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Již tradičně na začátek… 
 

 

Tak a jsou tu Vánoce a s nimi i nové vánoční číslo 

našeho školního časopisu Kláda. Do řad redakce přišlo 

za ruku pár nových tváří společně s novou lepší 

barevnější image časopisu. Jistě jste si všimli nové 

obálky a různých vánočních prvků na stránkách. 

Vánoční má taky nejvíce stránek od svého vzniku a to je 

20. Samozřejmě oproti časopisům, které se dají koupit 

v trafice je to zanedbatelný výsledek, ale musíte uznat, 

že na to kolik lidí do Klády píše, to jde. Třeba kdyby jste 

se víc zapojovali můžete občas taky něco napsat. No 

tak to je asi ode mě vše. Celá redakce Vám přeje hezké svátky a v příštím čísle 

zdarec. 

 

 

Za celou redakci Adam Ernest (mar) 



Fabel - the lost chapters 
  
-pokud hledáte revoluci v akčních RPG je pro vás ta to hra jedna z nejlepších 

počítačových her současnosti po jaké můžete v prodejnách sáhnout. 

-po grafické stránce hra velmi vyspěla a každou maličkost vypiplala do posledního 

detailu.Proto hra působí opravdu realisticky a na efektech kouzel, speciálních útoků 

atd. to určitě neubralo na kráse spíše naopak. 

Dokonce ani fyzika pohybů nestrádá takže z grafické stránky za 1*. 

-hratelnost si nebrala servítky a bez varování nám přešoupla vysoce návykovou hru 

která v lecčem nemá konkurenci.V této hře je velmi dobře vymyšlena ovladatelnost 

postavy takže vám na vše stačí pouze myš, kurzorové šipky, shift a escape čímž se 

pohodlně dostanete do rychlého menu, ve kterém můžete nastavit cokoli týkající se 

vaší postavy.Hra na ničem nešetří takže nečekejte jenom neustále vraždění ale také 

nakupování brnění, zbraní, jídla, potionů, kouzel, aur na vaše zbraně, lopat a 

rybářských prutů, také získáváte trofeje za zabití atd.Když už jsme u těch lopat 

můžete tam totiž vykopávat hroby nebo věci ukryté v podzemí a nebo lovit věci 

z vody.V této hře je také spousta questů jak hlavních tak vedlejších a to dělá hru opět 

o něco zábavnější.Hrací doba také není nějak špatná, takže počítejte min. s takovými 

devíti hodinami čistého hraní.Oblékání je do posledního trička zmáknuté takže pokud 

budete chtít můžete běhat po celém světě třeba ve slipech.Nemenší zábava je také 

možnost různých tetování a účesů,kterých je hodně na vytvoření vlatního 

stylu.Můžete tam také provozovat sex s lehkými dívkami ale nebojte nic není vidět 

takže hra není od 18-ti :).Jste li zlí ve hře se to projevuje na vaší vyzáži projevuje 

dlouhými rohy nebo svatozáří a jinými blbinkami. 

-Chyb v této hře moc není a jediná hlavní je asi nemožnost chodit prakticky jinde než 

po cestách a okolo nich.Jinak hra se opravdu podařila a patří jí právem  1. místo 

mezi akčními RPG poslední doby. 

HODNOCENÍ:98% 

                                                                                             Napsal:Jirka Michal 

 



Princezna Chrystal La de Eria 
 

Ahoj, je mi 15 let a nejspíš si s Vámi budu psát každé číslo Vašeho časopisu. 

Jak už jsem řekla, je mi 15  a jmenuji se Chrystal La de Eria a jsem korunní 

princezna dalekého království hluboko v deštných lesích Jižní Ameriky. Mám 

černohnědé vlnité vlasy do pasu, smaragdově zelené oči a měřím 172 cm. Jelikož si 

s Vámi píšu dnes poprvé, bude tenhle dopis jen o mě a mé rodině. 

 Moje mamka se jmenuje Sylia La de Eria a je jí 40 let.  

 Můj otec a král se jmenuje Dyr La de Eria a je mu 46 let. 

 Má nejmladší sestra se jmenuje Ivonea a jsou jí 4 roky. 

 Moje další sestra se honosí jménem Madeira a je jí 10 let. 

 Můj bratříček se jmenuje Polir a je mu 13 let. 

 Hádejte, co nejradši dělám? Nejradši si lehnu na plochý kámen porostlý mechem , 

přikryju se ohromným listem z rostliny Hala tu poneya. Jelikož ten kámen leží pod 

vodopádem, který má proud silný tak akorát, tak je to příjemná masáž. 

   Zase napíšu ! ! !  Vaše Chrystal ! ! ! 

  

 Chladkova – 6.A 

      

 



Plaváni s „Vacim“ J 
 

Jednou takhle na „těláku“ si nás pan učitel zavolal k sobě a řekl ať se posadíme. 

Všichni věděli, co bude následovat. Buď promlouvání do duše nebo oznámení školní 

účasti na některé ze častých sportovních soutěží. Naštěstí bylo 2. správně. Jednalo 

se o soutěž v plavání… 

 Zbyteček lidí co dodrželi slovo a opravdu se zúčastnili se v úterý sešel po 5 hodině 

před školou. Byli to žáci 7.+6. tříd: J+J Skřivánkovi 7. 

  J. Kozáková      7. 

 L.Očenášková   7. 

  E.Němečková    7. 

 A.Ernest            7. 

                                                        P.Smolíková      6. 

     M.Havelec         6. 

Tak jsme se krásně sešli a vyšli směr bazén v Rieegerových sadech. Cesta byla 

vskutku vtipný, ale vtípky zde popisovat nebudu (nerad bych měl průšvihJ).  

 No tak jsme dorazili na místo a jali se dohadovat o tom kdo bude plavat jakou 

disciplínu. Po dlouhém hádání bylo naše snažení úspěšné. 3li jsme do šaten, ale 

bohužel kluci holky zvlášťL…Po převléknutí a zkritizování špinavého prostředí šaten, 

se šlo na bazén. 

  Následovalo krátké seznámení s pravidly a začalo se závodit. Holky na tom byli 

mnohem lépe než kluci-neměli v kategorii konkurenci. Tři disciplíny ze tří 

zúčastněných vyhráli, včetně štafety, kdy rozmetali i nás-chlapce.  

 Přesto neměli postoupit, vzhledem k jejich nízkému počtu. To nás mrzelo, ale 

zároveň jsme měli radost, že kluci postupují (alespoň jsme si to mysleli). Nakonec 

nám asi po dvou dnech pan učitel bohužel oznámil. Že je to naopak-kluci 

nepostupují, ale holky ano. My-chlapci jsme byli zklamaní, ale zase jsme věděli, že 

mají děvčata víc šancí. Jak holky nakonec dopadli to bohužel nevím… 

 

 (mar) 



Rozhovor s p. uč. Rybníčkovou 
 

Kolik je Vám let ? 
27. 

 

Jak se Vám líbí u nás na škole? 
Líbí moc. 

 

Kouříte? 
Ne,nekouřím. 

 

Jaký je Váš názor na reality show „Vyvolení“ a „ Big Brother“? 
Myslím,že se člověk nemusí dívat na vše, stejně jako si nebere každý lék . 

 

Jakou posloucháte muziku? 
(menší smích ) 

Momentálně žádnou,nemám čas. 

 

Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo? 
(zamyšlení) 

Jím téměř vše. 

 

Děláte nějaký sport? 
(zamyšlení)  

Inline skating. 

 

Máte děti? 
(smích) 

Ano spoustu ve škole. 

 

Co vyučujete? 
Matematiku,němčinu a občanskou výchovu 

Ondřej Brejla, Ondřej Šmejkal – 6.A. 

 



Patrick Ryan 
 
Máš sourozence? 
Ne,,jsem jedináček. 

Máš nějaká zvířata? 
Ano,dva psi,jmenují se Polly a Suzie a dvě kočky,které se jmenují Smokey a Koko. 

Kolik ti je let? 
Je mi dvacet. 

Co posloucháš za skupiny? 
U2 a Green day. 

Co je tvoje oblíbené jídlo? 
Lentilky a těstoviny. 

Jaká je tvoje oblíbená barva? 
Myslím,že modrá. 

Jaké provozuješ sporty? 
Hraji fotbal,basketbal a tenis. 

                                                              

Pan učitel Bošek 
 

Měl jste někdy nějákou přezdívku? 
Nepamatuji se. 

Provozujete nějaký sport? 
Rekreačně plavání. 

Jaké jste měl výsledky ve škole? 
Nikdy jsem nepropadl,na vysvědčení jsem měl obvykle vyznamenání. 

Jaké jste vždy učil předměty? 
Němčinu,ruštinu,občanskou výchovu,češtinu a tělocvik. 

Nejoblíbenější předmět? 

Latina. 

Jaké máte rád pořady?                   

Mám rád hudební pořady. 

Posloucháte nějaké rádio? 
Ano,občas rádio Evropa a Kiss.   

Katka Vitochová a Karolina Severová 6.B                      



Básničky 
 

VEVERKA 
 

Byla jedna veverka 

Zrzavoučká celá, 

ta po stromech si hopsala 

a moc oříšků měla. 

 

Když přišly zimy veliké 

a celý lesík spal, 

na některé ptáky, savce 

velký hlad se dral. 

 

Jen naše milá veverka 

Si v hnízdě hezky hoví, 

A pro své bříško velikou 

Hostinu si strojí. 

 

 
NUDA 

 
Když se nudím,je mi smutno, 

Nic mne nebaví 

a jsem nevrlý i potom, 

co mne máma pohladí. 

 

Přišla ke mně tajným vchodem 

s bačkorkami potichu, 

teď mi nechce vylézt z hlavy, 

unudí tě Jindřichu! 



Unudím se ,to je hrůza, 

Rychle hledám zábavu, 

když tu zvoní kamarádka 

a chce si hrát na babu. 

 

Sláva,už jsem zachráněný 

už budu stále si jen hrát 

a jen večer,když už bude pozdě 

půjdu velmi šťastný zase spát. 

 
CO BUDU DNES DĚLAT? 

 
Co budu dnes dělat? 

Toť otázka. 

Kdyby tu tak byla 

nějaká zakázka. 

 

Malovat nechci, 

kreslit také ne 

a rošťárny dělat, 

to je nepěkné. 

 

Už vím co budu dělat, 

půjdu pro Hanku 

a budeme si hrát, 

že jdeme do krámku. 

 

Na zahradě u babičky Jitky, 

kde můžeme trhat rozmanité kytky. 

 

Kristýna Königová 6.A 



Jindřichův Hradec 
 

 

Objekty hradu a zámku v Jindřichově Hradci se jako v zrcadle odrážejí v hladině 

rybníka Malý Vajgar,a vytvářejí tak kulisu vpravdě pohádkovou,jakou se může 

pochlubit málokterá jiná památka u nás.U zrodu zdejšího nejstarší syn ,,praotce“ rodu 

Vítka z Prčice Jindřich,který před rokem1220 založil na slovanském hradišti při řece 

Nežárce románský hrádek,v letech 1260-1270 zcela přestavěn raně goticky.Jeho 

hlavní části-palác s kaplí a velká válcová věž-stojí dodnes.Gotickou fázi výstavby 

uzavřelo pozdně gotické křídlo s hranolovou věží.Pak přišla znovu renesance,která 

po roce 1560 doplnila středověký hrad o nové zámecké budovy,vystavěné podle 

plánu významných italských mistrů.Pozoruhodný je zejména zahradní altán-

rondel,ojedinělá ukázka vlašské renesanční architektury.Rod pánů z Hradce vymřel 

roku 1604 po meči(neměl žádné ženské potomky),od druhé poloviny 17.století až do 

roku 1945 vlastnili zámek Černínové.K nejcennějším částem gotického hradu patří 

Královský palác,kaple sv. Ducha(???),takzvaná Soudnice s nástěnnými malbami 

z doby kolem roku 1500 a unikátní černá kuchyně v Červené věži.V zámeckých 

objektech jsou honosně vyzdobené a vybavené pokoje s dobovým zařízením,sbírkou 

tapisérií a dalšími zajímavostmi.Ve městě se dochovaly některé renesanční 

domy,několik cenných gotických klášterů a kostelů,v bývalém jezuitském semináři je 

museum,v němž si můžeme prohlédnout i známé Krýzovy jesličky.(Popravdě řečeno 

jsem o nich nikdy neslyšela☺☺☺☺☺) 
 

 

 

Počítačový kroužek 
 

Již dva měsíce chodím do počítačového kroužku. Vede ho Tadeáš Vávra, kterému 

můžeme tykat, ale přesto nás naučí spoustu věcí a přitom nás to baví. Založili jsme si 

e-mailovou adresu, učili se hledat soubory či složky, měnit si tapetu plochy, hrajeme 

hry. Do kroužku chodí páťáci, několik čtvrťáků a třeťáci středeční odpoledne je super 

       
Veronika  Bakošová  5.b       



Bílá paní ohlašuje smrt 
 
Na zdejším hradě,podobně jako i na dalších sídlech jihočeských Vítkovců,se zjevuje 

Bílá paní.Čas od času ji tu vídávali-celou v bílém,s hlavou zahalenou v bílé roušce-

shlížet v pravé poledne z okna staré nepřístupné věži,do které již nevedly žádné 

schody.Vždy,když si jí lidé všimli,zastavovali se a ukazovali na ni prstem,začala 

zvolna mizet,stávala se menší a menší,jako by ustupovala,až se rozplynula 

docela.Často zvěstovala smrt-např. hradeckého vladaře Adama Pavla Slavaty,stejně 

tak i narození nového člena rodu.Když mělo na svět přijít děťátko,objevovala se celá 

v bílém,když hlásala smrt,měla černé kukavičky.Potkávali ji v denních i noční hodinu 

na chodbách zámku,se svazkem klíčů u pasu,kterým postupně otevírala a znovu 

zavírala různé komnaty.Když ji někdo pozdravil,odpověděla úklonem hlavy a 

přešla,aniž komu ublížila.Když v lednu 1604 umíral poslední člen rodu pánů z Hradce 

Jáchym Oldřich,sešla Bílá paní sama do města,zaklepala na dveře jezuitské 

koleje,vstoupila a vyzvala rektora Mikuláše Pistoria,aby šel rychle pana Jáchyma 

zaopatřit,protože mu zbývá jen hodina života.Rektor,až značně udivený a 

vyděšený,poslechl a skutečně našel pána v posledním zápase se smrtí.Bílá paní se 

prý bude zjevovat tak dlouho,jak bude zámek stát.Až bude jednou zbořen,zmizí i 

ona. 

 
Prapodivný psí příběh 

 
Příběh počíná po probuzení psa. Pes Punťa povstal, poposkočil protáhl packy. 

Potom pobíhal po předsíni, pootevřel, pokračoval po pasece. Potkal prastarého 

pytláka Pavla, posilněného pěnivým plzeňským pivem. Pytlák použil pušku, 

potřeboval povyražení. Pokud pes překáží, požene psa přes polesí. Předvídavý pes 

pelášil pryč, potřeboval přežít. Pytlákova přesná puška prskala připravené patrony. 

Pytlák potichu povídá: „Prašivý pes-pravděpodobně pošel.“ Pak přišlo překvapení, 

pes Punťa podnikl protiakci. Pokousal pytlákovo pozadí. Pěkné poučení pro podobné 

parchanty. 



HLÁŠKY pí. uč. KROFTOVÉ 
 
●,,Vomáčko, ty pitomečku, ty na to kakáš jak na placatej kámen!“ 

●,,Vomáčka-ty osle trouboviči…“(v případě dívky říká: ,,oslice troubovičová“) 

●,,Huso husí“ 

●,,Vomáčka, ty přiblbílku…“ 

●Kroft.:,,Myslivec, Paprika, Potápěč, Podvodník-BUĎTE ZTICHA! Všichni jste od P             

  tak buďte potichu.  

  Někdo:,,Ale Myslivec je od M…“ 

  Kroft.:,,Není, je to pitomeček, takže taky od P…“ 

●,,Jděte se napást, pak vypočítat příklad a zase se napást na pastvu, a takhle 

můžete     

   pokračovat pořád do kola.“ 

●,,Složené lomené výrazy, to je zase kuchařka…“ 

●,,Kdo bystrý je a postřeh má nechodí v sobotu k holiči.“ 

●,,x+x=2x  -to je: sečti brambor + brambor a to jsou 2!“ 

●(byli vyvoláni dva chlapci-X a Y- k tabuli. Jeden měl počítat cvičení 10 a druhý    

   11…) 

Y:,,Co děláš?“ 

X:,,Vo*e, já mám 10.!“ 

Kroft.:,,Prosim tě, hovězí nechávej za dveřmi.“ 

Později: 
(X zkazil příklad…totálně) 

Kroft.:,,Hovězí vodí k tabuli, no podívejte, co tam dělá!“ 

 

 

Lenka Vodičková 



Rozhovor s pí. Školnicí 
 

Jméno:Radomíra Odehnalová 

Věk: 34 let 

Kouříte? Ne. 

Sledujete některou reality show? Ne. 

Co se vám nejvíce líbí na vašem muži? Ježiš, já nevím, asi celý. 

Jak jste se spolu seznámili? V hospodě Tesárek. V Beskydách. 

Kdy? V roce 1989. 

Oblíbená-barva: modrá 

-jídlo: Hmmm…..kuře. 

-zvíře:pes 

-TV pořad: Zprávy. Nic jiného totiž asi nevidímJ 

-skupina:Rammstein. Nic jiného doma neslyšímJ 

-zpěvák: Nevím. (Pozn.:tohoto umělce nezná ani Internet…. J) 

-předmět ve škole: Zeměpis. 

Co nemáte ráda: Špenát… L 

Těšíte se na Vánoce? Jo. 

Budete si je užívat nebo budete ve stresu? Já budu v klidu… J 

Věříte v magii čísel? Ne. 

Máte přeci jen nějaké oblíbené číslo? Ano. 13. (Pozn. Já taky…J) 

Podporujete své děti v učení? Jo. 

Čtete Kládu? Ne. 

Kdo nahradí p. Školníka, až bude mít dovolenou? (smích…) No kdo jinej než 

školníková?  



Americký Quarter 
(Americký honácký kůň) 

 

Nikdo nemůže s jistotou říci,jaký původ má americký quarter.Říká se,že je to 

nejstarší plemeno ve Spojených státech a je potomkem koně chickasaw,jehož 

osadníci přivzali od Indiánů.Tito koně byli malého a zavalitého vzrůstu,zřejmě 

španělského původu.První osadníci se rádi bavili jezdeckými soutěžemi,a k nim 

samozřejmě potřebovali rychlé koně.Plnokrevníci,kteří se na území Ameriky dostali 

ještě předtím,než v Anglii vznikla plemenná kniha,se zřejmě podíleli na vzniku tohoto 

plemene. 

    Jméno quarter dostal podle délky tehdejšího závodiště,tj. čtvrt míle.Po celých 

spojených státech se konaly dostihy koní,i když ne na hezkých dlouhých rovných 

tratích,jak tomu bývá dnes.Spíše šlo o širé pláně u osadnických vesnic. 

    Soutěžili mezi sebou buď majitelé koní nebo jejich jezdci a vítězem se stal vždy 

ten,kdo měl zkrátka nejrychlejšího koně.Chov quarterů i anglických plnokrevníků 

postupoval na americkém kontinentě stejným tempem.Někteří plnokrevníci sloužili 

jako chovní koně i pro quartery,a spousta koní na krátkou vzdálenost byla v americké 

plemenné knize zanesena jako plnokrevníci i přesto,že ne všichni jejich pokrevní linie 

vycházejí z anglické plemenné knihy.Podle jiné teorie byl quarter vyšlechtěn mnohem 

později na americkém jihozápadě.Lidé tam totiž rádi pořádali dostihy na krátké 

vzdálenosti a kovbojům se hodil kůň,který dokázal okamžitě zrychlovat,byl snadno 

ovladatelný a vhodný též pro práci s dobytkem. 

     Možná by bylo vhodnější tehdejší quartery označovat jako typ,nikoliv 

plemeno.Nicméně dnes je americký quarter jako skutečné plemeno uznáván. 

Popis: 
Hlava quartera je,malá,široká,s malýma špičatýma ušima,záď a vnitřní strava stehen 

jsou výrazně osvalené.Kohoutek je dobře stavěný a poskytuje dobrý základ pro 

sedlo.Quarter má hezkou stavbu těla,je inteligentní a dobře se cvičí. 

 

Využití: 
Většina lidí si při zmínce o quarterech vybaví westernové ježdění,ale quarter je 

rovněž koněm závodním.Dnes se předvádí při rodeu nebo pólu,často se využívá pro 

terénní a rekreační jízdy. 



 
 
Zbarvení: 
Jsou povoleny všechny plné,tedy nesmíšené barvy,ale kůň může mít na nohou a na 

hlavě jiné zabarvení.Pokud má po těle nepravidelné bílé skvrny,označuje se jako 

paint(!Nepleťte s pintem!) 

 

Výška: 
V průměru kolem 152cm.Hřebci 154cm. 

 

Zajímavosti: 
Sdružení American Quarter Horse Association bylo založeno v roce 1940 a je 

největší světovou organizací sdružující chovatele jednoho plemene.Má téměř 4 

miliony členů. 

 

Quarter Horse dostal své jméno podle délky tratí,na kterých dříve soutěžili.Dostihy 

byly oblíbenou zábavou jeho chovatelů,ale trať nebývala obvykle delší než čtvrt míle 

(quarter of a mile). 

 

Křížení: 
Quarter+arabský kůň=quarab 

 

V roce 1989 vznikl plemenný registr pro křížence koně arabského a quartera,v roce 

1991 pak bylo navíc povoleno plemeno paint.Quarab smí pocházet pouze z linie 

arabského koně,quartera nebo plemene paint a oba rodiče musejí být uvedeni v 

registru.Quarab má vzhled jako arab nebo quarter.Má vznešenou hlavu s velkýma 

očima,široké čelo a vyklenutý nos.Výška se pohybuje od 140 do 160 cm. 

 

 

                                                                                                                                     

Anna Fischerová,6.a 
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Sudoku č.1 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Jak na Sudoku: 
 Potřebujete tužku,papír a pevné nervy. 

Na papír si sudoku obkreslete až to budete mít,tak začněte a to takto:do každého 

prázdného políčka vložte číslo od jedné do devíti. 

V každém řádku po devíti polích a stejně dlouhých sloupcích se může každá číslice 

opakovat jen jednou. Jen jednou se může každá číslice opakovat i v každé mřížce 

složené z devíti polí. Teď už vše znáte,tak dejte se do toho.                                                                           

         

další sudoku a výsledek tohoto najdete snad v dalším čísle Klády 

                                              



Skrývačky 
 

Ve skrývačkách jsou ukryty (někdy pozpátku) výrazy, týkající se produktů pekaře. 

 

1. 
Chlapečkovi čepka spadla, 

když se díval na letadla. 

2. 
Přejdi močál oklikou - 

potkáš lišku velikou. 

3. 
Chodí Prahou s kamerou 

tatínek hned za dcerou. 

4. 
Pláč když doma zanecháme, 

s úsměvem se potkáváme. 

5. 
Když je stromek ořezáván, 

očka září všem - to znávám. 

6. 
Větve kaštan kloní 

stejně jako vloni. 

7. 
Nejdřív do leknínů 

skryl se kapr, synu. 

8. 
Vepře clí kamarád - 

maso má tuze rád. 

 

9. 
Chladnou hlíva nechala 

otce - za moc nestála. 

10. 
Leká výbuch tátu - 

nerozmetal chatu ? 

11. 
Chlapec obul kanady, 

pak šel hledat záhady. 

12. 
Houbu táta v máji 

nožem lehce krájí. 

13. 
Hledala má neklidná 

sestra slůvka ošidná. 

14. 
Květ je v stínu malinko, 

pohni vázou, maminko. 

15. 
Běží rychle babička 

pro okurky od strýčka. 

16. 

Se sestrou Hanka prý 

odjela na Capri. 

 

 

 

 



Nejchytřejší dítě světa !  
 
 
Čtyřletý britský Michail má IQ 137 ! 
 

Londýn – Umí arabskou abecedu a složité matematické operace se čtyřmístnými                                      

čísly zvládá na jedničku.  Maminku dokáže bavit celé hodiny tím, že mluví pozpátku. 

Čtyřletý Michail Ali, malý génius z Británie, je podle expertů nejchytřejším dítětem 

světa. 

 Protože mu naměřili IQ 137, stal se zároveň i nejmladším členem mezinárodní 

organizace nejinteligentnějších lidí planety – Mensy. 

 „ Jsme na něj hrozně pyšní ,“ říkají jeho rodiče Shamsun /26/  a Tahir /37/. 

 

- IQ pod 90  -  podprůměrná inteligence -   9,5 % světové populace 

- IQ 90 - 109  - průměrná inteligence - 60 % svět. populace 

- IQ 110 -119 - vysoká inteligence  - 18 % lidí 

- IQ 120 - 139 - velmi vysoká inteligence - 11 % lidí 

- IQ nad 140 - genialita 

 

 

Kdo má jaké IQ ? 

 

Albert Einstein ( geniální fyzik )  -  165 

Adolf Hitler ( říšský kancléř a masový vrah) - 138 

průměr IQ v České republice - 106 

Ronald Reagan ( bývalý prezident USA) -105 

Gorila Koko ( nejchytřejší opice světa) - 95 

George Bush. ml. ( úřadující prezident USA) -91 

 

  Babičová  - 6.A 



Frýdlant 
 

Bohaté sbírky a histrorické interiéry s velmi cenným zařízením se mohou pochlubit na 

Frýdlantu,hradě,který na vysokém čedičovém ostrohu nad říčkou Smědou založili 

Ronovci někdy v polovině 13.století.V roce 1278 koupili hrad Bíbrštejnové a v roce 

1558 Redernové-ti objekt renesančně upravili a rozšířili o zámeckou část.Po Bílé 

hoře získal tuto pevnost Albrecht z Valdštejna.Ctižádostivý vojevůdce zvolil hrad za 

své hlavní sídlo a také o něm psal.Za třicetileté války se tu střídali císaři i 

Švédové,postupně,budováním bastionového opevnění,se zvyšovala 

obranyschopnost celého areálu.V roce 1801 tehdejší majitelé Gallasové zpřístupnili 

Frýdlant veřejnosti-a to jako první v Evropě.V letech 1867-1870 se uskutečnila 

novorenesanční přestavba,která určila dnešní podobu objektu. 

Dominantou celého areálu,který je od roku 2001 národní kulturní památkou,je 

okrouhlý bergfrit,věž zvaná Indica,vysoká téměř 50m.Prohlédneme si Dolní 

zámek,dělostřelecké uzemí i pěkný park s výběrem cypřišků.Z interiérů věnujeme 

hlavní pozornost dětskému pokoji,kuchyni,kapli,sbírce dýmek a sbírkám v hradním 

muzeu,zaměřeným na třicetiletou válku a osobnost Albrechta z Valdštejna. 
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