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Ahoj,

omlouvám se za zpoždění minulého vydání, jsme v redakci noví a měli sme nějaké komplikace..

Doufám, že se Vám číslo líbilo, za chyby a nedostatky se omluvám, budeme se snažit, aby to bylo 

číslo od čísla lepší:-) Pomalu, ale jistě nám přicházejí Vánoce a proto bude naše nové číslo více 

méně Vánoční.... 

Dozvme se lecos o Vánocích ve světě a bude to Prima COOL s Earlem:-)  Jako vždy se pobavíme u 

vtipů  a u her(některé budou dosti zajímavé)...... Na papíře nás navštíví i SuperStar:-)))

Za celou redakci přeji příjemnou zábavu... Michaela Sojkova

Naši milí, zlatí, krásní, chytří, mladí i staří čtenáři! Uf, to vyjmenování všech příhodných přídavných jmen 

mi dalo zabrat. :-)

Rozhodla jsem se napsat malý úvodníček šefgrafičky,  abychom měli dojem, že je Kláda větší  pod tíhou 

těchto slov.  Ale nebojte, hlavní slovo milé šefredaktorky rozhodně brát nebudu!! :-)

Tento článek píšu v době, kdy je první číslo zasláno panu zástupci a již čeká na tisk. Nejen já, ale všichni z 

redakce jsou vážně zvědaví na Vaši reakci.

Ale teď se nebudeme zabývat  Kládou minulou, ale Kládou přítomnou.  Vzhledem k tomu, že je začátek 

prosince, i my jsme dali tomuto číslu vánoční náladu. Stejně jako u vždy, doufám, že se vám časopis bude 

líbit nejen po stránce čtivé, ale i po stránce grafické. 

Za všechny umělce, pisálky, redaktory a pomocnou sílu v Kládě Vám přeji příjemné čtení... a nejen to :-)

Kateřina Uhlířová, šefgrafička
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Listopadové a prosincové akce

Výročí 17.listopadu 1989
V listopadu se slaví 20. výročí Sametové revoluce a pádu komunismu V 
Československé republice...

Den sv. Mikuláše...
V pátek nás opět navštívil Mikuláš, čert i anděl. Možná si 
říkáte, že den sv. Mikuláše je až v sobotu, ale protože o 
víkendu do školy nechodíme, řekli naši milý učitelé 
Mikuláši ať přijde již v pátek a pošle na nás více čertů i andělů:-) 

Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátele.....
Rok se s rokem sešel a budou Vánoce 24.12 k nám přijde Ježíšek... 
Každý kdo byl hodný a napsal dopis s přáním pod stromeček, jistě něco 
dostane :-) Ale dost o Vánocích nebudu brát hlavní Vánoční slovo 

Šťastný NOVÝ ROK....
A po Vánocích přijde Nový Rok 2010 a doufám, že pro všechny mé drahé spolužáky 

bude opravdu šťastný a úspěšný..  Strašně se na  oslavy příchodu nového roku 
těším, střílení petard, prskání prskavek, otevírání champanského(ale to jen 
dospělý) :-) 
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Asi každý dnes sleduje Československou SuperStar.A proto jsme se rozhodli pár apsat pá drbů na kždého finalistu. 
:-)

Ben Cristovao:vyhodili ho ze školy.Všude tvrdil,že je studentem manažerské 
fakulty ESMA.Jenže Ben musel přerušit studium kvůli tanci a snowbordingu.Mohl 
znovu nastoupit v říjnu letošního roku,ale kvůli superstar se nestihl zapsat.

Miroslav Šmajda:V obchodě na Slovensku byl přistižen,jak si pozorně prohlíží 
dětské oblečení.Bude snad tátou?,,Ne,ne.“zapírá zpěvák:,,Nátlak fanynek ještě 
zvládám:-)“

Martin Chodúr:Podle všech 
finalistů má Chodůr takovou protekci,že 
ostním leze na nervy.

Jan Bendig:Obě Gottovi dcerky se do 
něj totálně zbláznily .

Denis Lacho:Během přímého přenosu druthého semifinále 
skolaboval.Už před přenosem ho prý bolela hlava.Denisova verze 

písně od Eltona Johna se porotě moc líbíla.Po dozpívání ale situaci nezvládl a odešel do zákulisí,kde ho museli 
ošetřit lékaři.,,Lékařka tvrdila, že to bylo z trémy.“říká Denis

Thomas Puskailer :Má těžce postiženou sestru.
Nikoleta Balogová:V druhém dívčím semifinle nerozdýchala názor Pal'a Habery,když řekl,že její výkon je 
hodný zpěvačky z luxusního baru.

Paulína Ištvancová:Na brněnském kástingu se chlubila cizim peřím.Porotě tvrdila,že je vokalistkou Dominiky 
Mirgové,stříbrné zpěvačky třetí serie Slovensko hledá SuperStar.Dominika ovšem tvrdí,že Paulína už dávno není 
její vokalistkou.
Leona Šenková: Vyřazená finalistka Česko Slovenské SuperStar Leona Šenková si pustila pusu na špacír. Bez 
okolků zkritizovala hlavního favorita soutěže Martina Chodúra. Prý by měl vypadnout,aby mu klasla 
sebejistota.Když vypadla,tak jí ani nepodal ruku.

Monika Bagárová:Finalistka SuperStar Monika Bagárová má velký strach z bolesti, dokonce až takový, že se 
vzdala vysněného piercingu .

Markéta Konvičková:Přirozená a sympatická blondýnka Markéta Konvičková (15) svůj konec v soutěži 
čekala. „Čekala jsem, že vypadnu. Nemám prostě takovou tu jiskru, která je potřeba. Ale život nekončí,“ řekla  se 
slzami v očích.

Dominika Stará:Během SuperStar jí zranil Leo Machala!„Trošku jsme blbli, Leo mě nešťastně strčil na zeď a 
já si vyvrtla kotník,“  řekla tisku.
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Jana Kocová, tisková mluvčí televize 
Prima a Prima COOL  nám poskytla 
rozhovor...

1. Proč jste se rozhodli pro nový televizní 
program Prima COOL? 
Jednak si myslíme, že televizní stanice tohoto typu u nás 
chyběla a zároveň se netajíme tím, že chceme oslovit i mladší diváky, které třeba program „velké“ Primy ne až tak 
oslovuje. A rostoucí sledovanost nás utvrzuje, že naše úvahy a předpoklady byly správné. Věříme, že obliba Primy 
COOL i nadále poroste. My pro to uděláme maximum. 

2. Jaký je Váš nejoblíbenější pořad? 
Jsem mluvčí obou našich televizních stanic, takže své oblíbence mám na obou kanálech. Na Prima COOL mne baví 
Griffinovi, Futurama a také se moc těším na novinku – sitcom Jak jsem poznal vaši matku, který začínáme vysílat 26. 11. 
A protože ráda vařím a obecně mám ke gastronomii vřelý vztah, tak na Primě sleduji Ano, šéfe! a také S Italem 
v kuchyni. Se seriálů se ráda kouknu na Přešlapy – přeci jen je to seriál o mé generaci a tak i některé problémy a situace 
velmi dobře znám (smích). 

3. Co Vás v televizi nejvíce baví? 
Televize mne baví jako taková. Žádný den není stejný, pořád se učím něco 
nového. Pravdou je, že mne televize dost pohltila. Je to svět, který má své 
kouzlo a půvab. A určitě mi baví i lidi, se kterými spolupracuji – ať jsou to již 
kolegové nebo protagonisté jednotlivých pořadů.    

  

4. Co všechno v televizi děláte? 
Na tuhle otázku se snad ani nedá stručně odpovědět. Mám na starost 
komunikaci s médii, jsem jakýmsi prostředníkem mezi televizí a veřejností. 
Zároveň se aktivně podílím na tom, aby diváci věděli co nejvíce o tom, co 
se v rámci Primy a Prima COOL děje a dít bude. Mé pracovní dny bývají 
(jak sama víš) dost hektické – ráno proletět noviny a případně rozeslat 
kolegům zajímavé odkazy – pozitivní i negativní, pak dle situace připravuji 
tiskové zprávy, podklady pro média, objíždím natáčení, komunikuji s herci a 
moderátory… Je toho skutečně hodně, ale jak už jsem říkala, baví mi to. 
Což je jen tak mimochodem asi jeden z hlavních předpokladů, abych svou 
práci mohla dělat dobře. Nejedná se totiž o profesi, kdy odcházíš v 5 
odpoledne z kanceláře s čistou hlavou. Televize je živoucí organismus a tak i 
práce v ní není časově ohraničená. 

5. A ted budou Vánoce a my připravujeme vánoční číslo: Co pro Vás slovo Vánoce znamená? 
Vánoce mám spojené především s rodinou a svými nejbližšími. Sice asi jako každý nadávám na předvánoční šílení, ale 
Vánoce mám ráda. A čím jsem starší, tím víc se bráním podléhat každoročnímu předvánočnímu shonu a spíš si Vánoce 
užít v tom dobrém slova smyslu. Tím myslím v klidu, pohodě, obklopená těmi, které mám ráda a na kterých mi záleží. 

6. Jaký dárek byste si přála? 
Možná to bude znít jako fráze, ale já si skutečně přeji hlavně zdraví a štěstí pro své blízké. 
Samozřejmě mám také jedno své tajné přání. To ale nemůžu napsat do časopisu. Říká se přeci, že 
přání se nemají vyslovovat nahlas, že se pak nesplní. Takže asi napíšu Ježíškovi (smích) a třeba to 
klapne. Dám vědět. Přeji vám všeObsah filmu Rok Jedna
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Byly dějiny tvořeny…těmito chlapíky? Zed (Jack Black) a Oh (Michael Cera) vyvrávorali ze svého 

jeskynního obydlí v horách, aby se vydali na epickou cestu biblických rozměrů. Jeden je nemotorný 

lovec, druhý vlídný sběrač; 

společně se z nich stávají 

nezvyklí účastníci klíčových 

momentů dějin. Film Rok 

jedna režiséra a scénáristy - 

legendy komediálního žánru - 

Harolda Ramise (Na 

Hromnice o den více, 

Caddyshack, Přeber si to) je hrubý, sprostý,

bláznivě absurdní, rozkošně netaktní a taky neskutečně vtipný!

Distributor DVD

VERZE DVD

Žánr: Komedie 

Vydavatel: BontonFilm,a.s. 

Datum vydání: 2. listopadu 2009 

Nosič: DVD  

Celková stopáž: 1 h. 32 min. 

Dabing: 5.1 CS,EN 

Region: 2 

Černobílý: Ne

Stargate
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Je jedním z nejúspěšnějších sci-fi seriálů ze všech. Ve Stargate dr. Daniel 
Jackson našel kombinaci Hvězdné brány na Abydos. Byl tam vyslán tým: plk. 
O'Neill, dr. Daniel Jackson, mj. Kowalski a další. Porazí tam Raa. Je to 
mimozemšťan, který se vydává za boha. Ve Stargate: SG-1 bojují proti 
dalším jako Ra, říkají si Goa'uldi. Ty porazí a objeví se další ještě horší 
nepřátelé- Replikátoři. Jsou to Robo-brouci. Ty porazí antickou zbraní. Poté 
bojují s Ori. Ti se také vydávají za bohy, ale jsou extrémně vyspělí a mocní. 
Na konci je porazí Sangrealem (Svatý grál), ale jejich stoupenci je pořád 
chtějí zničit. 

Ve Stargate: The Ark of Truth zničí SG-1 Archou pravdy a  pomocí Antiků 
posledního Orie. Ve Stargate: Continuum se Goa'uld Ba'al pokusí při jeho 
popravě zničit svět strojem času.
Příběh Stargate: Atlantis začíná na konci 7-mé řady Stargate-SG-1,
kde po zničení Goa'ulda Anubise najde dr. Elizabeth Weirrová kombinaci k 
otevření brány do Ztraceného města (Atlantidy). 
Tam se dostanou a hned čelí dvojitému nebezpečí- Atlantis je potopená loď 
u které selhává její silové pole a vyplouvá na břeh.
Vyslali tým (SGA-1) na jinou planetu na kterou útočí Wraithi (potvory vysávající 
energii z lidí). Ti vytlačili z této galaxie Antiky. Tehdy mj. Sheppard zabije 
Wraithskou královnu a začne válka... Ve Stargate: Universe tým ze země na 
planetě Icarus vyhledá počítačového odborníka Elie, kterého připojí k týmu Icarus 
a díky tomu se základna dostane pod palbu flotily Luciánské aliance. Poté příjde 
Eli na devátý symbol brány a dostanou se do antické lodi Destiny, rozsévající 
brány v deváté galaxii od Země. Dobrodružství začíná...
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Gta IV.

Ahoj, přinášíme Vám náš 2. díl o Gta.

 Tentokrát o Gta IV.

Jedna z vychytávek GTA 4 která je hodně zmiňována Rockstar Games v 

médiích je metro v Liberty City. Pozoruhodná a realistická síť stanic, jezdící jak 

v podzemí tak na povrchu. Spopuje několik městských částí.Spojuje centrální 

ostrov Algonquin s ostatními částmi města. Ty se jmenují Bohan, Broker a Dukes. Prostě skočte na 

jednu z frekventovaných tratí a dostanete se tam kam potřebujete, a to za chviličku. 

LTA - The Liberty City Transport Authority je společnost, která v Liberty City metro 

provozuje. 

Když si sednete do metra, máte dvě možnosti: můžete si 

sednout k okénku a jen tak se dívat a nebo rychle jízdy 

přeskočit a kontrola nad Nikem vám zase budu svěřena jakmile bude opouštět 

další stanici. Narozdíl od Carla Johnsna ze San Andreas nemá Niko 

dostatečnou kvalifikaci, aby vlak řídil, tak jste prostě jen pasažéři. To jsou asi nejnovější 

vychytávky nového GTA IV.

Hra má velmi realistické chování a má náročné požadavky na celé PC A HLAVNĚ, PROTOŽE 

HRA MÁ VELMI REALISTICKOU GRAFIKU. Aut je přes 100 modelů a hra se zdá skoro 

nekonečná, jak je dlouhá. Zkamarádíte se  asi se sedmi kamarády, přiom  dva vás zradí atd... 

Auta se nekradou jako v dílu minulém, kde jsou, ale Nikko rozbije okénko auta 

a nastartuje zkratem. Pak si můžete uhánět po silnicích, po kostkách (kde je 

velmi realistický zvuk i pohyb kol auta) a dál si můžete zvolit i jak Nikko 

brzdí!!! Můžete si zvolit jestli se autu zastaví kola a dělá koleje, nebo brzdy 

jenom skřípou ale nedělají koleje což se může hodit při plížení se do domu nebo 

do garáže.Podle mě je to i výhodnější, protože to brzdí víc než se zastavením 

kol.Taky můžete mluvit s holuby , kteří vám dávají různé ukoly a když je splníte, 

tak dostanete různé bonusy a někdy také bonusová auta a něco podobného. V 

GTA IV nemáte vlastní garáž u každého domu. Navíc je zde soutěž o to, za jak dlouho od toho, co si 

hru koupíte nasbíráte 1 000 000 amerických dolarů.
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Kočičí rekordy
Nejtěžší kočka

Kocour Himmy žil v Austrálii, vážil 21,3 kg a byl necelý metr dlouhý
Průměrná váha kočky je 3,5-7 kg

Nejstarší kočka
Kočky se v průměru dožívají 15-20 let, nejstarší kočka na světě byla kočka Puss z Anglie, 

dožila se věku 36 let.
Nejmenší kočka

Kočka černonohá je nejmenší ze všech koček a váží necelé 2 kg a bez ocasu dorůstá délky 
pouze 40 cm

Nejvíce mláďat
se narodilo kočce Dusty z Texasu, stala se matkou neuvěřitelných 19 mláďat!!!!!

Běžně mají kočky mezi 2-4 mláďaty v jednom vrhu!
Nejlepším lovcem myší

se stala kočka Towser, za svůj život chytla asi 29 000 myší a další tvory jako zajíce a krysy
Nejbohatší kočka

Pan Rea odkázal své kočce Blackie 15miliónů liber.
Nejdražší kočka

Cato, byl koupen za 1 146 500Kč (25 000 liber)
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Nové boty

Byla jednou jedna paní a ta měla ráda legraci.
Pravidelně k ní chodil chlapec Karel, který se 
kamarádil s jejím synem a dcerou. 
Protože měl Karel ochozené a sešmajdané boty, tak mu 
jeho tatínek nařídil koupit
si nové. 
To ale neměl říkat před tou  paní! Ta mu totiž dvěma 
hřebíky přibila boty k podlaze….  Mezi tím hrál Karel 
karty. Když skončil s hraním, náhle se lekl, že nestihne 
koupit
nové boty. Se slovy „Už musím letět“ vklouzl do starých bot. A skutečně letěl!
A přistál na rukou jako žabák. Kromě úleku se mu nic nestalo a všichni se tomu smějí dodnes.

Karel si nové boty ten den opravdu koupil a ta paní oddělávala boty od podlahy hodně dlouho, 
protože ty hřebíky nešly z podlahy vyndat.

Josef Kučera  5.B   

    Zoologická zahrada                 

Dne 15.října jsme navštívili Safari ve Dvoře Králové. Bylo to tam fajn. 
Viděli jsme : gorily, tygry, hieny a spoustu jiných zvířátek. Cestou nám 
pršelo, ale v zoologické přestalo. Paní učitelka si koupila medvídka Snížka. 
A jednoho medvídka jsme kouúpili paní ředitelce. Paní ředitelka měla ze 
Štístka velkou radost :-) 

  

(pozn.red.: Abychom viděli ZOO nemusíme odcházet ze školy :-))
                                                                                                          Za 2.A 

Štěpán Chytrý
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ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU 
PALEČKOVOU

 
Paní  učitelko, pracuje se vám dobře ve školní družině?
          Ano

Měla jste někdy jinou práci?Která byla lepší?    
           Ne neměla

Která třída pro vás byla  lepší?  
    Každá třída má něco

Co by jste pozměnila na družině?
         Asi nic

Vycházíte dobře s ostatními učitelkami? 
Ano vycházím se všemi velmi dobře.

 
Co očekáváte od chování žáků?
Aby se k sobě chovali  lépe,neubližovali si a nemluvili sprostě.

(pozn.red.:Paní učitelka Palečková byla naše hlavní družinářka, když  jsem byla já v 
družině a to už je nějaká doba :-))
                                                              

Zvolánková Lucie,
Natálie Nováková a 

Zindulková Adéla 
             zpracovali:Sodomka Miloslav  a  Weiserová Klára
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