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Hned z počátku bych
vám všem,milý čtenáři i
pisatelé,chtěla sdělit
jednu zásadní změnu v
obsazení hlavní rady naší
šéfredakce.Předešlá
šéfredaktorka Pamela,se
kterou jste se po boku
Klády setkávaly již
minulým rokem,z funkce
odstoupila a nabídla mi
své místo.S velkou
poctou jsem toto břímě
přijala a doufám,že se
vám bude Kláda v novém
obsazení
líbit.Vynasnažím
se,abych vás nezklamala
a byla alespoň stejně tak
dobrá jako Pamela

Evelyn Kofroňová

Úvod do nové Klády



Blboun nejapný
Dronte mauricijský
neboli blboun
nejapný, též dodo,
byl asi metr velký
pták, který neuměl
létat a pocházel z
ostrova Mauricius.
Tento pták který již
vyhynul, se živil
ovocem a hnízda
stavěl na zemi.

Nebyla pravda ,že
byl blbý, ačkoli jeho
mozek dosahoval
velikosti lískového
ořechu. Dnes se už
v žádném muzeu na
světě nezachovaly

jeho pozůstatky. Poslední pozůstatky dronteho
byly v Oxfordu roku 1755 spáleny. Z uměleckých
ztvárnění víme ,že měl modrošedé peří, 23
centimetrů dlouhý zobák s červenou tečkou, velmi
malá nevyužitelná křídla, silné žluté nohy a
chomáč kadeřavých pér na ocase. Dronte byl velký
pták, vážil okolo 23 kilogramů.
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Tradičně se tento pták
na obrázcích zobrazuje
jako tlustý, ale někteří
biologové tvrdí ,že na
starých kresbách jsou
namalovaní překrmení
jedinci ze zajetí.
Protože se na Mauriciu
střídají období sucha a
vlhka, dronte se na
konci období vlhka krmil
zralým ovocem, aby
přežil období sucha
,kdy byl na ostrově
ovoce nedostatek.

Dronte se vůbec nebál lidí a nelétal, takže byl
snadnou kořistí. První
spatřili dronteho Portugálci,
kteří na ostrově přistáli v
roce 1505. Název dodo
pochází ze
staroportugalského slova
doudo, které znamená
„hlupák“.
Doufám ,že vás to zajímalo,
ale i trochu pobavilo.

Daniel Elbakyan 4.B
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J.R.R. Tolkien
J.R.R. Tolkien je autorem
několika veleúspěšných ság, jako
například Pán Prstenů, Hobit,
Hůrinovy děti, Silmarion atd. ,
které vytvořily i samostatný nový
žánr. Pro tyto příběhy vytvořil
svět, Středozem, které vymyslel
celé dějiny, jazyky, národy i
architekturu. Tento článek vám
poví něco málo o jeho životě,
který byl také velice zajímavý.
John Ronald Reuel Tolkien se
narodil jako prvorozené dítě 3.
ledna roku 1892 v Bleufontein
(hlavní město Oranžského
svobodného státu, který dnes
známe jako provincii Svobodný

stát Jihoafrické republiky) řediteli tamní bankovní
pobočky Arthuru Tolkienovi a jeho ženě Mabel
Tolkienové. 17. února 1894 se Tolkienovi narodil
mladší bratr Hilary Arthur Reuel Tolkien. Když bylo
Tolkienovi pouhé tři roky, odcestoval s matkou do
Anglie, jelikož si nemohla zvyknout na africké podnebí.
Tolkien s jeho matkou bydleli na spousty místech,
většinou u příbuzných. Když ale Tolkienův otec (který
zůstal v Jižní Africe) a tedy také živitel rodiny
onemocněl revmatickou horečkou a následně zemřel
na krvácení do mozku ,rodina se roku 1896 (Johnovi
tehdy byly 4 roky) přestěhovala do vesnice Sarehole,
která je dnes součástí Birminghamu. V roce 1904
(Tolkienovi bylo 12 let) zemřela jeho matka na
cukrovku.
O sirotky se postaral kněz Francis XavierMorgan v
Birminghamské Oratoře, jemuž své syny svěřila krátce
před smrtí jejich matka, aby dostali dobrou katolickou
výchovu. Když bylo Tolkienovi 16 let, zamiloval se do
Edith Brattové, se kterou se navzdory spousty
překážkám i oženil. V roce 1911 začal studovat na
Oxfordské univerzitě a v únoru udělal zkoušky na
HonourModerations a roku 1915 dosáhl
akademického titulu první třídy.
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Začala první světová válka a Tolkien byl povolán do
armády (k Lancashirským střelcům), kde padla
většina jeho přátel. V bitvě u Sommy se nakazil
zákopovou horečkou, a proto byl povolán zpět.
John i Edith chovali po celý život hlubokou lásku k
dětem, a proto měli 4 – Johna Francise Reuela,
Michaela Hilaryho Reuela, Christophera Johna
Reuela a Prisci l lu Anne Reuelovou.
2. září 1 973 ve věku 81 let zemřel. Je pochován na

hřibitově v Oxfordu se svou
ženou (která zemřela o 2 roky
dříve).

Zajímavosti:

- I když se Tolkien narodil v
Africe, jeho rodina pocházela
j iž několik generací před ním z
Anglie.
- Jméno Tolkien je odvozeno z
německého tol lkühn, což
znamená šíleně odvážný.
- Jeho žena Edith Brattová se
stala předlohou pro elfku
Lúthien.
- Tolkien si myslel, že jeho
příběhy nikdy nebudou nikoho
zajímat, ale když jeho bývalý
student moc naléhal, rozhodl
se vydat Hobita.

- Původně chtěl vydat všechny 3 díly Pána Prstenů do
jedné knihy, ta by měla ale něco kolem 1 000 stran a
více a po válce byl nedostatek papíru, a tudíž se
musely vydat všechny díly zvlášť.
- O Tolkienovi se dá říci, že to byl vlastně
perfekcionista (ale v tom dobrém slova smyslu),
jel ikož až do své smrti dále příběhy upravoval a
přepisoval, a stále rozvíjel svou Středozemi

Kristýna Kováčiková, 7.B

6



Hranolky

Hranolky
Hranolky jsou fritované nebo
osmažené hranoly z brambor,
často servírované s kečupem
a osolené. Je to pokrm
rozšířený po celém světě, ale
skoro nikdo netuší, že
pommes frites vznikly v
Belgii. Belgičan ročně
zkonzumuje kolem 75 kilo

hranolek (o jednu třetinu více než Američan).
Každopádně nikde nejsou hranolky tak populární
jako v Belgii, dokonce ani v Americe. Hranolky se
připravují ve fritovací
hrnci nebo v troubě na
plechu. Podle mě jsou
výborné, pokud jich
nesníte moc :) pak vás
pořádně bolí břicho, vím
to z vlastních
zkušeností:)

Lara Collardová 8.A.
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O Škole

Kladská je velmi dobrá v jazycích. Od první třídy se
učíme němčinu, učíme se taky anglicky . A taky
česky- mluvit, číst i psát, hrajeme si a učíme se
. .máme hodné vychovatelky. Máme tam hezké hry.
Máme tam míče, švihadla,ping pong a stolní fotbal.
Venku máme hřiště. Konají se tam soutěže, za které
vyhráváme sladkosti. Halloween, den strašidel, někdy
si můžeme hrát hry na počítači. Máme 2 druhy obědů.
Máme naučné sešity. Hrajeme hezké představení.
Líbí se mi tady,

Jana 2.B

VKladské se učíme od 1. třídy němčinu a od 3. třídy
se učíme angličtinu. O prvňáčky se staráme. Učíme
se v družině hezké hry. Můžete si vybrat 2 druhy
obědů .Slavíme halloween, nejstrašidelnější den v
roce. Máme na učení hezké sešity. V Kladské jsou
různé kroužky, jako dramaťák anebo dobrý start. Ahoj
a tešíme se na vás,

Vanessa 2.B
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Nejkrásnější místo na světě

ty procestoval bys půl světa,
viděls vše v polární říši

neviděls ani jednoho skřeta
a neboj se, to nejsou myši

viděls všechny indiány,
koukals na ty prérie

přes týden nevylezls z vany
dorazils do Ásie

prodíral ses hustým lesem
oháněl ses ostrým nožem
pořád ses ptal no a kde jsem
nakonec si s tím praštil o zem

v Číně hleděls na velkolepé stavby
ve Vídni vídeňskou kávu sis dal

v Egyptě ztvárnil jsi překrásné malby,
chtěl jsi však pokračovat dál.

VNewYorku jsi viděl velké mrakodrapy
v džungli stopoval jsi skunka
ztratil ses a byl jsi bez mapy
a ptal ses co to tady kuňká

v Itálii skvělé špagety sis dal
ale co ta hlava v talíři

v Provence ses obrazům vzdal
byli tam dobří malíři

byls i v krásném městě módy
a hle niagarské vodopády
na Eiffelovu věž jsi pěl ódy
o to cestování to jsou grády

byls i v Praze českém kraji
městě našem stověžatém
cítil ses tam jako v ráji
v ráji vykládaném zlatem
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pořád nevíš kde je to místo
jenž je jako ráj na zemi

řeknu ti jenom ze je ti blízko
a jen tam mas pocit blažený

pořád nevíš? Nic tě nenapadá?
Žádné místo překrásné?
Žádná sláva ani rada?
No to je tedy úžasné!

Kvůli němu procestoval si svět.
To místo jenž je krásné jako květ.
To místo jenž si nosil u sebe,

To místo , které je jenom pro tebe.

Když vzpomeneš , kdes všude byl
jak sis hověl a užíval

kolik jsi prožil překrásných chvil

To místo, o kterém tak sníš
to místo jen z tvých pohádek
najdeš jen v srdci tvém

to říkám, jak bytost z pohádek

Helenka Maršálová 4.A.
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Vtípky na konec!
Přijde brunetka k hlídači ovcí a ptá se ho:

"Když vám správně spočítám vaše ovečky, dáte mi
jednu?"

Hlídač souhlasí. Brunetka počítá a na konec řekne:
"2543"

"Správně, můžeš si vybrat."
Tak si jednu vybere. Hlídač však na to:

"Když uhádnu tvou původní barvu vlasů, vrátíš mi
toho psa?"

"Kam jdeš s tou lahví mléka?"
"Do protialkoholní poradny, to víš, musíš doktorovi

něco šoupnout!"

Zkouší profesor v Moskvě studenta:
"Co se stalo v roce 1917?"

"Nevím."
"Říká vám něco jméno Marx?"

"Ne."
"A Lenin?"
"Ne."

"A odkud jste?"
"Z Ulupinska."

Profesor se obrátí k oknu a mluví k sobě:
"Nejradši bych se na to tady vykašlal a odstěhoval

se do Ulupinska!"

Na Haloween se převléknu za menstruaci.
Potom se zpozdím a všichni se začnou bát.
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Skončil pobyt jednoho turnusu, když si náhle právě
skončivší rekreant vzpomněl na zapomenutou věc.
Vrátil se ke svému bývalému pokoji, který byl zamčen,

protože už jej zabydleli novomanželé.
Z pokoje se ozývalo: "Čí je to kolínko?"

"Moje!"
"Čí jsou to prsíčka?"

"Moje!"
Bývalý rekreant už to nevydržel, zabouchal na dveře a
zvolal: "Až přijdete na ten slunečník, tak ten je můj!"

Slogan ukrajinské cestovní kanceláře:
"Přijďte, navštivte naši krásnou krajinu. Vaše auto je

už tu."

Policajt při zatýkání upozorňuje zatýkaného:
"Přestaňte mi nabízet, že mě nakrmíte olovem nebo
vám přišiju navíc pokus o podplácení úřední osoby."

Z důvodu zlepšování našich služeb budou všechny
vaše hovory nahrávány.

Policie ČR"

Jean, prší na ulici?"
"Nevím pane, šel jsem po chodníku.""

Jean, řekněte mi, kdy jsem měl poslední návštěvu?"
"To je už asi patnáct let, sire."
"Vážně, Jean? A kdo to byl?"

"Já sire, přišel jsem se zeptat, jestli je to místo
komorníka stále volné."
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Přijde policajt do papírnictví.
"Co si budete přát?"

"Jeden čtverečkolinkovaný sešit."
Prodavačka:

"Takový neexistuje. Buďsi kupte čtverečkovaný nebo
linkovaný."

"Ne, já chci čtverečkolinkovaný."
Tak se tam hádají a za chvíli přijde do obchodu druhý

policajt. Prodavačka, celá nešťastná, mu říká:
"Vysvětlete tady kolegovi, že neexistuje žádný

čtverečkolinkovaný sešit!"
"No jasně, kamaráde, co nám tu děláš ostudu?!

Taková blbost."
První policajt s neúspěchem odchází z obchodu.
Prodavačce se uleví a s úsměvem se ptá druhého:

"Tak, co si přejete?"
"Jeden globus Prahy."

Jeden doktor na stáži navštívil místo zvané honosně
mentální institut a ptá se jednoho pacienta:
"Jak jste se sem dostal? Jaká je povaha vaší

nemoci?"
"No, začalo to tím, že jsem se oženil. To jsem nikdy
neměl dělat. Vzal jsem si totiž jednu vdovu, co měla
dospělou dceru, která se tedy stala mojí nevlastní

dcerou. Když přijel na návštěvu můj otec, tak se do ní
zamiloval a pak se s ní oženil, takže moje nevlastní
dcera teďbyla mojí nevlastní matkou. Pak se mé ženě
narodil syn, který byl samozřejmě taky tátův švagr,
protože to byl bratr jeho manželky. No, jak jsem vám
říkal, moje nevlastní dcera byla také mojí nevlastní
matkou, takže její malý bratr byl teď i mým strýčkem.
No, a z toho taky vyplývá, že moje žena, která je

matkou mé nevlastní matky, je také mojí babičkou a já
jsem tudíž její vnuk. Ale to není všechno. Protože
mám za ženu nevlastní babičku, nejsem jen její
manžel a vnuk, ale jsem také svůj dědeček.

Teďuž chápete, proč jsem tady?"



Závěr

Vánoční svátky jsou před
námi a spolu s nimi i
dlouhé vánoční
prázdniny,na které jistě
všichni dychtivě
čekáme.Přeji vám,aby jste
Vánoce strávili v klidu a
pohodě s těmi nejbližšími a
dosyta si je užili :)
Doufám,že se vám naše
předvánoční Kláda líbila a
budu se těšit u dalšího
čísla !

Evelyn Kofroňová




