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Milé čtenářky, milí čtenáři,

opět se shledáváme u nového čísla Klády.

Zase ty vánoční prázdniny utekly, zpátky

do školy, sedět v lavici, dělat domácí úkoly,

dohánět známky. . . Taky už je čas se

pomalu, ale j istě začít učit na při jímací

zkoušky, kdo by chtěl přestoupit na

gymnázium. To všecko vám, milí čtenáři,

způsobí menší či větší stres. Tak snad vám

Kláda pomůže se trochu odreagovat :-)

Váš šéfredaktor

Kryštof Miksa

Přejeme vám hodně zábavy a příjemné čtení
váš tým KLÁDA



Počítačové hry hodně vybíjí energii a
vyčerpávají. Mezi vyčerpávající hry se řadí třeba
Minecraft nebo hry s auty a další. Spousta
větších dětí zde na škole jsou unavené, protože
jsou hodně na počítači, tabletu, mobilu či u
televize. Mé zájmy spíš běhají okolo čtení, učení
se, sportu a dalšího.
Neříkám, že nejsem také na elektronice, na
které jsem taky dost často, ale jsem spíš
sportovní typ. Podle mého uvážení je lepší jít
ven nebo si jít zaplavat či zaskákat, projet se na
bruslích či na kole, zajet do nějaké cvičební
haly. . .Mám spoustu návrhů kam zajet, doporučuji
aquapak na Šutce či v Berouně nebo JumpPark
na Kolbence, gymnastickou halu na Balkáně,
bazén na
plavání u
Sokolu
Vinohrady. . .

Majda Straková, 4.A

Počítačové hry
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Káta, Bíba a Bety, 5.A

J. K. Rowling je Britská spisovatelka, která píše

knížky pro dospělé i pro děti. Mezi její

nejznámější knihu určitě patří Harry Potter, která

je napsaná zejména pro mladistvé kolem věku

8-27 (moc bychom ji doporučil i). Také píše

detektivní romány pro dospělé. První knížku

napsala pod jménem J.K. Rowling. Další knížky

poté psala pod jménem Robert Galbraith, protože

se jí knížka předtím moc nepovedla. S tímto

jménem napsala 3

knížky. J.K. Rowling

má tři děti ; dvě dcery a

jednoho syna. Je jí 52

let.
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Cílem propagandy nemusí být vždy přesvědčit o

„své pravdě“, ale i zpochybnit, pošpinit či alespoň

urážet pozice opačného názorového spektra. To je

patrné i v Rusku na jeho současné politické

propagandě, jež výrazně zesíl i la v souvislosti s

konfl iktem na Ukrajině. Například v Česku se ruská

propaganda projevuje především na internetu, kde

zesměšňuje západní mocnosti zpochybňuje názory

atd. . .

Pokud si chcete přečíst nějaké propagandistické

články, doporučujeme navštívit například AC24.cz.

Současná ruská propaganda

Vojta Felber a Igor Rázga, 8.A 6



Grafické karty

Vojta Felber, 8.A

GeForce GTX 1 080 Ti je nová vlajková loď

herních grafických karet společnosti NVIDIA

založená na architektuře NVIDIA Pascal. Jako

poslední doplněk naprosto dokonalé herní

platformy je tato grafická karta nabitá extrémním

herním výkonem, novou generací paměti 1 1

Gb/s GDDR5X a masivními 11 GB vyrovnávací

paměti. I její cena je docela příznivá, je o několik

tisíc levnější než se předpokládalo.
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Amulety a šperky tvoři ly ve starověku nedílnou

součást každodenního života, měly člověka

ochraňovat před negativní energií, nebezpečím,

nemocí a sloužit k přitáhnutí pozitivní energie,

štěstí, lásky, zdraví. Spojovány byly s elementy

Ohně, Vzduchu, Vody a zejména k propojení s

energií matky Země. A teď nějaké z nich. . .

Triskell:
symbol představuje spojení 3 světů (pozemského,

nebeského a podsvětního). Pokud je nošen jako

amulet, pak by měl svého

nositele chránit před zlem.

Pomáhá k získání přání, dodává

energii , sebejistotu a rozvíjí

kreativitu.

Keltové a kouzla
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Thorovo kladivo:
Mocná zbraň Thóra, Hromovládce, syna

nejvyššího boha Ódina. Thór vrhá

své kladivo v podobě blesku na zem

a to se mu po dopadu vrací zpět do

ruky.

Sluneční amulet:
Slunce představuje nejen v keltské mytologii

životadárnou sílu a bývá

spojováno s nejvyšším

božstvím. Amulet přináší do

duše světlo a hřejivé teplo.

Arbor vitae
Strom života. Představuje

vědomost. Je to dávný magický

národní strom.

Keltové a kouzla
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Studánka moudrosti:
Typický keltský čtyřstranný proplétaný amulet,
zdobený modrou pryskyřicí. Symbolizuje moudrost
vzdělaných druidů. Modrá barva znamená
schopnost l idského ducha pozvednout se k vyšším
sférám.

Corvus:
Vrána je spojována s životními záhadami a magií.
Tento pták je považován za duchovního průvodce.
Vrána podporuje smysly pro zrak, změnu a spojení
s magií života.

Keltové a Kouzla

1 0Míša Zajíčková, 8.B



Anička Müller, 6.A

Vyřazená - 1 .díl

Ostatní. To jsem slyšela pořád. My jsme nebyli jako

oni. Byl i jsme společností vyřazení. Ani to nebyla

naše vina. „Ty psychopate! , Ty blázne!“ křičel i na mě

ve škole. A pak se můj život rozděli l na tři části . Ta,

ve které jsem se nemusela bát, jít domů sama, kvůl i

ostatním. Měla jsem tu příležitost, žít jako normální

čtrnácti letá holka. A pak ta část mého života, kdy

jsem začala být depresivní. Začali mě šikanovat.

Občas se mi ve škole z ničeho nic začala motat

hlava. Bylo to hrozné, asi jsem se zbláznila, protože

mě dali do blázince. Ta velká šedá budova.

Nesnáším ji . A teď začíná nová část.
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Matyáš Miksa, 7.A

Koruna Česká

Koruna je politická strana v České republice.

Usiluje o změnu státního zřízení na konstituční

monarchii . Její ideologie se sestává z

monarchismu, sociálního konzervatismu a

křesťanské demokracie. Jejím předsedou je Mgr.

Petr Nohel, místopředsedou JUDr. Petr Krátký.

Byla založena v Realistickém divadle na Praze-

Smíchov na podzim 1 990 jako Royalistické hnutí

KČ. Setkání proběhlo na základě iniciativy

opoziční skupiny České děti, která v roce 1 988

vyhlási la manifest usi lující o obnovu Českého

království. Koruna Česká

dosáhla ve volbách do

Poslanecké sněmovny v

roce 201 3 výsledku celkem

0,1 7% hlasů.

1 2



Ondřej Vaverka, 9.A

Dobrůtka

Protože všichni mají rádi fazole, předvedu vám zde
recept na čokoládofazolový koláč.
Budete potřebovat: vařené nebo konzervované
černé fazole 350 g, rýžový nápoj 60 ml, vejce 2 ks,
panenský kokosový olej 2 lžíce, semínka z
vanilkového lusku, holandské kakao 40 g, špaldová
celozrnná mouka 60 g, kypřicí prášek bez fosfátů
1 ,5 lžičky, soda bikarbona 1 /4 lžičky, nerafinovaný
třtinový cukr 1 00 g, sůl 1 špetka, nasekaná kvalitní
čokoláda (alespoň 70%) 50 g

Postup: Troubu předehřejte na 1 80 ˚C. V mixéru
rozmixujte fazole a rýžové mléko, které podle
potřeby můžete přidat. Směs vli jte do mísy.
Vmíchejte kokosový olej, vejce a semínka z
vanilkového lusku. V jiné míse smíchejte kakao,
mouku, kypřicí prášek, cukr a špetku soli . Suché
ingredience vmíchejte do fazolové směsi a poté
přidejte nasekané kousky čokolády. Dortovou formu
vymažte trochou kokosového oleje, vl i j te těsto a
pečte zhruba půl hodiny.

Je to vážně dobré zkuste si to doma taky.

1 3



Majda Straková, 4.A 1 4

Zimní radovánky

Zimní radovánky jsou zimní hry, ale můžou to být

i zimní sporty. Hry jsou třeba koulovačky,

sáňkování, stavění sněhuláků nebo také stavění

iglú či domků ze sněhu. Sporty jsou například

lyžování, bruslení, závodní sáňkování, surfování

atd. . .Tohle však nemusí být vše, můžou to být i

vaše výmysly. Zimní radovánky mohou být

cokoli , co děláte ve sněhu nebo na ledu, může to

však být i něco na způsob: akvapark, jumppark,

odpočinek, koukání na telku. . . .Prostě něco, co je

doma, nebo v uzavřeném prostředí.

Nebo můžete jet na hory se školou nebo s

rodinou! ! !



Zimní radovánky

1 5 Radek Vachtl , 4.A

SK Slavia Praha

SK Slavia Praha je fotbalový tým, který sice

provozuje i j iné sporty, ale já píšu o fotbale. Klub byl

založen 2. l istopadu 1 892. Už zde hrají hráči, kteří

hrají nebo si už jednou vyzkoušeli hrát za

reprezentaci (např. Milan Škoda, Antonín Barák,

Jaromír Zmrhal a Jiří Pavlenka).

Jejím současným

trenérem je Jaroslav

Šilhavý. Základní-

mi barvami jsou červe-

ná a bílá. Hvězdami

minulosti jsou třeba Josef

Bican, František Plánička a další. Stadion, ve kterém

hraje se jmenuje Eden a najdete ho ve Vršovicích.

Jejím rivalem je AC Sparta Praha a FC Viktoria Plzeň.

Svůj první zápas na jaře vyhrála 2:0 nad Jihlavou.



Lenka Roubová, 3.A 1 6

Kočka rybářská je malá kočkovitá šelma.

Většinou obývá bažiny a močály. Patří mezi

větší malé kočky a je o něco větší než kočka

domácí. Je to plaché zvíře, které se vyhýbá

lidem. Drápy na předních končetinách

používají jako harpunu a pro svou kořist se

dokážou i potopit. V tomto případě

přitisknout uši k hlavě aby jim do nich

nenateklo. Její kořistí se v tomto případě

stávají žáby, měkkýši, vodní hmyz či raci.

Nepohrdne ani na souši ulovenou myší nebo

malým dravcem.

Kočka Rybářská



1 7 Daniel Myslivec, 9.A

Vezmete tři středně velké mrkve, oškrábete je a

vložíte do hrnce s třemi l itry vařící vody. Dále

vodu v hrnci osolíte a opepříme. Oloupeme a

vykrajíme okolo kila jablek a dvě kila malin. Vše

při ložíme do hrnce a necháme projít varem.

Mezitím nakrájíme půl ki la klokaního stehna a to

s rozmarýnem osmažíme na pánvi. Jako přílohu

doporučuji rýži, ale knedlíky jsou také dobré.

Zůstanu ale u verze s rýží. Rýži normálně

uvěříme a přidáme k masu. Maso s rýží zal i jeme

několika lžícemi kečupu a nastrouháme na to

1 00 gramů ementálu. Vařenou zeleninu s

ovocem servírujeme se směsí.

Daníčkovy recepty
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Vánoce v Německu a v Česku

V Česku nám dává dárky Ježíšek, ale v

Německu je to úplně j inak, protože je nosí

Christkind. Lidé v Německu ale také myslí

na Ježíška. Jestl iže jste už byli někdy v

Německu, tak vám dal dárky Christkind.

Můžete jet do Německa a vyzkoušet si to.

Ale radši tam jeďte s rodiči. V Německu také

dobře hrají fotbal,

ale my mluvíme o

Vánocích. V

Německu už jsem

byl asi tisíckrát.

V Německu nejsou

jenom jiné Vánoce

ale i města, je to tam

prostě krásný.

Lukáš Wiedemann, 3.A



Laura Horáková a Klárka Dušková, 3.A1 9

Zaz

Zaz je francouzská, zpěvačka která má

koncerty i v Česku. Je jí 36 let a narodila se

ve Francii v Tours 1 . května roku 1 980. Zaz

zpívá jazz a šansony. Roku 1 985 (ve věku 5

let) vstoupila na konzervatoř v Tour. Se svou

sestrou a bratrem tam studovala až do

svých 11 let hudební teori i , hru na housle,

piano, kytaru a sborový zpěv. Její

nejznámější hity jsou Je Veux a La fée.



Šéfredaktor: Kryštof Miksa, 9.B
Grafici: Václav Lipš ,Daniel Elbakian
A další členové školního časopisu,
kteří nám dodávají články. . .
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