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Úvod

Vítám vás u nového, jarního čísla naší Klády.

Jako obvykle doufáme ,že si tu každý vybere
svůj článek, do kterého se s chutí začte. . .

Tentokrát tu máme pár typů na skvělé
počítačové hry, i když v tomto pěkném počasí
by byla škoda prosedět odpoledne u
počítače. . .

Dále si vyzkoušíme domácí kuti lství, nebo se
trochu projedeme po světě. .

Ale dost už zdržování !

Jen Vám všem chci popřát pěkné čtení,
užívejte si jara a řádně se připravte na
čtvrtletní písemky ,učitelé už si brousí zuby na
naše nervy. . . : )

Evelyn Kofroňová 8.A
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Blondýnka a list z knížky
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Blondýnka chce knížku číst,

kde je vlastně první l ist?

Prohledává celý byt,

l ist už tu měl dávno být.

Vyrazil si na tříkolce,

rovnou k blízké lesní tůňce.

Posadil se na pařez,

prohlížel si celý les.

Zatím houba Cecilka,

skleničkami zacinká.

List chce pořád více piva,

Cecilka je celá divá.

Celičký už opilí,

přišel domů bez síly.

Blondýnka ho spinkat dá,

l ist už rychle usíná.

Ráno ho bolela hlava,

to se tak po pivu stává.

A tak si l ist uvědomil ,

že pít pivo, to byl omyl.

Madeline Hůlková,Gabriela Balcarová 5.A
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Choco Story a Týden

Choco Story
S paní učitelkou je to opravdu fajn! Už nás vzala na tol ik
akcí, ale teď Vám něco povíme o Choco Story! Nejdříve
jsme potkali pána, který nám ukázal, jak se vlastně dělá
čokoláda. Potom jsme šli za paní průvodkyní, ta nám
ukázala jak se dělají pral inky z mléčné čokolády. Na konec
celé prohlídky jsme si šl i koupit různé sladkosti. Když jsme
uviděl i tu obrovskou kupu dobrot, málem jsme ztuhl i ! „Jé
tam bylo krásně, a těch dobrot! Když jsme si naplni l i batůžky,
rozloučil i jsme se s hodnými průvodci a vráti l i se do školy.
Prohlídka se nám moc líbi la a těšíme se na další skvělé
výlety s naší skvělou paní učitelkou ! !

Na shledanou zase příště.

Berta Barešková, Markéta Brunclíková 2.A

Týden
Pondělí Pondělí Pondělí, to jsme se teda pomněli .

Úterý úterý úterý máme se jako v neděli .

Středa středa středa dnes má svátek děda.
Čtvrtek čtvrtek čtvrtek dnes má svátek krtek.

Pátek pátek pátek dneska mám já svátek.
Sobota sobota sobota nejkrásnější den mého života.

Neděle neděle neděle potkáme se v kostele.

2.A
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Po dlouhém zvažování, jaký návod vám mám ukázat

,mě napadlo,že vás naučím dělat domácí mýdlo:)

S chutí do toho :) No,hned na začátku musím říct,že

mýdlo nebudeme "vyrábět",ale uděláme z něj

Bylinkové mýdlo! Je to jednoduché,sama jsem to už

dělala,a výsledek je perfektní !

Připravte si :

-struhadlo

-starý kastrol (kdyby jste to spáli l i)

-něco,čím budete míchat,nej lépe vařečku

-starší,TUHÉ mýdlo,hlavně ne tekuté, to vás pak

chci vidět, jak ho budete strouhat : )

-si l ikonová tvarovátka na led

(jestl i nevíte,o co jde,nebo to doma

nemáte,postačí kl idně vykrajovátka na cukroví)

a v neposlední řadě potřebujeme samozřejmě bylinky

:)Nejlepší je asi levandule,ale když

nemáte,bude stačit i máta,nebo jiná aromatická květina

Tak,když máte všechny potřebné věci nachystané,

můžete se do toho pustit: nejdříve je potřeba

nastrouhat mýdlo,na to můžete zneužít i někoho

poblíž,nej lépe mladšího sourozence :)

Domácí bylinkové mýdlo
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Domácí bylinkové mýdlo

Když už nám nějaký otrok mýdlo nastrouhal,můžeme jej

nasypat do kastrolu a začít pomalu rozvařovat. Pomalu

při lévejte po troškách vodu,aby nám hmota vytvoři la

kašovitou konzistenci. Když už hmota připomíná něco,co se

kaši alespoń vzdáleně podobá, můžete do ní naházet omyté,

natrhané bylinky (doporučuji jeden druh,nesmíchávat více

bylin dohromady)na malé kousky. Pokud máte doma trochu

levandulového oleje (pokud do mýdla přidáváte

levanduli , j inak ne) můžete trochu při lít.Ale nemusí to být, jde

jen o vůni (ale mýdlo bude stejně vonět po bylinkách). Když

už máte Bleskově Bezchybnou :D kaši,můžete j i

opatrně,nej lépe pomocí příborového nože napatlat buť do

plata,pokud nemáte tak do formiček.Ale pečlivě,aby mýdlo

mělo náležitý tvar :) nakonec nechte v chladu zatuhnout(ale

ne v ledničce,mýdlo by do sebe mohlo

natáhnout potravinové pachy) a potom opatrně vyklopte.

Vhodné i jako dárek : )

Evelyn Kofroňová 8.A



Londýn
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Londýn je hlavním městem
Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska.
Bydlí v něm cca. 8 200 000
obyvatel. Protéká jím
řeka Temže. Je zde po celý
rok poměrně chladně,
teplotní rekord činí 28°C .
Zato např. sníh se tady drží
průměrně pouze 5 dní za rok.
Temže je příl ivová řeka, to
znamená, že je Londýn stále
ohrožen záplavami.
Primátorem je Boris Johnson.
Teď trošku na dopravu: Londýn má nejstarší metro na světě,
nyní obsahuje 1 2 l inek. Ve městě jezdí přes 700 linek
autobusů, 3 l inky
tramvají a jedna lanovka. U Londýna se nachází 6 veřejných
letišť (Heathrow, Gatwick, Luton, City, Stansted a Biggin
Hil l).
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Londýn

Londýn má hodně
zajímavostí,
např. : „nákupní čtvrť“
West End, nejvyšší
mrakodrap Evropy
TheShard (Střep),
Westminsterské
opatství (Westminster
Abbey), sídlo královny
Alžběty I I .
Buckinghamský palác,
zdvihací most Tower
Bridge, jemu blízké
vězení Tower, muzeum
voskových figurín
Madame Tussaud's a
vědecké muzeum
Science Museum.
Město je unikátní z
pohledu sportu, třikrát
se zde konaly letní
olympijské hry (1 908,
1 948 a 201 2), jednou Mistrovství světa ve fotbale (1 966) a
Mistrovství Evropy ve fotbale (1 996).
Londýn je poměrně dobře obsluhován záchrannými sbory. Jej ich
názvy jsou: London Ambulance Service (zkratka LAS, záchranná
služba), Metropolitan Police (zkratka Met Police, pol icie operující
na většině Londýna), City of London Police (policie městské části
City) a London Fire Brigade (zkratka LFB, hasičský záchranný
sbor). Jednotné číslo nouzového volání je 999, 11 2 je na 999
přesměrováno.

Kryštof Miksa 6.B



Zpráva z Příšerkovic
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Na planetě Emerza ( což je hvězda pro příšerky) ži jí různá
stvoření. Příšerky jsou tu děleny na: Ooky (Modroooky a
Běloooky ), Tydýty a Sosáky. Ooci jsou známí svým bystrým
zrakem, Tydýti jsou věrní svému pánovi a hlavně nemají
žádnou barvu ,zřejmě aby splynul i s okolím při hrozícím
nebezpečí a Sosáci –ušlechti lý rod, jenž se
vyznačujemoudrostí a svým dobrým čuchem na podvodníky
a zloděje (jenž potom vyhání do ciziny ) - se pozná podle
velikého nosu – Sosáku.V této době žijící a vůbec
nejznámější Sosák žije v Ederinském Královském paláci , je
stavu rytířského, s titulem vůdce velkoříšeOoků a Tydýtů. Byl
obdařen ( velmi cenou ) hravostí, chytrostí a odvážností –
díky níž se jednou vydal do říše zlých snů – aby přemohl
velkokněžníka lorda Voškliváka a nakonec se mu to přece
jenom podaři lo, takže zlé sny téměř vymizel i ( některým se
ale podaři loproniknout až ke snovým ovečkám pomocí nich
přelétly zem snů a dostal i se až k vašim hlavám do vašich
snů ). Máme pro vás velice uspokojivou zprávu ( přímo z
našeho Edirnského paláce v našem hlavním městě –
Příšerkovicích ) , že vaše veličenstvo dostihlo všechny
přívržence lorda Voškliváka , kterým byl udělen jeden z
nejhrozivějších trestů ( trest vykonávání nejhorších prací v
celých Příšerkovicích – leštění nejumazanějších bot, kydat
hnůj v kravíně –a t. d. ) . Tím pádem nehrozí žádným dětem
špatné sny – tedy pokud ty děti nebyli móóc zlobivé . Tak
dobrou noc – a hezké sny .

Helena Maršálová 5. A
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SHAKES & FIDGET

Shakes & Fidget je RPG hra, která je ve světě hodně
populární. Můžete si vybrat ze tří tříd:

Bojovník
Průzkumník (Lučištník)
Kouzelník

Taky si můžete vybrat z osmi ras:

Člověk
Elf
Trpaslík
Gnóm
Ork
Temný elf
Skřítek
Démon

Potom si vymyslete jméno, napište email a napište heslo.
Hru začnete tím že kliknete na HOSPODA ,dále kl iknete na
panáčka který je uprostřed. Pak si vyberte misi.
Počkáte určitý čas a následovně se vám zobrazí
automatický souboj. Ve zbrojírně si můžete kupovat nové
zbraně
, v čaroobchodě si kupujete lektvary, prsteny a náhrdelníky.
V aréně můžete zaútočit na j iného hráče v
hlídce pracujete kolik hodin chcete a dostáváte za to peníze.

Daniel Elbakyan 4.B



Assassin's Creed 2
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Víte vy vůbec, kdo jsou to asasíni?
Možná si myslíte, že jsou to nájemní vrazi nebo potulní lupiči
či hrdlořezové, ale to jste na velkém omylu. Asasíni jsou totiž
strážci svobody a nepřátelé templářského řádu .V druhém
dílu hrajete za Itala Ezia Auditore da Firenze. Nejdřív si ži jete
poklidný život ale pak templáři zabijí vašeho otce a vaše dva
bratry. Nejdřív se mstíte ve Florencii , pak se přestěhujete ke
svému strýci do jeho vesničky Monteggioni. Pak zlikvidujete
templáře v Toskánsku pak se přesunete do Benátek. A
nakonec bráníte citadelu ve Forlí. A také se podíváte do
Vatikánu. A musím dodat že celou dobu sbíráte stránky
kodexu za které vám váš přítel Leonardo da Vinci vylepšuje
zbraně .Hra je neuvěřitelně velká .Věci si můžete dělat po
svém. Velmi mě zaujalo že si můžete kupovat brnění a
dokonce když se dostanete do všech hrobek asasínů
můžete nosit Altairovu zbroj.

Václav Lipš 5.A
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Panda velká

OHROŽENÍ

Pandy velké jsou kriticky ohroženým druhem. Za úmyslné us
mrcení pandy je v Číně trest smrti .
Ve volné přírodě jich je pouze 1 600.

RODINA

Matka má obvykle 2 mláďata, ale postará se pouze o jedno
mládě. Vybere si to si lnější a stará se
pouze o něj. V Číně v zoo pro pandy vymyslel i , že budou ml
áďata matce vyměňovat. Matka nakojí
jedno mládě chovatelé jí dají misku medu a vymění j i mládě.
Matce to nevadí.

Popis pandy

Panda velká má černé uši, černé skvrny kolem očí, černý no
s jako většina savců, ostré
zuby,hnědý až černý ocas.

Terka Novotná V.B



Good game disco
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Ve hře Good Game Disco se budete starat o provoz jednoho
diskotékového klubu. Budete mít na starost úplně vše od
pouštění hudby přes míchání drinků po vybavování interiéru.
Čím více se bude ve vašem klubu hostům líbit, tím více u
vás utratí peněz. Hry od goodgame zde patří k jedněm z
nejoblíbenějších a myslim že u této hry tomu nebude jinak!
Pro hraní této hry se musíte ve hře zaregistrovat! Nelze
použít Vaši registraci, kterou máte na SMS.cz. Otevři si ten
nejlepší noční klub s Goodgame disco! Vytvoř tu správnou
atmosféru a brzy se budeš na párty vídat s celebritami. Najdi
si svůj styl! Vylepši design svého klubu novým zvukovým
systémem a stylovým tanečním parketem, za chvíl i na něm
budou tančit davy. Když uspěješ, tvůj klub bude tím
nejlepším ve městě. Rozjeď párty, o které si bude povídat
celé město!

Good game empire

Goodgame Empire je webbrowser hra, ve které se vám do
rukou dostane hrad a budete se o něj a jeho obyvatele
muset postarat. To však není hlavní náplní hry. Ve
středověku prahl každý vladař po moci a chtěl rozšiřovat své
území jak za pomoci sňatku, tak za pomoci bitev. Tu
možnost máte nyní také. Můžete špehovat, útočit, rabovat
cizí hrady, ale hlavně nezapomínejte na zadní vrátka!
Jakmile váš hrad zničí j iný protihráč, hra pro vás v ten
moment skončí.
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Good game disco

Hra Goodgame Mafia (dřívejší název Goodgame gangster)
má stále velký úspěch pro svou jednoduchost a hratelnost.
Jde o hru, kdy prožíváte život gangstera, který je na počátku
své mafiánské kariéry. Pro to, abyste byli jedničkou musíte
plnit úkoly, porážet nepřátelé v DUELU a postupovat do
dalších levelů.

Online hra Goodgame Fashion

Otevřete si vlastní módní obchod ve hře Goodgame
Fashion, který můžete sdílet s přátel i nebo s hráči z celého
světa. Pokud budete chtít, můžete navštívit obchod svého
kamaráda nebo jej naopak pozvat na návštěvu a povídat si o
nejnovějších módních trendech. Pokud půjdete s módou,
určitě to ocení i vaši zákazníci. A spokojení zákazníci mohou
posíl it prodej nebo ještě více rozšířit vaši značku. Díky tomu
budete mít nejlepší módní obchod široko daleko.

A to není všechno další hry najdeš na
www.goodgamestudios.cz

Markéta Skalická 6.A
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A další členové školního časopisu,

kteří nám dodávají články . . .

Časopis vydávají žáci ZŠ Kladská 1 , Praha 2




