
Číslo 4 Roční
k 2014

/2015
Březe

nKláda



Úvod:

3. Soutěž

Školní akce:

4. Malý strom
5 - 6. Dánsko
7. Zoo

Kultura:

8. Red Dwarf
9 - 1 0. Hobit
1 1 . Sweet
1 2. Zúčtování

Počítač:

1 3. Facebook
1 4. Pivot



Rozhovor:

1 5. Rozhovory 6.A

Sport:

1 6. Baletní škola
1 7. Šachy

Příroda:

1 8. Jaro
1 9. Sova pálená
20. Tykvice stříkavá

Zábavná část:

21 - 22. Vtípky

Přejeme vám hodně zábavy a příjemné čtení
váš tým KLÁDA



Blesková soutěž
Prázdniny už se kvapem blíží a tak mě napadlo, uspořádat

soutěž.

Zadání je jednoduché:

Namaluj obrázek na téma PRÁZDNINY a vyhraj hodnotné ceny.

Pro všechny zúčastněné máme i cenu útěchy.

Komu obrázky předat?

Obrázek ve formátu A4 až A5. K obrázku můžete přidat i krátký

popisek, ale hlavně se nezapomeňte podepsat, napsat třídu a

věk.

Předejte ho mě ( Helče Maršálové, 6.A) nebo

paní učitelce Havlíkové nebo paní učitelce Ježkové nebo paní

ředitelce Vávrové

Rozdělení: Šance pro všechny!

Kategorie – 1 . stupeň

Kategorie – 2. stupeň

Kdy začínáme?

Soutěž začíná po vydání časopisu Klády a končí na den dětí,

tedy 1 .6.201 5.

Držím palce a hodně štěstí

Organizátorka soutěže

Helča Maršálová
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Představení Malý Strom

A. Boehmová a M. Brunclíková 3.A

Byli jsme v divadle Kampa na představení Malý Strom. Je to
představení podle knihy Škola Malého Stromu. Příběh vypráví o
indiánském chlapci, který nemá rodiče, jen babičku a dědečka.
Jeho příhody jsou někdy smutné a někdy veselé. Ži je pěkně
divoce a v horách. Ale potom přijde dopis, že Malý Strom musí

do sirotčince. A babička
mu připomněla, že se
má každý večer koukat
na psí hvězdu, tedy
Sírius. Dopadne to ale
dobře. Pro Malého
Stroma si do sirotčince
při jede autobusem jeho
dědeček.
Bylo to překrásné
představení.
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Dánsko
V neděli 1 2. dubna, když táhlo na osmou hodinu večerní,

jsme se (my, skupinka lidí, která se zúčastni la prosincové
výměny s Dány v Praze) sešl i před naší školou, abychom
vyrazil i na dlouhou cestu autobusem do Dánska. Cesta přes
Německo šla hladce a nakonec i přes naši nervozitu z výměny
a očekávání jsme téměř "všichni" usnul i . Druhý den velmi brzy
ráno nás trajekt z Rostocku přepravil na ostrov Lolland, ze
kterého už jsme se rychle dostal i na ostrov Sjealand, kde už se
rozléhá Kodaň a jedno z jejích předměstí Broendby, kam jsme
měli namířeno. .
Po příjezdu před školu našich dánských partnerů jsme se se

svými dánskými kamarády konečně po dlouhých pěti měsících
sešl i , hned jsme také od nich vyfasovali ovocné svačinky a poté
začal náš první společný výlet do Christiánie, samostatného
městečka v samém srdci Kodaně, obydleného hippie
komunitou. Odpoledne, kdo chtěl, mohl okusit dánského
bazénu ve sportovním areálu.

Další den nám počasí zrovna nepřálo, foukal totiž studený
vítr od moře a sem tam přišla nějaká přeháněčka, a proto jsme
se vydali poznávat interiéry a naší první zastávkou byl
letohrádek Roseborg, kde jsou kromě jiných zajímavých
exponátů uloženy i korunovační klenoty! Také jsme navštívi l i
točitou věž s vyhlídkou na město, do které velcí páni jezdil i na
koních (patrně neměla schody).
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Ve středu, kdy se konečně taky ukázalo sluníčko, byla naše
poznávací výprava přesměrována do exteriéru, tedy jsme
během dne prošl i skoro celé pobřeží (viděl i jsme Malou
mořskou vílu, palác Amalienborg, nákupní třídu. . . ) a odpoledne
nás podobnou trasou svezla vyhlídková lodička. Večer se
konala gri lovací party kousek od pláže, kde nám Dáni připravil i
skvělé pokrmy a dokonce nás zavedli na nedalekou pláž. . .

Program následujícího dne ve městě byl jedniný:
experimentárium (něco jako IQ park). Nevím sice, jaká část
experimentária se komu líbi la, ale myslím, že všichni byl i vel ice
spokojení (hlavně když se ukazovaly vepřové hrtany apod.).
Večer se konala rozlučková party s hostinou, kulečníkem,
hokejem, hudbou, jídlem a učitelkami.

A konečně přišel dlouho očekáváný pátek, kdy byla
naplánovaná celodenní návštěva Tivol i ! Všichni navštívi l i
nejrůznější atrakce od horských drah po střílení růží a někdo
dokonce vyhrál v loteri i ! Nakonec jsme se ale přece jenom
museli rozloučit se svými dánskými kamarády a vydat se opět
na dlouhou cestu domů, i přesto, že se k tomu nikdo moc
neměl, jsme tak nakonec udělal i a kromě spřátelení se s Dány a
vylepšení naší slovní zásoby (v angličtině, samozřejmě) jsme si
domů přivezl i i mnoho moc hezkých vzpomínek, na které
budeme ještě dlouho vzpomínatM

Majda Válková, 8.A 6



Zoo
25.3. jsme byli s paní
učitelkou v ZOO. Bylo
tam mnoho zajímavých
zvířat. Měli jsme i
milého průvodce.
Mohli jsme si tam
koupit suvenýry. Potom
jsme rychle spěchali

do školy na oběd. V ZOO jsme se bavil i .
Bylo to tam SUPER

Matěj Hladík a Markéta Brunclíková 3.A7



Red Dwarf

Igor Rázga a Vojta Felber 6.A

Červený trpaslík (angl ický název Red Dwarf) je britský seriál ,
který byl natočen mezi lety 1 988 až 201 2 a který je řazen do
žánru sci-fi . Téměř celý děj tohoto seriálu se odehrává ve
vesmíru více než tři mil ióny let v budoucnosti. Červený trpaslík
se také stal kultovním dílem.

DĚJ: Při nukleární katastrofě zahynuli všichni na Červeném
trpaslíku, kromě Listra, Rimra (který je momentálně hologram),
kocoura, který se vyvinul z Listrovy kočky FRANKENSTEINA a
lodního počítač Holi s IQ 6000. V dalších sériích Holi zachrání
androida jménem KRYTON. Postupně objevují vesmír a různé
jiné planety. Nakonec Krytonovi nanoboti Červeného trpaslíka
obnoví a celá posádka tím znovu obživne. Poté se dějí další
šílené věci, ale to nezjistíte, když to nezkusíte. Doporučuji tuto
komedii shlédnout.
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Hobit Bitva pěti armád
Jak asi víte, 1 1 . 1 2 201 4 vstoupil do kin poslední díl tri logie
Hobit. Ani jeden díl hobita se příl iš nepodobal knize, ale zvláště
tento třetí díl byl úplně j iný. Například Azog Znesvětitel je podle
knihy dávno pod kytičkami.
Ale vraťme se k fi lmu. Začíná přesně tam, kde skončil předešlý
díl . Zuřící Šmak se vrhá na Jezerní město a všechno v něm
pálí, včetně l idí, kteří se marně snaží evakuovat. Bard nakonec
draka zabije černým šípem střeleným do díry v jeho krku. Azog
táhne s obrovskou armádou skřetů a vrků z Morie k Osamělé
hoře a pošle Bolga do staré pevnosti Gundabad v šedých
horách pro druhou armádu. Legolas s Tauriel sledují Bolga do
Gundabadu, kde najdou nejenže další vyzbrojenou armádu
skřetů, ale také hejno bojových netopýrů chovaných pro válku a
obrovské válečné zlobry nebo obří skřety. Z Thorina se
najednou stane chamtivec, který je j iž na zlatě psychicky
závislý. Bard jde vyjednávat s Thorinem, ten jej však odmítá.
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Igor Rázga a Vojta Felber 6.A

Druhý den se
Thorin dozví,
že Bilbo dal
Arcikam elfům
a lidem a ze
vzteku jej chce
shodit z
hradeb, v čem
mu trpaslíci

brání. Bi lbo uteče na druhou stranu. Thranduil chce už vydat
rozkaz ke střelbě, ale z druhé strany se přiřítí Thorinův
bratranec Dáin I I . Železná noha s vojskem trpaslíků ze
železných hor. Dáin chvíl i Thranduila uráží. Najednou se z
podzemí okolních kopců vynoří obří červi "zeměžrouti" a z jej ich
vydolovaných tunelů se přižene armáda skřetů a Azog, který jí
ze skály dává pokyny. Dáin s vojskem jdou do bitvy. Po té
dlouho zuří bitva do momentu, než vyběhne Thorin s trpaslíky z
hory. Poté se rozhodne, že Thorin jde oddělat Azoga. To také
udělá, ale za cenu vlastního života. Po bitvě se Bilbo vrací do
kraje, kde se loučí s Gandalfem a ujišťuje ho, že jeden prsten
ztrati l v bitvě. Doma se dozví, že se jeho věci rozprodávají na
aukci, neboť si všichni myslel i , že zahynul. Věci jsou ale hned
navráceny. Bilbo svírá v domě v ruce prsten. Děj přeroste do
fi lmu Pán prstenů - Společenstvo prstenů, když Gandalf
zaklepal Bilbovi na dveře.

1 0



Sweet

Igor Rázga a Vojta Felber 6.A

Britská skupina The Sweet vznikla
počátkem roku 1 968. Založi l i j i
členové: zpěvák Brian Connolly,
bubeník Mick Tucker, baskytarista
Steve Priest a kytarista Frank
Torpey. V roce 1 970 nahradil své
dva předešlé kytaristy Andy Scott a
název souboru se zkráti l na Sweet
"Sladká". Zprvu kapela nahrávala
hity jako například popěvek "Funny

Funny" . První vystoupení kapely se konalo v únoru 1 968. V
roce 1 970 kytaristu Franka Torpeyho nahradil Andy Scott, který
se stal šefíkem skupiny až do dnešních dnů. Sweet patři l i
bezesporu mezi nejdůležitější kapely glam-rocku a mezi jedny z
nejúspěšnějších kapel 70. let vůbec. V ČR je bylo možno vidět
na festivalu Master of Rock v roce 2005. V tomtéž roku
vystupovali na koncertě v Praze se skupinou Slade. Známé
songy kapely jsou třeba: AC/DC , Aktion , Ballrom blitz a
nechybí ani Fox on the run. V sestavě Brian Connolly, Mick
Tucker, Steve Priest a Andy Scott dobyli svět. Bohužel už 3
členové kapely zemřeli a Andy Scott se stal poslední přeživší
člen kapely Sweet. Poslední koncert v ČR byl v malém
městečku Hluk, na kterém jsem byl osobně.
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Zůčtování

Igor Rázga a Vojta Felber 6.A

Jak jste si určitě všimli , tak jsem my - Igor a Vojta - dal i do
každé Klády jednu kapelu, zaměřenou úplně j iným směrem:
KISS, SWEET a IRON MAIDEN. Ptal i jsme se po škole, která
kapela je podle vás nejlepší a jaký člen kapely je nejlepší.
Výsledky jsou celkem těsné a napínavé. Do soutěže jsme vložil i
i bonus Eddieho, maskota IRON MAIDEN, který si vedl
nej lépe.

VÝSLEDKY:
KISS: 68 hlasů - Peter Criss 25 hlasů
SWEET: 56 hlasů - Andi Scott 1 5 hlasů
IRON MAIDEN : 74 hlasů - Steve Harris 30 hlasů
Bonus EDDIE : 65 hlasů

Velice nás potěšilo, že jste se zúčastni l i našeho hlasování.
Neptal i jsme se všech,
museli jsme vynechat nižší ročníky. Hlasoval i skoro celý
učitelský sbor. Například Pan učitel Bošek hlasoval pro
heavymetalovou skupinu Iron Maiden.

V dalším roce budeme psát
o dalších třech skupinách :

RED HOT CHILI PEPERS
ONE REPUBLIC
BON JOVI.

Těšíme se na další hlasování.

1 2



Facebook

Viki Vymětalová 4.A

Facebook je sociální sít, kterou určitě všichni znáte. Se svou
1 ,5 mil iardy uživatelů (únor 201 5) je jednou z největších
sociálních sítí. Na Facebooku je povolena registrace od 1 3 let,
ale spoustu uživatelů zadává falešné datum narození. Můžete
tam sdílet fotky, videa atd. .

Je velké riziko, že vás tam někdo bude obtěžovat. Jako
vydírání, nahaté fotky atd. .
Když si tam s někým rozumíte a připadá vám milý, tak třeba
zjistíte, že se chová úplně jinak než si myslíte.

ZALOŽIL HO :
Mark Zuckerberg

1 . Února 2004 v Cambridge, Massachusetts, Spojené státy
americké
ústředí : Dublin, I rsko (mezinárodní ústředí pro Evropu, Afriku a
Střední východ)

dejte LIKE jestl i se vám to líbi lo :D

1 3



Pivot

Helena Maršálová 6.A

Pivot je hýbající se panáček, pomocí jeho malých pohybů
vytváříme animaci. Dá se měnit jeho barva, pohyb a i pivotovo
tělo se dá upravovat.
Výhoda pivotů je, že je to jednoduchý software pro vytváření
animací, zkrátka s Pivotem můžete vytvořit v podstatě cokoliv.

Další snímek získáme pomocí tlačítka Next frame. S Pivotem
není těžké pracovat, jen zatáhnete za (většinou) červené body [
kterými posouváte pivotovi části těla ], zmáčkněte Next frame a
už jste animátorem.

S pivotem je hodně legrace,
můžete třeba dělat jak ten pivot cvičí, skáče, běhá, tancuje M
Prostě dělá cokoliv, co chcete.

Hodně štěstí s animacemi.

1 4



Rozhovory se spolužáky 4.A

redaktorky ze 6.A

Jak se jmenuješ? : „Charlotte Mireya Comstock.“

Kolik ti je? : „Je mi 9 let. “

Do jaké třídy chodíš? : „Chodím do 4. A.“

Co jsou tvoje oblíbené předměty? : „Výtvarka, tělocvik a
matematika.“

Jaké kamarády/kamarádky ve třídě máš ? : „Evel, Emma, Viki,
Jorika a Nikol a z kluků Aleš, Adam a Luis.“

Co tě baví za sporty? : „Ráda jezdím na kole a plavu.“

Čím se chceš stát, až budeš dospělá? : „Chci být zubařkou.“

Jak se ti líbí ve škole Charlotte ? : „Dobře! :D“

Hraješ na nějaký nástroj ? : „Hraj i na klavír. “

1 5



Baletní škola Jana Němce

Káťa Heinlein 4.B

Baletní škola provozuje výuku klasického baletu. V naší škole je
výuka ne jen dívek, ale samozřejmě i chlapců. Každý rok se
jezdí na soustředění do Libl ic na jeden celý týden. Výuka baletu
je hned po snídani na 2 hodiny. Pak je svačina a hned po ní
máme patnáct minut na odpočinek a pak zase 2 hodiny baletu.
Samozřejmě jezdíme na soutěže, např. do Pardubic, do
Hradce, do Plzně, do Brna, do Selbu (v Německu) a
samozřejmě do Prahy. Náš pan učitel je velmi milý a hodný.

1 6



Šachy

Igor Rázga a Vojta Felber VI .A

Šachy nebo
šach (z perského
šáh, panovník) je
klasická desková
hra pro dva
hráče, v soutěžní
podobě zároveň
považovaná za
odvětví sportu.
Představuje

střetnutí dvou nepřátelských armád. Vznikla v 1 5. století v j ižní
Evropě. Šachy se hrají na šachovnici, čtvercové desce
rozdělené na 8×8 polí střídavě černých a bílých. Úhlopříčka se
nazývá diagonála.
Hráč má krále, dámu, po dvou věžích, střelcích, jezdcích a osm
pěšců. Cílem hry je mat, takové napadení soupeřova krále,
které nelze odvrátit. Šachy nejsou o náhodě, hru rozhoduje
schopnost hráče, znalosti a taktika. Šachy jsou považovány za
noblesní hru. Na soutěžích se používají tzv. Šachové hodiny na
časový limit. Když hráč nestihne odehrát tah a spadne mu
praporek na hodinách, prohraje stejně jako kdyby dostal mat.
Nejdůležitější pojmy : šach - ohrožení krále

garde - ohrožení dámy
mat - král mrtev, t. j . konec hry

a tohoto článku.
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Jaro

Emma Brandnerová 5.A

Jaro je překrásné roční období. I když víme, že na začátku jara
tady v Praze ještě úplně jaro nebylo, tak ale v polovině dubna
nám to pořádně začalo. Na jaře možná není úplně zvykem, že
slunce sakramentsky krutě svítí, že se za pár minut zpotíme,
až máme všechno mokré, ale přece je to jenom o něco málo
lepší, než když jsou kruté mrazy. Já mám jaro ráda, protože
všechno kvete a venku je krásně. Na jaře už můžeme začít
jezdit na kolech a chodit na turistiky.

1 8



Sova Pálená

Helča Maršálová, 6.A

Sova pálená je
středně velký
druh sovy z
čeledi sovovitých,
nápadný hlavně
výrazným
srdcovitým
závojem kolem
očí. Jedná se o
nejrozšířenější
druh sovy vůbec,

takže ji najdete skoro na všech kontinentech s výjimkou
Antarktidy. Sova pálená je středně velká, štíhlá sova s
dlouhýma nohama. Ačkoliv sova pálená žije ve stálém
partnerském svazku téměř po celý život, na lov se vydává
většinou jednotl ivě. Má výborný zrak, což je dobré pro lov. Mohli
jste jí zahlédnout třeba v Národním parku na Šumavě, ale je
běžně chována v mnoha českých zoologických zahradách
(např. ZOO Liberec). Sova pálená je poměrně vzácná a hlavně
chráněná. V přírodě ji v podstatě nenajdete. Živí se hlavně
drobnými savci, menšími ptáky, ale i obojživelníky a hmyzem.

1 9



20Daniel Elbakyan 5.B

Tykvice Stříkavá
Tykvice stříkavá (Ecball ium elaterium) je plazivá, chlupatá,

vytrvalá bylina
podobná okurce.
Když dozraje
vystřeluje z
plodu sl izem
obalená semena.
Vyskytuje se od
Španělska přes
I tál i i , Balkán až
po Ukrajinu.
Roste obvykle na
nepříl iš kvalitní,

písčité nebo kamenité půdě např. na rumištích, skládkách a na
lidskou činnosti přetvořených a opuštěných místech, včetně
zasolených mořských pobřežích. V ČR byl tento neofyt prvně
zaznamenán v roce 1 880. Květy jsou pravidelné, žluté a
postupně blednou.
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Vtípky
Blondýna při jde v Německu do obchodu a říká: "Chtěla bych
dvě baterie."
Prodavačka se jí ptá: "Wie bitte?"
Blondýna odpoví: "Nabité, ty tele."

Víte, proč blondýna zavírá oči před zrcadlem? Aby viděla, jak
vypadá, když spí ! ! !

Do kavárny při jde brunetka a blondýna.
Brunetka objednává u číšníka: "Pane vrchní, přineste prosím
dvě kávy."
Blondýnka přitaká: "Máš recht, já si dám taky dvě."

Co se stane, když jdou dvě blondýnky proti sobě?
Rozbije se zrcadlo.

Seznámí se mladý muž s blondýnkou. Při rozloučení se zeptá:
"Mohu ti zítra zavolat do práce?" "Můžeš, ale kdyby to brala
šéfová, tak to polož." "Jak jí ale poznám?" "Je zrzavá a má
brejle."

Kam jdou blondýnky, když je j im zima?
Do rohu, ten má 90 stupňů.

Víte, jak vyměňuje žárovku rozmazlená dcerka zbohatlíků?
"Tati, potřebuji nový byt!"



22Helenka Maršálová, 6.A

Kolik pral idí je potřeba k výměně žárovky? Žádný, pral idem
stačí, že si umí rozdělat oheň.

O půlnoci zvoní zvonek u Žáčků.
"Kdo je?"
"Soused."
"A co vás sem proboha přivádí v tuhle hodinu?"
"Máte česnek?"
"Nemáme!"
Za hodinu zvoní zvonek zase.
"Kdo je?"
"Soused."
"A co zas chcete?"
"No nesu vám ten česnek."

Víte proč má smrtka kosu?
Protože neudělala řidičák na kombajn.

Jak se pomocí vody získá světlo?
Tak, že si doma umyjete okna.

Kolik skutečných mužů je potřeba k výměně žárovky?
Žádný.
Skutečný muž se nebojí tmy!

Co je to? Má to osm rukou a IQ 60? Čtyři muži sledují fotbalový
zápas.



Závěr

Šéfredaktor: Vít Jeřábek, 8.A
Hlavní grafik: Michal Gregor, 9.A
Jazyková korektura: Kryštof Miksa, 7.B
A další členové školního časopisu, kteří nám
dodávají články. . .
Časopis vydávají žáci ZŠ Kladská 1 , Praha 2




