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Milé čtenářky, milí čtenáři,

opět uplynula nějaká doba a opět

otevíráte zbrusu novou Kládu. Už

zase doháníte známky, už se krátí

vyučování, už jste v prázdninové

eufori i . . . : -)

To všechno znám taky, nebojte se,

nejste sami. Tentokrát si přečtete o

tygrech, o Ole Einaru Bjoerdalenovi,

příběhu čokolády a spoustu dalších

zajímavých článků :-)

Spoustu zábavy s novým číslem

přeje šéfredaktor

Kryštof Miksa

Přejeme vám hodně zábavy a příjemné čtení
váš tým KLÁDA



Narodil se 11 . února v USA. Edison byl známý

vynálezce a mezi jeho nejznámější vynálezy patří

žárovka nebo fonograf, což je předchůdce gramofonu.

21 . října se mu podaři lo sestroj it snad jeho nejznámější

vynález, žárovku. Ta, kterou tehdy vytvoři l , vydržela

svítit pouze 1 3 a půl hodiny. Do českých zemí se

žárovka dostala poměrně rychle. Už v roce 1 880 se

žárovky rozsvíti ly v jednom z největších podniků té

doby, Robertově cukrovaru. Edison také roku 1 81 4

vynalezl gramofonovou

desku a roku 1 830

zdokonali l synchro-

nizaci zvuku a fi lmu.

Ondřej Vaverka, 8.A

Thomas Alva Edison
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Megalodon je největší známou dravou parybou. Jeho délka

se pohybovala v rozmezí 1 2-1 8 m a hmotnost byla přibl ižně

20-30 tun. Nejstarší mají až 30 m a až 80 tun. Zuby má

velké přibl ižně 1 7-21 cm. Měl schopnost regenerace.

Způsob života:
Megalodon lovil malé kronosaury, ale většinou kronosauří

samice Megalodona zničí. A asi takhle Megalodon vymřel.

Dodnes se vedou debaty, zda Megalodon žije nebo ne.

Megalodon měl vymřít spolu s dinosaury.

Vlastní názor:
Podle mě Megalodon nevymřel, spíš se zmenšil , ale l idi si

myslí, že se jedná o ponorkového žraloka bílého.

Sebastian Pippal, 4.B

Megalodon
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Ole je norský biatlonista, přezdíván jako norský

Jágr, jel ikož je mu 42, což je dost úctyhodný

věk. Světlo světa spatři l 27. ledna 1 974 v

Drammenu (Norsko). Je to osminásobný

olympijský vítěz a na MS v biatlonu 201 6 získal

svoji dvacátou zlatou medail i a 44. vzácný kov z

MS.

V historických tabulkách je

první před Emilem Edgem

Svensenem a mistrem světa

Martinem Four-cadem.

Na konci MS se rozloučil s

1 . místem ve štafetě a

dalšími dvěma

místy ve sprintu a

stíhačce.
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OLE EINAR BJØRDALEN

Igor Rázga a Vojta Felber, 7.A



Pouze 2 modely dostaly „dobré“: dTest zkouší atomové bomby
Praha (kmi) - Dávejte si pozor při nákupu zbraní hromadného ničení!
Protože není atomová bomba jako atomová bomba. Dle dTestu dostaly
pouze 2 modely hodnocení „dobré“.

Na výsledek měly vl iv ovladatelnost, estetika atomového hřibu, dosah a
ekologičnost. Žádný z testovaných modelů nedostal hodnocení „velmi
dobré“.
„Byl i jsme překvapeni, jak nekvalitní jsou modely i z jaderných mocností
jako třeba Spojených států amerických či Ruské federace,“ říká jeden z
přeživších rozhodčích poté, co se probudil z kómatu. „Americká jaderná
hlavice W87 téměř nedokázala zničit střední velkoměsto a už vůbec ne
mil ionovou metropoli , jak říká výrobce.“

Byly dosti patrné rozdíly kvality mezi zeměmi. „Například dva
severokorejské modely se rozpadly už na polygonu a náš technik je
nedokázal přivést k explozi, “ říká rozhodčí. „Byly částečně spojeny jen
žvýkačkami. Místo plutoniového jádra se uvnitř nacházela pouze svíčka.“
Zcela oprávněně dostaly oba modely známku „nedostatečné“.

Velké rozdíly se objevovaly také u ekologičnosti . Pozitivně ohodnocen
byl jeden ruský eko-model, u kterého je postižené území opět obyvatelné
j iž po pár desítkách let. Oproti tomu šlo u jednoho pákistánského modelu
pozorovat mutace rostl in a živočichů i po sto letech.

dTest radí zájemcům o nákup atomových bomb, aby si dal i pozor při
výběru výrobku. Zrovna u levnějších modelů byste si měli dávat pozor a
spíše investovat o něco více peněz do síly a ekologičnosti . J inak může
atomová radost rychle skončit katastrofou.

(překlad z německého satirického webu Der Posti l lon, přeloži l Kryštof
Miksa 8.B)

Pro ty z vás, co nechápou, oč v tomto článku jde: Satira je literární žánr,
který si dělá legraci z momentálních společenských témat, což může
některé rozzlobit, některé pobavit a někteří to prostě nechápou.
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Test jaderných bomb

Kryštof Miksa, 8.B



Byla jsem vyrobena v obrovské továrně na čokoládu, kde byly
pořád slyšet zvuky pracujících strojů. Pak mě někdo dal do
obalu, kam jsem se sotva vešla a pak mě rychle (a bez ohledu
na to, jak mě to bolelo) hodil do velké krabice, kde už bylo i
hodně jiných čokolád, všechny byly mléčné a s malými kousky
oříšků, jako já. A měly také stejnou značku jako já - MILKA. V té
krabici jsme zůstaly dlouho. Slyšely jsme vlaky, vodu, auta,
dopravní prostředky a jiné věci. Potom mě někdo vyndal. Na
chvíl i jsem viděla krásnou ulici plnou l idí, ale pak mě dal do jiné
krabice. Byla jsem smutná, tahle krabice sice nebyla tak plná
čokolád ale byla mnohem menší. Byla v ní malá dírka a tak
nebyla úplná tma. To se mi líbi lo. Dlouho jsem slyšela jenom
hlučný motor auta, ve kterém jsem byla. Auto se zastavilo a já
jsem se lekla.
Co bude teď? Někam moji krabici nesl i a asi za 5 minut j i
otevřela milá hnědovlasá paní. Asi to byla prodavačka. Dala mě
do vysokého regálu, kde byly všeli jaké čokoládové pral inky,
bonbony, nebo normální čokolády. V obchodě to bylo mnohem
napínavější než v krabicích. Lidi přicházeli a odcházeli . Holky,
kluci, babičky dědové, dospělí a teenageři. Všichni vypadali
j inak. Pokaždé jsem doufala, že já budu zrovna ta, koho si
vyberou. V noci jsem se někdy bála. Všude byla tma. Jednu noc
jsem slyšela, že někdo přichází. To mi bylo divné. Normálně v
noci všechno bylo tmavé a tiché. Někdo si házel do svého pytle
všeli jaké věci. Pak zase odešel. To bylo napínavé. Oni něco
ukradl i . Další den byla prodavačka smutná. To jsem neviděla
ráda. Prodavačka mi totiž byla moc sympatická.
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Příběh



A pak jednoho dne nastala moje chvíle. Do obchodu přišla
holka, které bylo asi patnáct let. Měla dlouhé hnědé vlasy a
zářivě modré oči. Už jsem jí znala, protože si tu často něco
kupovala. Moc se mi nelíbi la, ale byla jsem ráda, že mě
konečně někdo koupil . Strávila jsem asi deset minut ve velké
tašce, kde mi ale bylo horko. Když mě ta holka vyndala z tašky,
byla jsem najednou ve velkém pokoji , kde bylo hodně plakátů s
l idmi, které jsem neznala. Na některých bylo napsáno Justin
Bieber, na j iných zase Katy Perry nebo Taylor Swift.
Nevěděla jsem, co to znamená. Asi to byla jej ich
jména. Holka kolem mě obvázala obrovskou
červenou mašli . Nechci se
vytahovat, ale slušela mi.
Pak mě odnesla do
vedlejší ho pokoje.
Seděla tam na židl i
malá tlustá blonďatá
holčička. „Ahoj Cotton“, řekla bez
nadšení. „Všechno nejlepší ke svátku,
Cornelio. Tady máš čokoládu.“ Cornelia se usmála
na Cotton, která jí podala mě. „Díky Cotton. Jsi jediná,
kdo jsi všiml, že mám svátek“, řekla smutně Cornelia. Nelíbi lo
se mi, že je Cornelia tak smutná, ale byla jsem ráda, že jsem
byla dobrý dárek a že jsem ji potěši la. Cotton a Cornelia se
objaly a Cotton odešla. Cornelia si mě svými modrými oči
dlouho prohlížela. Pak ze mne odendala mašli a obal. Ufff, to
byla ale úleva. Byla jsem šťastná. Cornelia se usmála a s chutí
se do mě pusti la.

Anna Müller, 5.A

Čokolády
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Anežka Horáková, 4.A

Každý, kdo zná, četl či viděl fi lm Kniha Džunglí, považuje

tygra za lidožravou potvoru, ale není to tak. Jsou to

nádherná, elegantní a intel igentní stvoření.

Tygr ussuri jský, též tygr sibiřský, ži je většinou v lese.

Samice je březí asi 1 05 dní. Barva tygra bílého není

samozřejmost. Je způsobena nedostatkem pigmentů, které

způsobují oranžovo-černé zbarvení tygrů.

Tygrů je mnoho druhů (a poddruhů), avšak je to velmi

ohrožený druh.

Tygři

1 0



Vlk obecný je jedním z nejkontroverznějších zvířat. Jsou to
jedny z nejvíce nenáviděných a zároveň nejvíce obdivovaných
šelem světa. Původní obyvatelé Severní Ameriky, ale například
i germánské a slovanské národy v Evropě vlky uctíval i a
respektovali . S rozvojem západní civi l izace však začali l idé vlky
pronásledovat tak jako žádné jiné šelmy. Postupně se tato
intel igentní a plachá zvířata stala obětí pověr a báchorek o
krvelačných bestiích.
Původně žil i vlci v téměř celé Eurasii a Severní Americe, od
pásma severských tunder až po jižní polokouli . Nyní je však
jej ich areál v důsledku pronásledování podstatně zmenšen. V
České republice trvale zatím obývají pouze Beskydy. Jehich
většímu rozšíření do dalších částí republiky brání zejména
ilegální lov.
Vlci ži jí a loví ve smečce. Potravou jim jsou především jeleni a
divoká prasata, v menší míře také srnci a další drobní
živočichové. Příležitostně loví i ovce, pokud nejsou dostatečně
zabezpečeny.
Podle zákona o ochraně
přírody a krajiny je vlk
chráněným druhem a je
klasifikován jako kriticky
ohrožený.
Vlci ži jí většinou ve
smečkách několika
odpadlých vlků.
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Vlci

Anežka Horáková, 4.A



1 . V první knížce se setkají tři kamarádi: Hermiona, Harry
a Ron. A spolu zachrání kámen mudrců.

2. V druhé knížce Harry zachrání Ginny v tajemné
komnatě a v komnatě se také Harry potká s 1 6ti letým
Voldemortem.

3. V třetí knížce se potkají se Siriusem Blackem, který byl
viněn za smrt Harryho rodičů, ale opravdu za to může Petr
Petegrew, starý kamarád Harryho rodičů.

4. Harry se zúčastní velkého turnaje tří škol. Každá škola
může vyslat do turnaje jednoho hráče. Hráč pro bradavici je
Cedric Diggory, ale i Harry Potter, protože jeden smrti jed
napáli l Ohnivý pohár. Ke konci knížky Harry Potter vyhraje
pohár a zažije Voldemortovo oživení.

Pokud vás to zaujalo, přečtete si tyto i následující díly
Harryho Pottera.

1 2

Harry Potter

Káťa a Bíba, 4.A



Praha (mmik) - Kromě ujištění, že lék je bezpečný a
efektivní, pokud je podáván v souladu s pokyny leták
antidepresiva Lexapro varoval uživatele, že by se lék
neměl kombinovat s dlouhým pohledem do zrcadla,
jak nám potvrdi ly v úterý naše zdroje. „Nekonzumujte
alkohol ani na sebe nezírejte v koupelnovém zrcadle
pokud berete Lexapro, ptotože byste mohli mít vážné
komplikace,“ uvádí příbalový leták. Dále varuje
uživatele, že prohlížení sama sebe pod slabým
světlem koupelny či předkláněn se ke svému odrazu
způsobuje nežádoucí účinky a výrazně
snižuje efektivitu léčby. „Ti, kteří zachytí svůj vlastní
odraz v zrcadle, by s ním měli ihned pozastavit oční
kontakt a překonat další nutkání zkontrolovat svůj
vzhled. Pro nejlepší výsledky je doporučeno
pacientům nepřicházet se zrcadly a dalšími materiály
způsobujícími odraz vůbec do styku po celou dobu
léčby.“ Leták dále varoval, že nežádoucí účinky – od
ztráty chuti po sebevražedné myšlenky – se
pravděpodobně několikanásobně zhorší, pokud by
byl pacient nahý.

(volně přeloženo ze satirického webu theonion.com)

1 3 Matyáš Miksa, 6.A

Nežádoucí účinky zrcadel



Tesco, založené v roce 1 91 9 jako malý výprodejový
obchůdek Jacka Cohena, je v současné době jeden z
největších obchodních řetězců s tržbami přesahující
90 mil iard USD. V současnosti má zastoupení zhruba
v patnácti zemích, USA, Irsku, Velké Británi i , Polsku,
Česku a Slovensku, Francii , Maďarsku, Turecku,
Čině, Indi i , Thajsku, Jižní Koreji , Malajsi i , Japonsku a
mělo sít i na Tchaj-Wanu. Tesco má také má svoji
vlastní telefonní sít, komerční služby, vlastní módní
značku F&F a spousty dalších.
Tesco v Česku zastupuje Tesco Stores a.s. se sídlem
v Edenu. Jinak Tesco má u nás více jak 36
Hypermarketů, minimálně 27 malých Hypermarketů,
přes 40 Supermarketů a nespočet Tesco Express.
Tesco také bylo vlastně první, které přišlo s
konceptem Hypermarketů a „obchodů se vším“.
S Tescem je také spojená Tesco Clubcard či služba
iTesco, které vám váš nákup naloží a přiveze až před
barák.
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Tesco

Dan Myslivec, 8.A



1 5

Vtipy



Šéfredaktor: Kryštof Miksa, 8.B

Grafici: Fi l ip Mlíkovský, 9.B

Robert Melika, 9.B

A další členové školního časopisu,

kteří nám dodávají články. . .

Časopis vydávají žáci ZŠ Kladská 1 , Praha 2

Závěr




