
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo 4 Ročník 2 



ÚVODEM… 
Tak je tu slibované číslo Klády, které bude zasláno do soutěže školních časopisů…. 

V první řadě bych chtěl poděkovat všem našim spolužákům z prvního stupně, kteří 

se asi jako jediní angažují v psaní příspěvků do Klády, ačkoli nejsou člen redakce…. 

Samozřejmě je tu i pár starších jedinců… 

 

Toto číslo je lepší (troufám si říct že nejlepší), než všechna předchozí čísla…Za dobu 

co redakce funguje, je znát pokrok a samozřejmě větší kvalita našeho školního 

časopisu….. Je zatím “nejtlustší“ ze všech předchozích čísel…. 

 

Na dalších stránkách si můžete přečíst pár rozhovůrků, příběhů, článků, dozvědět se 

nové informace, a taky shlédnout zbrusu  novou rubriku “Představování redakce“, ve 

které se seznámíte se všemi autory Klády od redaktorů, až po grafiky.. Nechybí zde 

ani fotky… 

 

Tak si naše nové číslo užijte a znovu se setkáme  příštím čísle… 

 

Za celou redakci Adam Ernest 

 

(mar) 



 Festival Jeden Svět 

 

Na výletě jsme viděli 4 různé příběhy na pokračování 2 a 2 příběhy.1 část 

byla o devítileté dívce která žila v Nepálu. Měla čtyřletou sestru a sedmiletého 

bratra. Měli otce,který od rána do večera pracoval. Maminku neměli,protože jim 

zemřela. Nejstarší dcera se o ně musela starat,vařit a prát. Ráno museli od devíti 

hodin do školy, akorát nejmladší dcera chodila do školky.  

Druhý příběh z 1 části byl o chlapci který měl problémy s ekzémem. ve škole 

se s ním nikdo nechtěl bavit a on byl z toho smutný.O prázdninách jel na tábor 

který byl pouze pro děti z ekzémem. Na táboře se mu nikdo nesmál, protože tam 

měli všichni problém jako on -,,Ekzém´´. Po táboře se začal léčit a ekzém se mu 

začal lepšit.Pak se s ním už bavilo víc lidí. 

2 část 1 díl. 1 díl byl o klukovi který se bál psů dokonce z nich měl tak 

zvanou ,,sebii´´. A tak se začal léčit na terapii u psychologa.Když byl u začátku 

léčení ,tak  mu pan doktor rozkreslil na tabuli jak reaguje pes,když je u člověka. 

Pak šli ven a tam byli psi.Pan doktor řekl, ať si zkusí jednoho z těch psů pohladit 

,ale kluk se bál.Nakonec se jich přestal bát. 

2.díl  byl o holčičce, která byla stará 11let a jmenovala se Eva . A ta byla 

nemocná tak, že moc nemohla chodit . A tak potřebovala pejska na pomoc. Toho 

pejska šla navštívit. 

 

                                                                       Za 3.A Kateřina Smolíková a Kateřina Novotná. 

 



Návštěva Musaionu 
  

Dne 16.2.2006  navštívili žáci 1.stupně ZŠ Kladská museum  Musaion, které 

se nachází v Letohrádku Kinských na Praze 5.V museu jsme viděli jak lidé dříve 

bydleli (když ještě nebyla elektřina tak jak  svítili svíčkami nebo petrolejkami), jaké 

měli zvyky, jejich hospodářství a sbírky lidového oděvu. 

Nejvíce se nám líbila výstava  Velikonočních a Vánočních svátků .Byl zde 

velký betlém s dřevěnými fig 

urkami(ovečky, pasáčci, Ježíšek v kolébce aj.).Ve velikonočním sále jsme viděli 

krásně malované kraslice a pletené pomlázky. 

V části věnované rodině byl krásně ozdobený svatební vůz a svatebčané 

v obřadních krojích. 

Výstava se nám velice líbila a pomohla nám pochopit jak lidé dříve žili. 

 

                                                                                       Za třídu 3.A  Kateřina Novotná 

 

 

ŠvP na horách 
Dne 7.1.2006 jela  3.A a 3.B  na lyžák do Krkonoš na Benecko do penzionu „Na 

Rychlově“. Bydleli jsme v chatě, která měla zelenou  střechu. Přímo u chaty byla sjezdovka 

s vlekem, který jsme po celou dobu měli jen pro sebe. 

První den jsme byli rozděleni do čtyř družstev podle 

toho, jak kdo uměl lyžovat. Každý den po snídani jsme lyžovali 

na kopci až do oběda. Po poledním odpočinku jsme šly opět 

zdolávat sjezdovku. Před večeří jsme chodili kluzákovat a vždy 

jsme při tom zažili spoustu legrace. 

V pátek se naše sjezdovka proměnila v závodní 

dráhu.Všichni jsme se při slalomu snažili dosáhnout toho 

nejlepšího času. Po večeři byla diskotéka a vyhlášení výsledků 

závodů. 

V sobotu 14.1.2006 jsme odjeli zpátky do Prahy ke svým milým rodičům. Všem se na 

horách moc a moc líbilo a těšíme se na další. 

Kateřina Novotná, 3.A 



Zemní plyn I 
 

Česká republika a zemní plyn 
Před více než 150 lety se začala psát bohatá historie českého plynárenství. Zpočátku 
byl lidem dodáván svítiplyn vyráběný z uhlí. Výroba svítiplynu byla ukončena 
v průběhu roku 1996. Od toho roku je odběratelům v České republice dodáván pouze 
zemní plyn. Česká republika patří díky tomu, že vyrábí z větší části elektrickou 
energii v tepelných elektrárnách, kde se spaluje uhlí mezi největší znečišťovatele 
vzduchu v Evropě.  

Je zemního plynu dostatek? 

Celkové zásoby zemního plynu na světě jsou odhadovány na cca 400 bilionů m3. 
Toto množství by při současné spotřebě vystačilo přibližně na 190 let. Pro Evropu je 
důležité, že přes 70 procent prokázaných světových zásob zemního plynu se nachází 
na území Evropy nebo v jejím dosahu. 

Dodávky zemního plynu 
Česká republika je zemí, přes kterou vede plynovod a ropovod z Ruska i do 
západoevropských zemí. Například do Francie nebo Německa. Nemáme velké 
zásoby zemního plynu – vlastní těžba se na celkové spotřebě podílí necelým 1 
procentem. Proto nakupujeme plyn z ciziny. Po dlouhá léta bylo jediným 
dodavatelem Rusko. Po napojení přepravního systému Transgasu na 
západoevropské přepravní systémy je možné dodávat zemní plyn i z jiných nalezišť - 
od roku 1997 tak proudí do České republiky na základě dlouhodobého kontraktu 
zemní plyn z Norska. 
 

Vlastnosti zemního plynu 
Zemní plyn je směs plynných uhlovodíků a nehořlavých složek (zejména dusíku 
a oxidu uhličitého). Jeho charakteristickým znakem je vysoký obsah metanu, který je 
vysoce hořlavým plynem. Zemní plyny typu H, které jsou využívány ve většině 
evropských zemích vč. České republiky, obsahují zpravidla více než 90 procent 
metanu a méně než 5 procent nehořlavých látek. Zemní plyn je výbušný, proto jeho 
rozvody k odběratelům musí vést ve speciálním potrubí, které je značeno žlutou 
barvou. U domu můžeme vidět plechovou budku s nápisem HUP – hlavní uzávěr 
plynu. Např. v Praze kontrolují technický stav rozvodů pracovníci Pražské 
plynárenské a.s. v modrých montérkách se žlutým plamínkem. 
 



Křížovka 
 

1.      
2.       
3.     

 
4.        

5.          
6.      

7.          
8.     
9.       

10.      
11.      

 
 

1. Nos divokého kance 

2. Anglicky „zima“ 

3. Činná sopka na Sicílii 

4. Dopravní prostředek 

5. Žena z Maroka, nebo cukrovinka 

6. Německy „mravenec“ 

7. Překážka mezi diváky a hokejisty 

8. Přechod přes řeku 

9. Přitahující se kámen 

10. Stavební materiál 

11. Druh ryby 

 

 

 

 

David Pálek, V. A 



WWW stránky 
 

Přináším vám výběr nejlepších www stránek 

(nebo alespoň nejlepších, co jsem sehnal:~) : 

 

KOSMICKÝ BĚŽEC 
V jednoduchosti je síla a tato hra je toho jasným důkazem. Musíte proběhnout 

všech 13 levelů a posbírat všechny ,,kuličky“, v čemž vám brání vždy o něco 

rafinovanější překážky. 

www.karn.nu/sr2.html  
 
SMAJLÍCI, SMAJLÍCI, SMAJLÍCI 
Pokud rádi chatujete, určitě se vám tahle stránka bude hodit. 

Najdete zde skoro tisícovku(!) smajlíků. 

smile.fuggas.net 
 
MINIBOXY  
Jestli rádi slepujete miniboxy (malé krabičkové modely), zajděte si na tuto stránku. 

Najdete tady modely značek Avia, Tatra, Škoda a Liaz. 

www.minibox.webz.cz/papercase.htm 
 

VESMÍRNÉ WALLPAPERY 
Na internetu je ke stažení spousta nezajímavých grafických pozadí na Windows, 

Ale záběry z Hubbleova teleskopu k nim rozhodně nepatří. 

hubblesite.org/gallery/wallpaper/ 
 
IKONKY 
Připadá vám váš počítač nevzhledný a fádní? V tom případě jděte na tuto stránku 

a stáhněte si některou z mnoha ikonek pro Windows XP. 

www.iconaholic.com/downloads.html 
 

http://www.karn.nu/sr2.html
http://www.minibox.webz.cz/papercase.htm
http://www.iconaholic.com/downloads.html


Lámeme si hlavičky….. 
 
1) V lidském těle je… 
a)…60 svalů 
b)…600 svalů 
c)…6000 svalů 
 
2) Nejmenší žena na světě měří… 
a)…65cm 
b)…1m 
c)…1,35m 
 
3) Člověk v průběhu svého života přišel o… 
a)…jazyk 
b)…šestý prst 
c)…oháňku 
 
3) Abychom zjistili, které oblasti mozku jsou v činnosti, 
  používáme… 
a)…echografii 
b)…skenování 
c)…tomografii 
 
4) Co je hlučnější? 
a)Výkonný walkman? 
b)Velký kamion? 
c)Zatroubení houkačky? 
 
5) Mozek obsahuje… 
a)…z 25% vodu? 
b)…z 50% vodu? 
c)…z 85% vodu? 
 
6) Kolik váží naše kůže? 
a)Mezi 500 a 900 g? 
b)Mezi 2 a 3 kg? 
c)Mezi 10 a 20 kg? 
 
7) V průběhu celého svého života strávíme u stolu… 
a)…8 měsíců? 
b)…8 let? 
c)…18 let? 
 
8) Jak dlouhé je tenké střevo? 
a)30 cm? 
b)1 m? 
c)8 m? 



Missourský klusák 
 
 

Osadníci ve státech Missouri,Kentucky,Illinois,Tennessee a Arkansas 
potřebovali koně vhodné pro práci s dobytkem na farmě a práci v lese.Bylo nutné,aby 
takový kůň měl jistý chod,neboť území těchto států Pokrývají z velké části kopce a 
hory.Postupně se podařilo vyšlechtit koně,který tyto podmínky splňoval a plemeno 
missourský klusák bylo na světě. 
 Má nezvykle příjemnou povahu a zvláštní klouzavý čtyřdobý chod.V roce 1948 
vznikla asociace chovatelů missourského klusáka.Po požáru ,který zničil všechny 
záznamy,došlo v roce 1958 k reorganizaci asociace,přičemž ta dnes registruje na 40 
tisíc koní na území Spojených  
států a Kanady.Missourský klusák je všestranný koník,obzvlášť vhodný pro rekreační 
a westernové ježdění hlavně díky jistému chodu a pružnému pohybu.Ale uplatnění 
nachází i jako pracovní kůň na farmách nebo vytrvalý společník lovců a lesníků.Pro 
jeho klidnou povahu jej vyhledávají i hollywoodští filmaři. 
 Pro plemeno jsou typické tři chody:Pružný dlouhý chod,tzv. flat foot walk,dále 
fox trot a rosking horse canter,tedy kolébavý cval.Tyto chody jsou pro plemeno 
přirozené,což znamená,že se je kůň nemusí učit. 

Popis:Missourský klusák by měl mít skvělou stavbu těla a měl by být schopen 
unést těžký náklad.Krk bývá elegantní a v souladu se zbytkem těla.Hruď je široká a 
hluboká,plece šikmé a nápadně svalnaté.Srst bývá hedvábná a hlava vyzařuje 
inteligenci i ostražitost. 
 Zbarvení:Vyskytuje se ve všech barvách-nejrozšířenější je kaštanový hnědák. 
 Výška:Od 140 do 160 cm. 
 Využití:Jelikož je tento klusák pohodným koněm na ježdění,je přirozeně velmi 
oblíbený při rekreačních jízdách a enduraci(vytrvalostní závody).Naprostá většina 
koní tohoto plemene se uplatňuje při rekreačním a westernovém ježdění,soutěžích a  
vytrvalostních závodech.  
 Fox trot:Jinak řečeno „liščí klus“ je kombinací kroku a klusu.Přední nohy rychle 
kráčejí,zadní klušou.Kůň nezvedá nohy vysoko,ale přesto je neuvěřitelně jistý 
v pohybu a díky celkové uvolněnosti  se jezdec v sedle tolik nekymácí,jak tomu bývá 
při klusu.Je to velmi příjemný chod  při větších vzdálenostech.Kůň drží hlavu 
poměrně vysoko,takže vzbuzuje obdiv.Hlava se mírně pohybuje v souladu s rytmem 
chodu,takže celkově působí uvolněně a příjemně. 
 

Anna Fischerová, 6.A 



 

                    Zpívající ledovec                            
 
 Němečtí vědci pobývající na polární stanici v Antarktidě odhalili za pomoci 
seizmických přístrojů ledovec, který si „zpívá“ – vydává asi 30 harmonických tónů. 
Zvuky připomínající prý bzučení včel nebo ladění orchestru a jsou tak hluboké, že je 
lidské ucho nedokáže slyšet. Ledovec má rozlohu 30 až 50 km2 a narazil na 
podmořskou pevninu. Podle vědců zvuky vytváří voda, která proudí do trhlin, které 
v nepohyblivém ledovci vznikly. 
 
 
 

Vyrob si : HÁČEK ‘A LA HVĚZDICE 
 
 
Co budeš potřebovat? 
 
½ balíčku oranžového moduritu 
bezbarvý akrylový lak 
malé žluté korálky 
ještě menší průsvitné korálky(jako bublinky) 
oboustrannou lepicí pásku 
prázdný obal od propisky párátko lepidlo 
 
Postup: 
 

Kuličku moduritu(o 
průměru asi 2 cm) polož na podložku, 
rozmáčkni ji a odděl pět 
ramen(aby to bylo trochu podobné 
hvězdici). Párátkem a obalem 
od propisky nadělej čáry a 
kolečka. Než háček ztvrdne 
(pečením v troubě nebo vařením ve 
vodě), vytvaruj ramena tak, aby na 
nich mohlo něco viset. Po  ztvrdnutí 
výtvor přelakuj. Dokud je lak 
mokrá, rozmísti na hvězdici oba 
druhy korálků. Kdyby nechtěly 
držet, přilep je ještě vteřinovým 
lepidlem. Zezadu nalep 
oboustrannou pásku a honem do 
koupelny! 
 
 



O Chaloupkové Perníce 
 

Byl jednou jeden les, za tím lesem ves a v té vsi bydlela hodná vnučka Baby 

Jagy. Jmenovala se Jaginka. Jednoho krásného dne se Jaginka rozhodla, že půjde 

do lesa na malinové borůvky a brusinkové jahody. Vzala košík a šla. V lese však bylo 

tolik brusinkových jahod a malinových borůvek, že Jaginka nedávala pozor na cestu 

a ztratila se. 

        Na les už padla tma, ale ona stále hledala cestu zpět.Celá unavená se 

rozeběhla rovnou za nosem a doběhla k docela pěkné chalupě. Jaginka v ní poznala 

pověstnou Chaloupkovou Perníku !  Nesměle zaťukala na dveře a otevřít jí přišla 

podezřele vypadající dívka. Dívka se představila jako Jeninka. Vtom vykoukl za 

Jeninkou malý ukoptěný kluk, až se Jaginka ulekla. Kluk se představil jako Mařínek a 

dodal, že je Jeninčin mladší bratr. 

         Jaginka byla ráda, že jí hned pozvali dál, ale nabídli jí jen tvrdý chléb a trochu 

vody. Ustlali jí na troše slámy hned u dveří, kde to nejvíc táhlo. Ráno se Jaginka 

vzbudila v nemile zavánějící boudě, kde páchla hniloba. Jaginka zaslechla hlas 

Jeninky, jak říká Mařínkovi, že bude Jaginka brzy připravená k jídlu.  

          Jaginka už na nic nečekala. Menším krumpáčem, který se v boudě povaloval,  

vyrazila dveře boudy a dala se do běhu. Utíkala, co jí nohy stačily. Když doběhla do 

první chalupy ve vsi, ihned zavolala FBI, aby jim ohlásila. Co se v Chaloupkové 

Perníce děje. Ještě celá vyděšená vysvětlovala, že Jeninka a Mařínek každého hosta 

umoří hlady a potom sní. 

          FBI k Perníce  okamžitě vyslala zásahová komadno. Když se špióni přesvědčili 

o ohavných činech Jeninky a Mařínka, nemilosrdně je zatkli. Soud je vyhostil z naší 

země. 

          Za pár let přišla z Mongolska zpráva o jakési Chaloupkové Perníce . . . . . . . . .  

 

  



Muzika I 
 
 
Tato zbrusu nová rubrika se bude zabývat kapelami, která poslouchají různé skupiny 
lidí, různé typy lidí, prostě všemi kapelami, které jsou alespoň něčím známé. 
Samozřejmě sem nebudu psát jen o těch kapelách, které se líbí mě (to by totiž byli 
jen THE EXPLOITED, Visáči, Sps, Plexis, Šanov, Kohout plaší smrt, Banánový 
rybičky a Totální nasazení), ale hlavně o těch které posloucháte a které znáte Vy…. 
Myslím, že nebude vůbec od věci začít skupinou Rammstein a Nirvana. 
 
RAMMSTEIN  

Jmenují se podle městečka, v jehož blízkosti se zřítilo letadlo. Tenkrát zemřelo 
70 cestujísích..  

Myslím, že u těchto typanů se asi neshodneme na stylu, který hrají. Každé 
rádio o nich mluví jinak, každý si něco jiného myslí….Rozhodně ale nic nezkazíte, že 
Rammstein hrají něco mezi elektro-mattalem a rockem. Každopádně je to tvrdá a 
úderná muzika. V jejich sonzích se často zabývají utrpením, smrtí (viz. Dalailama),  
kanibalismem (viz. Mein Teil), ale i životem…Všechny tyto faktory ještě zdůrazňuje 
styl Tillova zpěvu.. 

Za všechno mluví klip Benzin, ve kterém jedou Rammsteini v obřím hasičském 
voze a boří všechno kolem….To je prostě originalita sama…. 

Nebudu psát jména všech členů kapely (krom Tilla), protože jestli jsi velký 
fanda této grupy, tak je znátš a jestli ne, tak tě stejně zajímá jen to nejpodstatnější…. 

Určitě znáte již výše zmiňovanou píseň-Mein Teil…víte, že vznikla na popud 
inzerátu, který dal v Německu do novin Kanibal, který hledal oběť. Víte ale co se v ní 
zpívá?...:“..včera mě potkal jeden chlápek, chtěl si mě dát  k jídlu, měkké části i ty 
tvrdé jsou v jídelníčku..“ Tak doufejme, že naše paní kuchařky neposlouchají 
Rammstein. 

A víte proč se song Dalailama jmenuje tak jak se jmenuje? Protože když si 
přeložíte text tak zjistíte, že je o otci se synem, kteří letí letadlem a chlapce si volá 
král duchů do své říše…A Dalailama se bojí létat letadlem.   
P.S.Pokud vás zajímá něco víc, zeptejte se Jirky Popelky z 9.třídy, ten je přes tyto 
cápky expert. 
 
NIRVANA 

Nirvana je v Buddhismu to, co následuje po smrti-stav blaženosti .Hoši 
z Nirvany opravdu hráli muziku, která je tohoto jména hodna… 

Nirvana hrála rock a to velmi, velmi dobře. Hlavní postavou grupy a zpěvákem 
je Kurt Coban, který bohužel zemřel. Nejznámější album, je asi Nevermind, ale stojí 
zato i Uppluged in New York. Tuto muziku vřele doporučuji na odreagování.  

P.S.Chcete vědět víc?? Velkým fandou Nirvany je Michal Ježek ze stejné třídy 
jako Jirka. 

 
 (mar) 

 



Provoz modelového kolejiště 
ve velikosti HO na motivy z Posázaví,jedno z největších kolejšť v ČR (asi 400m 
kolejí) 

 

Kde nás najdete? 

Stanice techniků DDM hl. m. Prahy. Pod Juliskou 2a, Praha 6 

 

Jak se tam dostat? 

Z centra Prahy tramvají č.8 na konečnou Podbaba,nebo autobusem ze stanice 
Dejvická  

(107,147,160,340m..) do zastávky Podbaba; pak cca 300 metrů pěšky. 

 

Dny otevřených dveří jsou vždy každou poslední sobotu v měsíci. 



ROZHOVOR S VELKÝM ŠÉFEM... 
  

Adam je šéfredaktor Klády. Své funkce se chopil opravdu svědomitě. Alespoň jeden 

člověk vždy vyjde s nějakými mindráky, které mu Adam řekne nebo naznačí. Ale jak 

by jinak Kláda vznikala? Pište dotazy a pí. uč. Klečková bude mít méně případů 

méněcennosti...:-) 
 

Jméno: Adam Ernest 

Věk: 13 let  

Proč jsi byl zvolen jako šéfredaktor? Protože jsem měl nejlepší předvolební 

kampaň.:-) 

Proč vychází Kláda tak málo? Protože se to nestíhá a nikdo nenosí příspěvky. 

Jak ti to jde ve škole? No comment.................. 

Vyhovují ti tví redaktoři? Nebýt grafiků, tak bych se tu dost nudil. 

Proč? Protože si můžu s grafiky aspoň popovídat.  

Co uděláš, až na schůzi nikdo nepřijde? Budu to dělat stejně jako v minulém roce. 

Dělal jsem to sám a pak jsem odešel. Ale po pár výhružkách jsem se zase sám a 

dobrovolně vrátil....:-) 

A kdo všechno Ti vyhrožoval? Pan učitel Ševčík. 

A vrátil´s mu je? Tak já bych ještě rád chodil do téhle školy.  

A přemýšlel si o tom aspoň? Každý vaření. 

Kam půjdeš až doděláš Kladskou? Chtěl bych na nějaký všeobecný gympl a 

pak.......uvidíme:-) 

A máš už alespoň nějakou představu? Přemýšlel jsem o vojenské akademii, ale to 

je ještě v úvahách. 

Chtěl by´s něco vzkázat našim čtenářům? Čtěte Kládu, protože na ní opravdu 

tvrdě dřeme!!!! 

 
 

 



Zemní plyn II 

 

Zemní plyn vzniká dlouhou přeměnou mrtvých mořských organismů pod vrstvami 

usazenin. Hromadí se pod klenbou nepropustných vrstev, a proto jsou ložiska plynu 

na stejných místech jako ložiska ropy. Hlavní složka plynu je nejjednodušší 

uhlovodík- metan. S metanem jsou smíchány další plyny- etan, propan a butan. 

Zemní plyn bývá většinou navrtáván v hloubce 500 metrů a zajišťuje téměř jednu 

pětinu celosvětové dodávky energie. Plynová ložiska odkrývaná vrty bývají pod velmi 

vysokým tlakem. Zemní plyn mění své složení podl polohy ložiska. 

 

Doprava a zásoby zemního plynu 
Z míst těžby se dopravuje zemní plyn plynovody. LNG- Zkapalněný zemní plyn se 

dopravuje pomocí tankerů. Pro zásobování Evropy jsou nejduležitější země: Alžírsko, 

Egypt, Katar, Libye, Malajsie, Nigérie, Omán, Trinidad a Tobago. Česká republika je 

zásobována z plynovodu procházejícího naším územím a zásobovaného z nalezišť v 

Rusku.  

 

Těžba a zpracování zem.plynu 
Zemní plyn se těží pomocí vrtů, které jsou podobné jako ropné vrty. Mnoho nalezišť 

plynu je na volném moři, takže se plyn těží vrtnými plošinamia na pobřeží se 

přepravuje plynovody. Tam se svádí do rafinérie, kde se čistí. V první fázi čištění se 

usadí voda a další kapaliny v plynu. Suchý plyn potom prochází chladičem, kde se 

oddělí propan a butan. Zbytek zemního plynu se distribuuje rozvodnou sítí, nebo se 

zchladí a stlačí na zkapalněný zemní plyn. 

 

Použití 
Využívá se jako palivo v domácnostech, při výrobě el.energie, k pohonu motorových 

vozidel a do horkovzdušných balonů. Jako chemická surovina se využívá k výrobě 

vodíku, sazí (pro gumárenský průmysl), acetylenu a syntézního plynu. 

    



ROZHOVOR SE ČLENEM ŠKOLNÍ KAPELY 
(1.část) 

Sven hraje ve školní kapele na elektrickou kytaru. Kapela ho považuje za 
,,tahouna“  celé kapely. Bez něj se nedá ani pořádně cvičit. I když na kytaru 

nehraje celý život, vypadá to tak. Je to prostě kytarista, jak má být…. J 
 
Jméno: Sven Havlíček 
Věk: 14 let 
Země původu: ČR 
Proč se jmenuješ zrovna Sven? Můj táta se tak taky jmenuje. Je to ze Švédska. 
Kdy slavíš svátek? 13.srpna 
A kdy narozeniny? 26. prosince 
Myslíš, že to kapela dotáhne daleko? Jako školní asi ne, ale třeba jo. Myslím, že 
                                                                       někdo jo. 
Stačí na zkoušení 1 hodina týdně? Určitě ne. Chtělo by to tak 3-4. 
Nevadí Ti, že je vás tam tolik? Ani ne… 
Jak dlouho se učíš na kytaru? 3,5 roku, na elektrickou 1,5 roku. 
Sám nebo u někoho? Sám s tátou. 
 
Jaký styl hudby posloucháš? hard-rock, melodický metall, rock, …. 
Je něco, co nemáš rád? Techno a rap… 
Je něco nebo někdo, koho máš rád? Kytaru, kamarády a rodiče. 
Jaký typ holek de Ti líbí? Ani nemusí být vysoké, ale hubené,hezké, hodné, 
upřímné… 
Už Ti někdo někdy naznačil, že se mu líbíš? Určitě…J 
 
Tvoje oblíbené ● jídlo:Řízek s kaší nebo hranolkami 
                          ● pití: jablečný džus nebo Sprite 
                          ● činnost: hraní na kytaru, animace na počítači 
                          ● skupina: Guns N´ Roses, Halloween, Beatles, Bon Jovi, Iron   
                                               Maden, Red Hot Chilli Peppers 
                          ● TV pořad: Ordinace v růžové zahradě a Redakce 
                          ● herec/herečka: nemám 
                          ● film: Pán prstenů, King Kong 
                          ● zvíře: tygr 
                          ● barva: modrá a zelená 
 
Máš nějaké domácí zvíře? Mám kocoura, jmenuje se Jupiter. 
Chodíš často do kina? Docela jo. Tak 3x do měsíce. 
Máš svůj se? Jo, mám. 
A řekneš nám ho? Chtěl bych obsadit stadion s milionem lidí a zahrát jim na 
kytaru…J 
Máš rád adrenalinové sporty? Ani ne. Spíš jezdím rychle na lyžích nebo 
snowboardu. 
Kterého učitele máš nejraději? P.uč. Čudovou, Pecovou, Kadlecovou, Loukotovou 
a Vacka. 
Účastníš se některých školních akcí? No, asi jenom akademie a dnů otevřených 
dveří… 
Čteš Kládu? Moc ne. 



Muzika II 
Good Charlotte 

Trdý rock, křiklavě barevné kérky na rukou od zápěstí po loket, bláznivé klipy 

to sou Good Charlotte. Skupina je celkem mlaďonká a tak se radují z každé nové 

věci… 

  Nejnovější cd nese název The Chronicles of Life and Death a kytarista skupiny 

o něm řekl: „Jsem spokojený, je to asi ta nejlepší věc, jakou jsme kdy udělali!“ 

Hlavním tématem této desky je naděje… Takže neváhej,  a sáhni po něm!! Poselství 

klipu k prvnímu singlu desky (Predictable-Předvídatelný…)je jasné:NADĚJE. 

Tuto kapelu doporučuji všem vášnivým fandům tvrdé muziky. 

 

Tokio Hotel 

Tak…já nevím kolik z vás tudle rádoby rockovou kapelu zná, ale kdo ano, tak 

mi dá za pravdu, že hlavní představitelé vypadají jako holky, na nástroje se hrát 

teprve učí, zpívají jako mutující 14letý puberťáci, neví co je rock a že i náš pan 

školník má lepší image než-li oni…. 

Je to čtyřčlená kapela, která vznikla v Německu, konkrétně v Lipsku. Jejími 

zakladateli jsou Bill Kaulitz (zpěv) a jeho bratr Tom (kytara). Nedá se říct, jestli má 

jejich muzika nějaké poselství, nebo jestli se jen vsadili, že se jen tak ztrapní na 

světových žebříčcívh…Světové žebříčky?? Ano to je ono! Jak se tam tito mladí, 

nevyzpělí, trapáčci mihli dostat??? Kvůli jejich poblouzněným fanynkám!! Jak si je 

získali??? To těžko říct, ale jestli muzikou, tak jsou asi ty fanynky hluché!!! Spíše to 

bude tou Billovou ofinkou. Ale to není nic neobvyklého! Mám spolužáka, který má na 

hlavě něco podobného!!! A dokonce vypadá i jako kluk, na rozdíl od…od… těch 

capartů!!! Promiňte, ale když někdo neumí hrát a zpívat, tak co vůbec leze na 

podium?? 

Nerad bych urazil někoho, komu se to líbí. Já jen psal svůj názor, na tyto 

mladíčky. 

Jejich nejnovější (a jediné) cd nese název Schrei. Radši si ho nekupujte, byli 

by to vyhozené peníze!!! 

 

 (mar) 



Představení redakce 

Adam Ernest 
Věk: 13 
Třída: 7.B 
Co poslouchám: Punk 
Koníčky: Veslování, hra na saxofon, 
knihy, internet, holkyJ a sport 
všeobecně… 
Něco o mě: Jsem realista, snažím se 
problémy řešit a ne je nechávat na 
poslední chvíli. Někdy mám silné 
sklony k agresivitě… Uznávám, že 
někdy redaktorům vynadám, nebo je 
seřvu zbytečně moc… ale to sem 
prostě já… Jinak mám hrozně rád 
srandu (a taky jednoho super 
človíčkaJ) , vyhledávám centrum dění 
a nesnáším nudu….                       
 

Čauky! Já jsem Lenka Vodičková 
z 9. třídy. Mám narozeniny 28. 4. 
a svátek je v kalendáři. Mám ráda 
přírodu, zvířátka a moje kámoše. 
Podle zvěrokruhu jsem býk, ale 
vůbec to na mě nesedí. Má být 
totiž tvrdohlavý a to já vážně 
nejsem...:-) Jinak mě baví zpívat, 
tancovat a toulat se přírodou. V 
Kládě mám na starosti rozhovory, 
tak jestli budete mít někoho, o 
kom by jste chtěli vědět něco víc, 
tak mi to řekněte a já ho 
zmáčknu. Tak se mějte fajnově!!! 



 

Jméno: Michael Dvořák 
Třída: VII.B 
Věk: 13 let 
Zvířata: 2 kočky 
Zájmy: Stolní tenis a floorball 
V Kládě jsem: grafik 

Jmenuji se Natálie Košťálová. Bude 
mi 12 let. Chodím do 5.A. Mám ráda 
zvířata moje nejoblíbenější jsou: lední 
medvědi, tygři, psi a různé druhy 
ještěrek. 
Mezi moje koníčky patří: lyžování, 
snowboarding, taekwondo, plavání, 
badminton, hraní na počítači ,rolino, 
poslouchání muziky 
 

Jmenuji se Kateřina Novotná. Píšu 
do školního časopisu KLÁDA. Jemi 
devět let a chodím do třetí třídy. 
Mám hrozně ráda zvířata. Nejvíce 
mám ráda kočky, psi a koně. Mám 
bráchu který se jmenuje Lukáš 
chodí do šesté třídy. Má také školní 
časopis ale nejmenuje se KLÁDA 
ale HORÁČEK.   
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