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KLADSKÁ

Vítejte v Kladské malí prvnáčci. Doufáme že se
vám tu bude líbit. je to zábava. Budete se tu učit
německy. A budete si HRÁT!! ! Budete mít hodné
učitelky a vychovatelky. V DRUŽINĚ SI MŮŽETE
HRÁT. MÁME TU 2 DRUHY OBĚDŮ. PÁTEK JE
NEJLEPŠÍ, HODNĚ SI HRAJME, A ZPÍVÁME
HEZKÉ PÍSNIČKY.
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Přejeme vám hodně zábavy a příjemné čtení
váš tým KLÁDA



Chuck Norris
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Chuck Norris občas nechá otevřená dvířka od své ledničky.
Této události se říká doba ledová.

Chuck Norris dokáže přestřihnout kabel od wi-fi .

Chuck Norris umí prásknout otáčivými dveřmi.

Chuck Norris umí mluvit Brail lovým písmem.

Chuck Norris dokáže dát šach mat bez jediného tahu.

USA by ušetři ly mil iardy dolarů, kdyby si místo armády najaly
Chucka Norrise.

Chuck Norris nikdy nechodí k zubaři, protože jeho zuby jsou
nezničitelné.

Ani jeho nepřátelé nikdy nechodí k zubaři, protože nemají
žádné zuby.

Chucka Norrise kousla kobra. Po 8 minutách zemřela.

Chuck Norris doma neuklízí. Špína se bojí překročit práh
jeho domu.

Chuck Norris se dokáže posadit do čela kulatého stolu.

Bermudský trojúhelník byl původně Bermudský čtverec.
To bylo předtím, než mu Chuck Norris ukopl jeden roh!

Chuck Norris dokáže dát platný gól, i když ještě nezačal
zápas.

Chuck Norris nenosí hodinky, on prostě určí kol ik je hodin.
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Konopí

Konopí je léčivá rostl ina která je používaná v medicíně. Z

konopí se dělá papír, ši jí se oděvy a provazy. Je to

dvoudomá rostl ina se vzpřímenou lodyhou. Hlavní kořen je

vřetenový s mnoha postranními kořínky.

Přestože se konopí používá v medicíně, je používano na

výrobu drog. Marihuana (droga z konopí) je složena ze

sušených listí konopí, ale někdy je taky používaná v

medicíně. Ovšem používat j i je dobré jen, když máte předpis

lékaře.

Semena konopí obsahují olej bohatý na vitamíny A,D,E a

minerály. Listy konopí obsahují 0,3 % THC

(Tetrahydrocannabinol) který se používa v drogách.

Daniel

Elbakyan 4.B



Průzkum

Ondřej Váňa 201 3

Otázky k úlohám:

1 . Jaká s nabízejících barev, se ti líbí a nelíbí. Vyber od

obou vlastností dvě.

2. Vyber z těchto 4 nabízejících vlastností jednu, které by si

bez velkého přemýšlení vzal

nejradši.

3. Máš už vybranou školu, na které budeš pokračovat ve

studiích.

4. A jaká školy z nabídky by to měla s největší

pravděpodobností být.

5. Když máš volnou hodinu tzn. 45minut, jdeš radši ven

nebo do pc učebny.

6. Máš teďka aktivní sport.

7. Budou letos vystupovat na Vánočním koncertě jenom

žáci naší školy.

8. Věděl/a by si, co se stalo dne 28. Října 1 91 8.

9. Na konci 9.ročníku, se tradičně jezdí na poslední

společný zájezd. Když by si ty měl/a

rozhodnout o tom kam jet, bez ohledu na to co říkal i j iní?

Například: hory, moře nebo, státS

1 0. Věděl/a by si, kde a zda se na škole nachází místnost s

číslem 007?
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Průzkum

Úkol 1 :

LÍBÍ: černá 7/32 ;bílá 6/32 ;žlutá 3/32 ;modrá 6/32 ;zelená 8/32 ;růžová 2/32

NELÍBÍ: černá 3/32 ;bílá 4/32 ;žlutá 1 0/32 ;modrá 0/32 ;zelená 2/32 ;růžová 1 3/32

Úkol 2:

1 .ČÁST: cukr 7/1 6 sůl 3/1 6 mouka 2/1 6 česnek 4/1 6

2.ČÁST: citrón 3/1 6 meloun 7/1 6 kiwi 4/1 6 rajče 2/1 6

3.ČÁST: sýr 6/1 6 šunka 3/1 6 sekaná 3/1 6 tlačenka 4/1 6

4.ČÁST: chleba 3/1 6 veka 2/1 6 rohlík 5/1 6 houska 6/1 6

5.ČÁST: pc 6/1 6 tv 0/1 6 kniha 4/1 6 mobilní telefon 6/1 6

Úkol 3: A

ANO 7/1 6

NE 9/1 6

Úkol 4:

Střední průmyslová škola 4/1 6

Gymnázium 1 0/1 6

Odborné účeliště 1 /1 6

Jiná škola 1 /1 6

Úkol 5:

PC-učebna 6/1 6

Jít ven 1 0/1 6

Úkol 6:

ano 1 2/1 6 Snejčastěj i basketball , floorball , gymnastika

Ne 4/1 6

Úkol 7:

ne 1 4/1 6

Ano 2/1 6
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Průzkum
Úkol 8:

ano 1 0/1 6 . .vznik ČSR

Ne 6/1 6

Úkol 9:

nejčastěj i : k moři 5/1 6

ČR 3/1 6

8/1 6 = zbytek

Úkol 1 0:

ano 5/1 6 . . jsou to modré dveře kabinetu tělesné výchovy

Ne 11 /1 6

% k úlohám kde všude, kromě úkolu číslo jedna, je všude plný počet 1 6.

V úloze číslo jedna je plný počet 32.

1 . ANO: černá 22%;bílá 1 9%;žlutá 9%;modrá 1 9%;zelená 25%;růžová 6%

NE: černá 9%;bílá 1 3%;žlutá 31%;modrá 0%;zelená 6%;růžová 41%

2. Cukr 44%;sůl 1 9%;mouka 1 2%;česnek 25%

Citrón 1 9%;meloun 44%;kiwi 25%;rajče 1 2%

Sýr 38%;šunka 1 9%;sekaná 1 8%;tlačenka 25%

Chleba 1 9%;veka 1 3%;rohlík 30%;houska 38%

Pc 38%;tv 0%;kniha 24%;mobilní telefon 38%

3. ANO: 44% NE: 56%

4. Střední průmyslová škola 25%

Gymnázium 63%

Odborné účeliště 6%

Jiná škola 6%

5. PC-učebna 38% Jít ven 62%

6. ANO: 75% NE: 25%

7. NE: 88% ANO: 1 2%

8. ANO: 63% NE: 37%

9. Moře 31% Česká republika 1 9%

-zbytek tzn. 50% jsou pouze jednotné státy

1 0. ANO: 31% NE: 69%
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Šachy

Šachy nebo šach (z perského šáh, panovník) jsou klasická

desková hra pro dva hráče, v soutěžní podobě zároveň

považovaná za odvětví sportu. Představuje střetnutí dvou

nepřátelských armád. Komu se podaří zneškodnit

nepřátelského krále (dát mu mat ), vítězí.

Jak táhnou figury:

Věž: Věž táhne horizontálně a vertikálně a stejně tak i bere.

Střelec: Střelec táhne jen diagonálně a stejně bere.

Dáma: Dáma táhne jako věž a střelec dohromady, takže

vertikálně, horizontálně a diagonálně a stejně tak i bere.

Král: Král táhne stejně jako dáma, ale jenom o jedno políčko

a bere stejně.

Peška (pěšec,

pěšák) táhne jen

o jedno políčko

dopředu. Na

začátku může o

dvě. Bere také o

jedno políčko,

ale šikmo.
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Medvídek Gummi

V jednou malém sáčku,
Gummi méďa seděl,

hrál si tam tak s kamarády,
o světě nevěděl.

Byl to prcek gumový,
sladký jako cukroví.

Jednou však ten sáček praskl,
zlá ruka se natáhla,

člověk kamarády smlaskl,
strašl ivá to představa.

Tak to ale vždycky bývá,
s gumovými medvídky,
člověk je vždy ráno snídá,
nemá žádné výčitky.

Tento méďa nebyl sněden,
nýbrž jen tak odhozen,
a ten člověk hulvát jeden,
práskl se sáčkem o zem.

Tak si ten náš Gummi méďa,
vesele v sáčku žije,

jednou se s lenti lkou shledá,
jeho srdce pro ni bi je.

Madeline Hůlková a Gabriela Balcarová
5.A
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Šnek na cestě za listem pampelišky

Malý šneček Prťousek, plazí se za potravou,

je to však cesty kousek, když pospíchá hustou trávou.

Listy květů barevných,

jsou jak bílý hustý sníh.

Bílé, modré, žluté kvítí,

dneska slunce hezky svítí.

Tráva je zelená, slunce pálí,

cesta je veliká, šneček je v dáli .

Chvil inku na listě odpočinul,

chaloupku březovou na cestě minul.

Konečně dorazil , a byl moc rád,

že brzy vyrazil , může si pochutnat.

Po velké hostině se spoustou lístečků,

schouli l se zas k sobě-do domečku.

Balcarová Gabriela

5.A
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Z Deníku Kocoura Modroočka

Napsal : Josef Kolář

I lustrovala: Helena Zmatlíková

Jakmile jsem doma uviděla tuto knížku , zajásala jsem

radostí .Tuto knížku jsem měla ráda už jako malá, protože

autor vzal tuto knížku z kocouřího pohledu,což mě velice

zaujalo. My dvojnožci, totiž nemáme ani potuchy, jak je život

kocoura složitý.

Modroočko - náš hlavní hrdina - prožívá spousta

dobrodružství po boku se Zelenoočky, krásné kočky. Učí se

lézt po stromech, mňoukat písně pod širým nebem a

nestrkat hlavu tam, kam nemá.

Zkrátka je to hřej ivé vyprávění malého kocourka o všem, co

zažil se svým dvojnožcem (člověkem) od prvních krůčků po

světě až po chvíl i , kdy se sám stal pyšným otcem čtyř

koťátek.

Tuto knížku všem moc doporučuji !

Helenka Maršálová 5.A.

9



Hrošík l iberi jský

Je to ohrožený druh hrocha, který se vyskytuje v západní Africe. Skrývá se

zde v pralesích. Je nepřežvýkavý sudokopytník. Jeho nejbl ižším

příbuzným je hroch obojživelný. Už je skoro vyhynulý, protože mu lidé ničí

jeho přirozené prostředí. Hrošík l iberi jský je nepřežvýkavý sudokopytník

patřící do čeledi hrochovitých. Jeho nejbl ižším příbuzným a v současné

době jediným dalším zástupcem této čeledi je hroch obojživelný. Hrošík

l iberi jský se vyskytuje v Libéri i , menší skupinky obývají i sousední státy -

Sierru Leone, Guineu a Pobřeží Slonoviny.

Oblast výskytu hrošíka se od pravěku sice moc nezměnila. Podle odhadů

zbývá maximálně 3 000 zvířat, proto je hrošík v Červené knize ohrožených

druhů. Hrošící ži jí v lesích v blízkosti močálů, bažin nebo řek. Protože jsou

aktivní hlavně v noci a místa, která obývají, jsou často l idem nepřístupná,

dlouho se o nich mimo západní Afriku vůbec nevědělo.

O jeho těle

Hrošík l iberi jský je oproti velkému hrochovi úplný drobeček, přesto se však

nejedná o malé zvíře. Váží zhruba 1 80 - 275 kg, na délku měří asi 1 ,4 - 1 ,6

m a na výšku 0,7 - 0,9 m; ocas má 1 5 - 20 cm. Samice bývají zřejmě

menší a lehčí než samci. Jeho tělo připomíná hrocha až na několik rozdílů

relativně vyšší a kratší a jeho hřbet není vodorovný se zemí. Hrošík má

také relativně delší nohy, užší chodidla, kopýtka ostřejší. Jeho hlava je

menší, oči a nozdry jsou méně vystouplé a oči nejsou na hlavě umístěny

tak vzadu. Barva jeho kůže je tmavě hnědá až černá. Hrošíci jsou

samotářská zvířata. V zoologických zahradách se hrošíci dožívají až 50

let, v přírodě asi méně, ale přesné údaje nejsou známé. Hrošíci jsou

samotářská zvířata. V zoologických zahradách se hrošíci dožívají až 50

let, v přírodě asi méně, ale přesné údaje nejsou známé. Je velmi hezký,

ale už skoro vyhynul.

Zoe Kotmelová a Markéta

Zíková 6.A
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Vtipy

Děti jsou na přírodovědné procházce a pan učitel na kraji

lesa uvidí ohryzaný strom a říká:

"Děti, kdo myslíte, že to udělal?"

A na to Pepíček: "Já nechci žalovat, pane profesore, ale

určitě to byl někdo z béčka!"

Při jde Pepíček do řeznictví a ptá se prodavačky:

"Máte mozeček?"

"Ne."

"Tak proto vypadáte tak blbě!"

Ptá se paní učitelka:

"Co víte děti o významných matematicích starého Řecka?"

Přihlásí se Pepíček a povídá:

"Všichni zemřeli ! "

Pepíčku, pročpak jsi přišel pozdě do školy?"

"Protože jedna paní ztrati la tisícikorunu."

"A tys jí pomáhal hledat, viď?"

"Ne, stál jsem na bankovce a čekal, až odejde."
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Vtipy

"Mami, už je mi patnáct, můžu nosit podprsenku?"

"Ne, Pepíčku!"

"Pepíčku, proč máš v diktátu takové velké mezery v textu?"

"Paní učitelko, to jsou místa pro reklamní bannery!"

Paní učitelka ve škole chce po dětech, aby řekly rým. Děti

postupně říkají rýmy.

Až dojde řada na Pepíčka a ten říká: "V moři stojí Kokrhel,

vodu má až po kolena."

"Ale Pepíčku, to se přece vůbec nerýmuje."

"Jen počkejte, až při jde příl iv.

Paní učitelka se ptá Pepíčka: "Jaký je to čas: sl ibuj i , sl ibuje,

sl ibujeme?"

Pepíček odpoví: "Prosím, před volbami."

V hodině zpěvu vyvolá paní učitelka Pepíčka, aby

vyjmenoval bicí nástroje.

Pepíček odpoví: "Tak to je rákoska, vařečka a řemen!"

Pepíček ve škole zlobil a paní učitelka mu napsala

poznámku: "Váš syn dnes ve škole moc zlobil . "

Tatínek jí odpověděl: "Váš žák nesnědl k večeři maso."

1 2



Tři lípy

Tuto pohádku jsme psaly během ČJ a měly jsme zadání

napsat číslovku tři ve všech pádech. Paní učitelce se naše

pohádka líbi la a navrhla, abychom ji daly do Klády.

Tohle je pohádka o třech lípách. O jedné hodné, druhé zlé a

třetí znuděné.

Ty lípy stály u si lnice. Každý z jej ich plodů dělal l ipový čaj,

nebo si v létě sedl do stínu, ale nikdo jim nikdy nepoděkoval.

Jednou večer se spolu bavily: „Já myslím, že bychom měly

poprosit brouky, aby nás napadli , aby ti nevděční l idé neměli

stín ani čaj, “ povídá zlá lípa. „Ale prosím tě, bez nás tří už si

nikdo nedokáže představit velkou tůru, a co když bude

někdo nemocný a bude potřebovat l ipový čaj?“ namítla

hodná lípa. „S námi třemi lípami nikdo nesoucítí, ale mně je

to jedno,“ řekla znuděná lípa. „No jo, ale slova díků pro tři

lípy nikdo nemá,“ povzdychla si hodná lípa.“Víš, jak často

l idé říkají, půjdeme ke třem lípám?“ zeptala se hodné lípy zlá

lípa. „Nevděčníci! “ zamumlala z polospánku znuděná lípa.

„Mám nápad!“ vykřikla hodná lípa. „Přiděláme na některou z

nás cedulku, na kterou se může podepsat ten, který je rád,

že tu stojíme!“ A tak se i stalo a tři lípy byly rády, že je někdo

vděčný, že tam stojí.

Ema Srnková a Sára Helebrantová 5.B
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2.A

Žáci

My jsme žačky z 2.A . Je to opravdu prima třída.V podobě

výbuchu,škola letí do vzduchu.Paní učitelka Bártová na

skateboardu odjela.Zachránila se před tou bouračkou. .My

jsme měli obídek,zachránil nás Martínek.V podobě

perníku,škola už je ve vzduchu.

Kino Ponrepo

6. března jsme navštívi l i s paní učitelkou kino Ponrepo –

promítaly se fi lmy o lidských právech (ukradené dětství

malého chlapce, pomoc lidem bez domova, l idé s postižením

mohou také vykonávat úspěšně své zaměstnání). Po

shlédnutí fi lmů jsme si uvědomil i , jak se máme krásně.

Budeme přemýšlet, jak bychom mohli pomoci. Abychom

věděli , jak, musíme se stále všichni učit, naslouchat, vnímat.

Na viděnou příště.

Vaše 2.A.
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Celeste Buckingham

1 . Celeste Rizvana Buckingham (* 3. května 1 995

Curych,Švýcarsko), známá spíše jako Celeste Buckingham,

je slovenská zpěvačka americko-švýcarského původu a

final istka .V součanosti ži je v Nashvil le,Tennessee.

V roce 201 2 vydala své debutové albudruhé řady Česko

Slovenské SuperStarm Don't Look Back.

V roce 201 4 se stala porotkyní televizního pořadu Česko

Slovenský XFactor.

Svoji karieru začala v Super Star v roce 2011 jako 1 6- letá

dívka.

Katharina Heinlein

3.B
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Lady Gaga

Stefani Joanne Angelina Germanotta al ias Lady Gaga je
velice populární (po celém světě) americká zpěvačka a
skladatelka italského původu. Narodila se 28. března roku
1 986 v New Yorku jako první dítě (později jí přibyl
sourozenec Natal i Germannta).
Je známá hlavně svými poněkud kontroverzními kostýmy a
pokaždé když se objeví na veřejnosti j inou image, kterou
rozhodně ohromí a nebo naopak pobouří společnost.
Jednou je to mašle z vlasů a podruhé šaty z masa, Lady
Gaga je prostě pokaždé originální. Tato zpěvačka ale na
sebe strhává pozornost také písničkami, které jsou velice
chytlavé a na které se nezapomíná (např. : Princess Die,
Alejandro, Poker Face, Bad Romance, Paparazzi, Applause,
G.U.Y. . . ).
Asi byste ani nevěři l i , že v jedenácti letech nastoupila na
římskokatol ickou soukromou školu v klášteře Nejsvětějšího
srdce. Stefani byla už od mala nadaná na hraní na hudební
nástroje, umí hrát na klavír (na který začala hrát už ve
čtyřech letech), keytar, klávesy a na akustickou a elektrickou
kytaru.
Lady Gaga si také zahrála v několika fi lmech (až na pár
výjimek většinou hrála samu sebe) jako Mupeti, Machete

zabíjí (chladnokrevná
vražedkyně La
Chameleon) a nebo se
objevila v jedné scéně
Muži v černém 3.
Gaga taky v říjnu tohoto
roku navštíví už podruhé
Prahu (poprvé v roce
201 0), a to s turné
artRave: The ARTPOP Ball
– lístky jsou ještě v prodeji !
Lady Gaga také režírovala
svůj nejnovější videoklip k
písničce G.U.Y. , která je
vlastně takový krátký fi lm.

Laura Maříková & Kristýna Kováčiková
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Warcraft-The Frozen Throne

Další pokračování hry Warcraft od Blizzard a nemyslím si, že

byste si to měli nechat ujít. Má jeden z nejlepších příběhů

tri logie Warcraftu. Ale po čase když si zahrajete za všechny

rasy tak vás hra přestane bavit - o grafice nemluvě. Když

Nagy začnou útočit na elfí zemi Mayev a její vojáci mají za

úkol bránit město od všech vetřelců, narazí na Nagy a uvidí

I l idiana, bratra jejího pána, jak s nimi utíká u orců. Rexxar,

potulný veterán narazí na orca hordy starého přítele Thral la,

ale je skoro mrtvý a řekne, že válka s l idmi znovu ožila.

Rexxar doběhne do campu orců a tam dostane úkol

špehovat l idi ! Má to i multiplayer, ale jen na internet a i j iné

vychtávky k tématu.
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Kouzelné prase
Prase z pekáče uteklo,

skoro, jak kdyby přeteklo.

Pak již tol ik velké bylo,

že se z trouby hned vyli lo.

Poté teklo dál a dál,

že přeteklo velký sál,

viděla to paní domu,

divi la se velmi tomu.

Strči la ho do trouby,

uložené do hloubi.

Tam se prase peklo, peklo,

jaktože již nevyteklo?

Ester Vlasáková, 5.A
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Slova a Přátelství

Slova jsou mocné zbranĕ. Skrze slova můžeme vyjádřit

názor a pocity. Slovy můžeme ublížit nebo pomoct človĕku ,

můžeme se nĕkoho nechtĕnĕ dotknout, můžeme nĕkoho

podpořit, ale můžeme nĕkoho i slovnĕ napadnout. Můžeme

vyjádřit přátelství, poradit, vytvořit si respekt a svou povĕst.

Ale musíme dbát na následky . Když na nĕkoho budete

protivní, nemůžete očekávat, že ten nĕkdo pak na vás bude

milý. Podle mého názoru je lepší projevit trochu pokory,

uznat chybu. I když je to nĕkdy tĕžké, je lepší vše říkat radĕji

do očí, než třeba emailem.

Helenka Maršálová, 5.A.

Přátelství

Pouto, které je mezi námi. Přátelství je pouto mezi více l idmi.

Štědrost, ochota i soucit k přátelství nenahraditelně patří.

Hřej ivý pocit, který vás zaplaví, když třeba onemocníte a váš

přítel vás při jde navštívit. I já mám nejlepší kamarádku.

Jmenuje se Kačka. Je hodná, milá, ohleduplná – prostě

kamarádka, jak má být. Přátelé si navzájem pomáhají a

podporují se. Já Kačku beru skoro jako člena rodiny. Přátelé

si navzájem nelžou a nezneužívají přátelství.

Helenka Maršálová, 5.A
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Rozhovor s eminencí panem
Dominikem Dukou

Co se vám na Stonožce nejvíce líbí ?

Líbí se mi, že Stonožka už má víc než sto nohou a že

opravdu pomáhá potřebným.

Jste rád, že se účastníte Stonožkové vernisáže ?

Jsem velice rád, že se mohu být součástí Stonožkové

vernisáže.

Budete se jí i nadále účastnit ?

Ano, i v budoucnu bych se chtěl účastnit.

Jak se vám líbi la vystoupení ?

Byla velice pěkná. Stonožková hymna se vám moc povedla,

moc hezky jste j i zazpíval i . A pokud se jedná o vystoupení

Mattea Hagera a Jana Čmejly, myslím, že mají oba veliký

talent. Velice pěkné!

Jak se vám líbí obrázky, které jsou na výstavě ?

Moc pěkné – takzvaně : Jde vám to od ruky !

Helenka Maršálová a Regi Königová, 5.A.
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Závěr

Konec už se blíží. . . . !

Nejen,že naše Kláda už je u konce,ale spolu s ní už je skoro za

námi další školní rok !

Čeká na nás už jen pár závěrečných písemek S.a S.KONEC !! ! !

Držím vám palce,ať se vám podaří na poslední chvíl i ještě

vylepšit pár známek a vysvědčení je co nejhezčí : ) Letošní

deváťáci hravě zvládl i při jímací zkoušky,tak snad nás příští rok

čeká taky takový úspěch.

Doufám,že si prázdniny užijete a načerpáte dostatek síly,protože

ji příští rok opravdu budeme potřebovat. Snad lehce zvládnete

přípravy na akademii,která se chvatem blíží a předvedete

povedené představení : )) Příští rok nás čeká výlet do

Backnangu,Norderney či Delmenhorstu,žáci z Hong Kongu a

Dánska. Jestl i nebude pršet, třeba bude i sportovní den.A tradičně

i vánoční koncert a další akademie. Tak si užívejte ty krásné

chvíle před koncem roku a plánujte na prázdniny!

Ahoj v září ! ! ! : )

Evelyn Kofroňová 8.A




