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Přejeme vám hodně zábavy a příjemné čtení
váš tým KLÁDA

Ahoj,

máme tu další a poslední číslo Klády v tomto

školním roce! Blíží se konec školního roku, s

ním i prázdniny a po nich další školní rok.

Jak se mi tento školní rok povedl? V

kolikátém ročníku budu vlastně příští rok? Co

budu dělat o prázdninách? To jsou otázky, které

se možná některým objevují v hlavě, ale teď,

po konci školního roku hlavně na všechno chvíl i

zapomeňme a užijme si prázdniny!

Takže vám přeji příjemné přečtení Klády,

pěkné vysvědčení a krásné dva měsíce bez

školy!

Váš šéfredaktor, Vít Jeřábek 8.A



Pozvánka na koncert
Ahoj!

Chtěl bych vás všechny pozvat na koncert školní kapely-The

Jezdící Schody a kapely Matějovo děvče. Koncert se koná v

pátek 1 9.6. od 1 9:00 v klubu Nová Chmelnice (300m od

zastávky Chmelnice, např. Tram. 11 ). Vstupné je 60 Kč, lístky

můžete zakoupit u pana učitele Vacka a členů kapel, v případě

nouze na místě.

Tak doufám, že hlavně vy, z vyšších ročníků dorazíte!

3 Vít Jeřábek, 8.A



ABBA

Igor Rázga a Vojta Felber, VI .A

ABBA je Švédská skupina původem ze Stockholmu. Skupina se
zaměřila hlavně na rock a pop. Skupina byla nejaktivnější v
letech 1 970-1 983. Na písně této skupiny byl natočen fi lm
MAMMA MIA podle názvu stejnojmenné písně. Název skupiny
pochází z prvních jmen jejích členů: A*gnetha, B*jörn, B*enny a
A*nni-Frid.
Podle všeho se Abba zařekla, že se bude oblékat výstředněji
než skupina The Sweet, kterou znáte z předchozích čísel Klády.
Skupinu ABBA si devátá třída vybrala jako hlavní motiv pro
letošní závěrečnou akademii.
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NHL
NHL, neboli angl icky National Hockey League a česky Národní
hokejová liga. Tato soutěž se hraje v Kanadě a ve Spojených
Státech Amerických. Hraje j i 30 mužstev, která jsou rozdělena
do dvou konferencí, východní a západní. Obě konference jsou
ještě rozděleny celkem na čtyři divize, každá po dvou. Ve
východní konferenci jsou tyto divize: atlantická a metropolitní. V
západní konferenci jsou divize: pacifická a centrální. Ve
východní je v každé divizi osm týmů a v západní sedm.
Momentálně jsou ve finále východní a západní konference
týmy: TAMPA BAY a CHICAGO zatím je stav na zápasy 1 :1 a
další zápas se hraje v CHICAGU. Výsledky se však ještě změní
jel ikož se hraje dál a dál. . . .

5 Igor Rázga a Vojta Felber, VI . A



Žila byla jedna louka a na té louce rostly krásné květiny. Slunce
na ně svíti lo a květinám bylo dobře. Jen když přišel déšť,
květiny byly smutné. Jednou zase pršelo a jedna pampeliška se
už opravdu naštvala. „To je ale hloupý déšť,“ řekla pampeliška.
„Zkazí nám celý den!“ A tak nadávala a nadávala, až se déšť
urazil . „Když se vám moje služby nelíbí, tak já odcházím.“ A
skutečně! Déšť si sbali l kufr a odešel.
Květinám ze začátku bylo dobře a byly rády, ale za pár dní j im
začalo být vedro. Půda vyschla a květiny neměly co pít. Jednou
zase bylo strašné vedro a květiny začaly usychat, když vtom
přiletěl na jej ich louku motýl. „Vy tu máte ale vedro,“ řekl motýl.
Když mu květiny vysvětl i ly, jak se to stalo, motýl řekl: „Neměli
jste déšť vyhánět, ale zkusím mu domluvit. “ A skutečně. Za pár
dní se déšť zase vráti l .
A od těch dob květiny už nikdy na déšť nenadávaly.

KONEC

Hanka Vlasáková, 4.A 6

Proč nenadávat na déšť



Karel Jerie
Karel Jerie je český malíř a komiksový kreslíř.
Vzdělání získal na Akademii výtvarných
umění. Je autor komiksových alb z roku 2007
Oidipus Rex ,Šifra mistra Hanky a v roce
201 0 vyšla kniha jeho prací Lovecká sezóna.
Dokonce spolupracoval na Inseminátor a O
(ne)mrtvých jen dobré. V roce 2008 získal I .

cenu na Mezinárodním komiksovém festivalu v Lodži za komiks
věnovaný histori i českého komiksu Sbohem má lásko . Udělal
toho ještě hodně, ale tohle je hlavní.

Když to shrnu: „je dobrej“ : -). Má svůj styl a svůj názor a v tom,
co namaluje, něco je. Maluje SCI-FI a Fantasy a myslím si, že
by ve světe mohl prorazit, protože to, jak komiksy nebo
ilustrace maluje, se často nevidí. Namaloval už spoustu sérií a
očividně v tom hodlá pokračovat.
Má oblíbená série je například Dobrá trefa nebo Žižkomix.
Přeji mu hodně štěstí.

7 Helča Maršálová, 6.A



Křišťál

Helenka Maršálová, 6.A

Křišťál je vlastně známý už od pradávna.
Mnozí vědci považovali křišťál za zkamenělý led, mezi ně patři l
také Plinius starší. Právě z tohoto tvrzení bylo odvozeno slovo
křišťál z řeckého výrazu Krustal los – led.
Já osobně mám křišťál doma a je pravda, že vypadá jako tvrdý,
hodně starý led. Křišťál je ale bezbarvá odrůda oxidu
křemičitého. Podle antických legend pil i bohové víno pouze z
křišťálových pohárů. Proto byly v antickém Římě považovány
křišťálové džbány a číše za luxusní předměty a pyšnil i se j imi
jen nejbohatší a císaři. Čirý a průsvitný křišťál byl od dávných
dob považován za symbol rovnováhy a čistoty a byl používán
na tal ismany. Křišťálové předměty se v Rusku cenily velmi
vysoce. Křišťál je nejúčinnější léčivý, univerzální krystal, jenž
silně zesiluje energii , pohlcuje, uvolňuje a reguluje j i a uvádí j i
do absolutní harmonie.
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Morseova abeceda
Morseova abeceda je šifra, kterou kdysi používal i námořníci.

A- akát .- M- mává - -

B- blýskavice -. . . N- nástup -.

C- cílovníci -. -. O- ó náš pán

D- dálava -. . P- papírníci . - -.

E- erb . Q- kvílí orkán - -. -

F- fi l ipíny . . -. R- rarášek .-.

G- grónská zem - -. S- sekera . . .

H- hrachovina P. T- trám -

CH- chléb nám dává - - - - U- učený . . -

I - ibis . . V- vyučený P-

J- jasmín bílý .- - - W- wagón klád .--

K- krákorá -.- Y- ý se strácí -. - -

L- lupíneček .-. . Z- známá žena - -. .

P. . . - . -. . - . - -. . -. . - - -. . -. . -. . . -. -. - -
Kdo tento text vyluští a přinese to do 5.A, dostane odměnu!

9 Tereza Nedvídková, 5.A



Igor Rázga, 6.A

Mužské mistrovství v ledním hokeji ,
celkem sedmdesáté deváté, pořádala
Česká republika v Praze a Ostravě od
1 . do 1 7 května. MS se v Praze
pořádalo už po desáté (1 933, 1 938,
1 947, 1 959, 1 972, 1 978, 1 985, 1 992,

2004), v Ostravě potřetí (1 959, 2004). Turnaje se zúčastni lo
celkem 1 6 týmů. Obhájcem mistrovské trofeje byl výběr Ruska,
ve finále však nestačil na tým Kanady, které podlehl poměrem
1 :6.
První: Kanada
Druzí: Rusko
Třetí: USA
Češi: čtvrtí po prohře s USA
Maskoti šampionátu byli králíci z klobouku : Bob a Bobek.

1 0
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Neuschwanstein
Zámek Neuschwastein v oblasti obce Schwangau u Füssenu,
který nechal postavit Ludvík I I . Bavorský. Jde o jeden z
nejznámějších a nejnavštěvovanějších turistických cílů v
Německu. Tento zámek se také objevil v několika fi lmech a
inspiroval Walta Disneyho ke stvoření Sleeping Beauty Castle
neboli hradu Šípkové Růženky, který se nachází v Disneylandu.
Upřímně se Waltu Disneymu vůbec nedivím, že se mu tento
překrásný německý zámek tol ik zalíbi l . Už od pohledu je to
jeden z nejkrásnějších zámků Evropy. Ačkoliv připomíná
středověký hrad, jde o poměrně mladý zámek a kromě
panovníka zde žilo jen několik málo sluhů a služek. Roku 1 886
zde však byl na pokyn bavorských ministrů zatčen soudním
psychiatrem král Ludvík I I . a odvezen na zámek Berg, kde o
dva dny později záhadně zemřel. Poté byl dlouhou dobu zámek
uzavřen a časem začal chátrat. Veřejnosti byl zpřístupněn po 2.
světové válce. To znamená, že tento překrásný zámek navrhl
šílenec ?! Popřemýšlejte o tom !

11 Helča Maršálová, 6.A



1 0 ZAJÍMAVOSTÍ SVĚTA

Helča Maršálová, 6.A

Svět je plný informací, ve kterých se dnes stačíme jen velmi
těžko orientovat. Je j ich dokonce tol ik, že pokud to s nimi
přeženete, hrozí, že se vám zavaří mozek.
Na to pozor například u matematiky nebo zeměpisu. Je tu ale i
spoustu zajímavostí, o kterých v podstatě nemáme ani páru,
proto bych pro vás chtěla nějaké napsat.

Všech deset druhů nejjedovatějších hadů světa žije v Austrál i i .
Lidoví léčitelé v Andách diagnostikují nemoci pomocí morčat -
ta mají vykviknout, když se přiblíží k problému.
Posledním dvěma mluvčím mexického jazyku zoque je přes
sedmdesát a odmítají spolu navzájem hovořit.
Největší známé prvočíslo na světě má 1 7 mil ionů čísl ic a je
prakticky k ničemu.
Houby jsou více příbuzné lidem než zvířatům.
Peking, Soul i Tokio znamenají v daném jazyce „hlavní město“.
Tlak na dně Mariánského příkopu je zhruba stejný, jako by
vyvinulo deset medvědů, stojících na jedné poštovní známce.
V roce 1 900 se veškeré matematické vědomosti vešly do
osmdesáti knih. Dnes by jich bylo více než 1 00 tisíc.
Elektronické čtečky knih jsou těžší s každou nově staženou
knihou.
Kapři se otáčejí vždy severojižním směrem.

Tak to by bylo prozatím všechno. Doufám že jste se trochu
něčemu naučil i : -).

1 2



Disneyland
Disneyland-Park, původně Disneyland, je snad ten nejúžasnější
a hlavně nejznámější park světa. Tento zábavní park je unikát!
Je to jediný zábavní park navržen a postaven pod přímým
dohledem Walta Disneyho. Bylo to původně jen atrakcí na jeho
pozemku. Jméno této atrakce bylo změněno na Disneyland .
Walt Disney přišel s nápadem Disneyland po návštěvě různých
zábavních parků se svými dcerami v letech 1 930 a 1 940.
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Helena Maršálová, 6.A

On zpočátku představil budování své turistické atrakci
sousedům, kterým vysvětl it jak pobavit fanoušky, kteří chtěl i
Disneyland navštívit. Nicméně, brzy si uvědomil , že navrhované
místo bylo příl iš malé. Proto Walt koupil 1 60 akrů (65 hektarů)
velké místo blízko Anaheimu v roce 1 953. Výstavba začala v
roce 1 954 a park byl odhalen během zvláštní televizním tiskové
konferenci na ABC televizi Network 1 7. července 1 955.
Od svého otevření Disneyland prošla celou řadou rozšíření a
větších renovací, včetně přidání New Orleans náměstí v roce
1 966, Bear Country (nyní tvora Země) v roce 1 972 a Mickeyho
Toontown v roce 1 993.
Park teď provozuje společnost The Walt Disney Company.
V současné době navštívi lo park více než 51 5 mil ionů l idí,
včetně prezidentů, královských rodin a dalších hlav států.
Dokonce se podaři lo Disneylandu získat hvězdu na
Hollywoodském chodníku slávy. To je ale úspěchů, co ? To
byste nevěři l i , co se může vyklubat z nevinné atrakce na
zahrádce. . .

1 4



Legoland
Legoland je kouzelný zábavní
park plný legrace a to zejména
pro děti. Tento park má jednu
velikou zvláštnost : je celý
postaven výhradně a zásadně z
hranatých kostiček a různých

stavebnic LEGO. Za Legolandem můžete vyrazit třeba do
Dánska ( Legoland Bil lund, první otevřený legoland ), do USA
(Legoland California v Kaliforni i ), do Anglie (Legoland Windsor
v Berkshiru ) nebo hned do Německa (Legoland Deutschland v
Günzburgu ). V parku je také množství horských drah a
vodních atrakcí .

Zajímavostí Dánského Legolandu Bil lundu je, že činí největší
turistickou atrakci v Dánsku mimo Kodaně. Legoland Bil lund je
největší a nejstarší. Ročně jej navštíví kolem 1 ,6 mil ionů
obyvatel. Park byl otevřen roku 1 968. No kdo z vás by tam
nechtěl ?

Další Legoland, který si vezmu do parády, je Legoland
California v USA . Park byl otevřen 20. března 1 999 a je
rozdělen do 8 sekcí. Legoland California je první Legoland
mimo Evropu. Se sídlem v Karlových Varech byl zábavní park
otevřen v březnu 1 999 a nachází severně od města San Diegu
v Kaliforni i .
Tam stojí za to se podívat !

1 5



Co dál? Už vím: jedná se o Anglický Legoland, Legoland
Windsor, který byl postaven na místě předchozího Windsor
Safari Parku a byl otevřen v roce 1 996. V současnosti je park
rozdělen na 1 0 území. Legoland Windsor je v pořadí už 2.
otevřený Legoland v Evropě.

A jeden z neposledních Legolandů je Legoland Deutschland v
Německu. První německý Legoland byl otevřen v letech 1 973-
1 976 na místě dnešního Hansa-Park v Sierksdorf. Některé z
jízd z dávných dob ještě existují v j iné formě ( například západní
železnice).

Shrnu to : Společnost Lego
otevřela první Legoland v roce
1 968 ve městě Bil lund, Dánsko.
Později , další Legoland parky
otevřel v Sierksdorf, v britském
Windsoru (1 996), v Karlových
Varech, Kalifornie (1 999) a v

květnu 2002 v Německu Gunzburg. Všechny Legoland parky
jsou známé pro své příslušné atrakce, které byly přestavěny v
mezinárodní a národní památky z Lego kostek.

Legolandů je víc, než o kterých jsem psala, třeba na Floridě, ale
já jsem chtěla upozornit jen na ty hlavní.
Doufám, že se vám hezky četlo !

1 6Helena Maršálová, 6.A



Kokosové kuličky
Jel ikož už vážně nevím, o čem mám psát, rozhodla jsem se, že

sem dám jeden z mých nově
objevených receptů: kokosové
kuličky. Jsou nepečené, vel ice
jednoduché a hlavně moc dobré!

Co potřebujete :
1 00g másla
1 00g ovesných vloček
75g moučkového cukru ( + trochu kokosu na zdobení )
35g kokosové moučky
2 lžíce kakaa
1 lžíce vody
1 kus vanilkového cukru

Postup :
1 . Všechny přísady smícháme a vytvoříme těsto.
2. Vytvarujeme kuličky a obalíme v kokosové moučce.
3. Kuličky necháme chvíl i odležet ( není to nutné, ale
kul ičky jsou pak chutnější ).

Dobrou chuť !

1 7 Helča Maršálová, 6.A



Reklama na Fofolu

Kati Heinlein 4.B

Fofola je reklama původně na
Kofolu, ale výrobci vymyslel i
psa s předkusem, který šišlá a
je šílený, takže reklama je velmi
velmi velmi velmi sledovatelná.
Spousta l idí j i považuje za

hroznou blbinu, ale mě se to moc líbí. Posuďte sami:
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HUSTEJ INTERNET

Markéta Brunclíková, 3.A

Měli jsme ve škole program „Hustej internet“. Dozvěděli
jsme se, jak zacházet s internetem, aniž bychom ho
poškodil i a aniž by on poškodil nás.

Nemáme se koukat na strašidelná videa na YouTube,
protože bychom měli špatné spaní. Na Facebooku nám
klidně může napsat starý zlý chlap, který se vydává
třeba za „Aničku Novákovou“. Pak nám napíše,
abychom si s ním dali někde sraz a on nám ublíží.

Byl to poučný program :-).

1 9



VLK V NAŠÍ TŘÍDĚ

Matěj Hladík, 3.A

22.května jsme ve třídě měli živého a krásného vlka. Byl
slušně vychovaný a byl hrozně hodný: poslouchal na
slovo. Za své představení dostal dobrou mňamku.
Prostě byl krásný a všem se nám moc líbi l !
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VTIPY

Václav Lipš, Vojtěch Felber a Igor Rázga , 6.A

Baví se dvě blondýnky na letišti :
"Já nechápu, jak můžou ty teroristi tak velký letadlo vůbec
unést." - "Ty jsi ale tur domácí! Vždyť oni ho neunášej na zemi,
ale ve vzduchu, když je tááákhle malinký!"

"Jean, podejte mi klavír, mám na něm popelník."

Zdena říká:"Jirko, běž uložit děti do postele."
A z ložnice se ozve:"A mám ty děti uložit, nebo uložit jako?"

Policejní hlídka zastaví auto. Příslušník při jde k autu a povídá:
"Pane řidiči, budeme muset provést alkoholový test."
"Výborně a v které hospodě začneme?
Policista zastaví auto.
"Paní řidičko, zaplatíte pokutu, přejela jste plnou čáru."
"A co? To jsem ji měla podjet?"

Co je to: 90-50-90?
Jízda kolem policejní hlídky.

Manžel přivede dítě ze školky a říká manželce:
"Malej celou cestu brečel. Není mu něco?"
Manželka odpoví: "Ne, jenom ti chtěla říct,že není náš Franta."
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KLÁDA VYSTUDOVALA

Pavel Vlasák a Simon Crowe, 8.A

S radostí oznamujeme, že Kláda úspěšně ukončila
školní docházku a postupuje na Odbornou
dřevorubeckou školu na Praze 30.
Vyspěla se samými pětkami, ale jel ikož se jí učitelé
chtějí zbavit, a jel ikož seržant Pepa už nemůže dále
čekat, opouští školu. Pakliže jste měli Kládu rádi, máte
smůlu. Kláda zpychla, a už nebude podávat informace
takovým hlupákům, jako jsou Pavel Vlasák a Šimon
Crowe. Toto je poslední článek ze série „Kláda“.
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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




