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Úvod
Vítejte u 5. čísla s Velikonoční přílohou. Vzhledem k tomu, že senic významného neděje a za chvíli už tu máme velikonoční prázniny,tak snad máte dost času na přečtení Klády.Za vejikonoční přílohu bych chtěla poděkovat AničceSoukupuvé, protože ta jí celou napsala, stejně tak, jako VánočníKládu.V tomhle vydání najdete článek o euru-pro i proti a k němu ianketu. Budete si lámat hlavu nad hlavolamy a zasmějete se našimvtipům. Zjistíte, co se na Velikonoce přihodilo Klaře a Adě a snad se ipobavíte nad básničkou z lyžáku 8.tříd.

Julča Kořínková 8.A

Tiráž
Hlavní redaktor: Julie Kořínková 8.AGrafik: Tomáš Zelený 8.BZástupce hl. redaktora: Anna Soukupová 8.ARedaktoři: Sylvie Schwarzová 8.AMiriam Benešová 8.ABarbora Sadilová 8.ABarbora Vymětalová 8.ASamozřejmě děkujeme i ostatním, co píší do Klády.Časopis Kláda vytváří žáci z Kladské 1, Praha 2.
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Aktuality
Hned ze začátku aktualit bych chtěla podotknout, že 28. března

byl Den učitelů a doufám, že jste si všichni na svoje učitele
vzpomněli.Také už jsme všichni zpět z jarních prázdnin (snad
nezranění) a natěšení na prázdniny velikonoční. Ty ale letos bohužel
budou až koncem dubna, takže si ještě dlouho počkáme. Rovněž vás
upozorňuji na specialitu tohoto čísla. Páté číslo Klády je totiž ČÍSLO
V ČÍSLE. Na straně …....... najdete začátek velikonoční přílohy. Vté
najdete návod na malování těch nejkrásnějších kraslic a zjistíte, jak
se slaví Velikonoce ve světě. Zárověň najdete i velikonoční rozhovor
s panem učitelem Boškem, Ševčíkem a Tlapákem. Máte se na co těšit.
:-)

Julča Kořínková 8.A
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Víly vyprávějí
2.kapitola

Víly se podivily, proč jim Nautilus nic nevzkazuje. A tak začaly
Filipovi vyprávět svůj příběh: „Jednoho dne, abys rozuměl,“ řekla
víla, „byly jsme taky žáci, ale jeden den v úterý roku 1973 jsme..
jsme...“ víla se rozplakala a vyprávění převzala druhá víla: „Jak už
jsme řekly, byly jsme žáci této školy a pořád jsme se posmívaly
dětem. Proto jsme školní víly, no a v to úterý jsme zlobily úplně
nejvíc v celém našem životě, a tak se teď musíme schovávat před
dětmi, ve kterých nemáme zalíbení.“ Filip se opatrně zeptal: „A co se
stane, když uvidíte děti ve kterých nemáte zalíbení?“. Nejstarší víla
mu to vysvětlila: „Když uvidíme děti, ve kterých nemáme zalíbení,
rozplyneme se v prach!!!“ Filip se zeptal podruhé: „A ve mně máte
zalíbení?“ „No, kdyby ne, tak je tu místo nás prach.“. Filip se zeptal
potřetí: „A dá se vás nějak vysvobodit?“ Víla se usmála a řekla: „Ano,
ale bylo by to moc těžké, protože bys musel přemluvit Nautiluse, aby
z nás sejmul zakletí. On nás zaklel, abychom byly školní víly. Proto
jsme volaly: Nautilusi, králi Nautilusi díky. Protože jen on může
kletbu zrušit.“

Štěpán Chytrý
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Taekwondo
je korejské bojové umění poprvé představeno roku 1955 v Soulu.Nejdřív bylo stvořeno pro vojenské účely, potom přizpůsobeno procivilní potřebu. Název taekwondo se skládá z korejských slov: „tae“znamená chodidlo, „kwon“ znamená pěst a „do“ znamená cestu nebotaké filosofie života.Přebralo mnoho prvků z karate. Název taekwondo byl přijat11.dubna 1995 souhlasem většiny korejských mistrů bojových uměníza účelem spojení mnoha rozmanitých stylů jako (kongsu, taekkyon,Knowbup, subakdo, tangsudo) pod názvem taesoodo. Za hlavníhotvůrce tohoto bojového umění se považuje generál Choi Hong Hi,který je také autorem názvu taekwondo.Největšími celosvětové organizace jsou:International Taekwon-Do Federation (ITF)World Taekwondo Federation (WTF)Global Taekwon-Do Federation (GTF)(Já osobně jsem pod organizací WTF.)
Slib taekwonda1.budu dodržovat zásady Taekwon-Do,2.budu ctít mistra a sonbe (starší),3.nikdy nezneužiji Taekwon-Do,4.budu chránit svobodu a pravdu,5.budu budovat mírovější svět.(Ze své zkušenosti tento sport doporučuji, je to dobré naprotažení celeho těla a velmi se u toho zapotíte. Trenéři jsou velmimilí lidé a najdete si další kamarády.)

Barbora Vymětalová 8.A
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Golf
Venkovní sport , ve kterém samotný hráč nebo mála skupinahraje malým míčkem do jamky a používá přitom různé hole. Definicegolfu: Hra spočívá v hraní míčkem z odpaliště do jamky ranou nebopostupnými ranami v souladu s pravidly. Golf podle všech informacípochází ze Skotska a byl hrán na Britských ostrovech po několikstoletí. Golf, se řadí podle některých zdroju v žebříčku hned povolejbalu na druhé místo. Na světě je cca 60 000 000 hráčů. Poprvébyl v olympijských hrách roku 1900 v Paříži. Je to v řaděolympijských sportů(na letních olympijských hrách v Rio de Janeiroroku 2016 bude po 112 letech).
Golfové hřiště: Je to většinou 9 nebo 18 jamek. Na hřišti jespousta překážek například bunker(písečná překážka), vodnípřekážka( rybníky, potoky,....). Každá jamka je označená parem. Par=číslo obtížnosti každé dráhy. Obvyklá hodnota vzdálenosti pro jamkys parem 3 je do 224 metrů. Celkový par všech jamekosmánctijamkového hřiště bývá většinou 72.
Hra: V jednom kole se hraje 18 jamek na devíti jamkovém hřištise proto chodí dvakrát 9 jamek. Na každé jamce se začíná odpalem zodpaliště a pokračuje se dalšími ranami , do té doby až míček skončív jamce.
Golfová hůl: Se skládá z hlavy, násady a držadla

Podle pravidel může mít hráč s sebou nejvýše 14 holí .
Barbora Vymětalová 8.A.
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Putování po Evropě
Švédsko
Vlajka:

Hlavní město: Stockholm

Zajímavosti: -Hlavní město se rozkládá na čtrnácti ostrovech-není dovoleno požívat alkohol na veřejných prostranstvích-hudební skupina ABBA

Rozloha: 449 964 km²
Počet obyvatel: 9 316 000
Státní zřízení:konstituční monarchie
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Bezsrstá morčata
Nahatá morčata nejsou až taková novinka, je to vyšlechtěnéplemeno. Rádi jsou s jedním nebo více morčaty. Když si koupítechlupaté a nahaté morče, můžete očekávat, že nahaté morče sezačne tulit k morčeti chlupatému. Mají většinou tyto barvy:hnědozrzavé (říká se jim také červené), bílé, růžové, bílorůžové,černé, černobílé atd. Morčata jsou velmi líná a většinou jsou ve tmě.Také velmi rádi norují třeba v dece a pak se zastaví a začnou spátnebo odpočívat. Jedí všechnu zeleninu a ovoce, ale pozor nesmějíjíst květák. Morčata také jedí různé zrní a seno (v létě mohou míttrávu). Kačka Militká 3. B

Koně
Koně jsou velmi oblíbená domácí zvířata, hlavně u malých dětí.Koně jedí např. seno, trávu, pamlsky pro koně, mrkev, suchýchleba, rohlík a jablko. Když někdo chce jezdit na koni, musí míthelmu a ochra- nou vestu. Koně spí na seně nebo na hoblinách,nejlepší jsou piliny. Jídlo se dává s nataženou rukou s nataženýmiprsty, aby nám je kůň neukousl. Nejsou sami rádi ve stáji, protožehodně řehtají. Koně mají různé barvy: bílá, hnědá, černá, rezavá,flekatá. Mají rádi hlazení na čumáku a lisince. Není vhodné chodit zakoně pokud jste mu nedali znamení. Může vás nepříjemě kopnout.Předchůdce dnešního koně je kůň Převalského, který je velmiohrožený druh a přežívá zatím jenom v jednotlivých zoo po celéEvropě. Koně sloužili k dopravě, zemědělství.

Kačka Militká 3.B
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Gulliverovy Cesty
Moderní pojetí príběhuJonatana Swifta. HrajeJack Black LemuelaGullivera, obyčejnéhochlápka, který třídí poštuv redakci newyorskýchnovin a sní o tom, že z něj bude autor cestopisů. Podfukem se mupodaří přesvědčit editorku Darcy, kterou tajně miluje, aby ho pověřilanapsáním článku o Bermudském trojúhelníku. Během výpravy naBermudy Gulliver ale ztroskotá a dostane se do dosud neobjevenézemě Liliput. Zde je sice nejprve zatčen generálem Edwardem, alejiž brzy se z něj stane všemi obdivovaný a respektovaný obr. Gulliverpomáhá prostému hochovi Horatiovi namluvit si princeznu a sámdokáže porazit nepřátelskou armádu Blefusciánů. K tomu přidáněkolik smyšlených povídaček o tom, jak vymyslel největší vynálezysvěta a jak byl ve středu dění těch nejdůležitějších světovýchudálostí a jeho důležitost nabývá vskutku obřích rozměrů. Když alevyjde najevo skutečná pravda o tom, co je zač, ztratí Gulliverveškerou přízeň, kterou si u Liliputánů získal. Navíc se kvůli němuLiliputáni ocitnou ve velkém nebezpečí a tak mu nezbývá nic jinéhonež nalézt způsob, jak napravit všechny škody, které spáchal.Dokonce se v Liliputu ocitne i Darcy, která přijela napsat článek donovin sama. Zamilují se do sebe a společnými silami pomůžou Liliputuz nesnází. Nakonec sevrátí domů. A žijíspolu šťastně až dosmrti.... :-D

Sylva Schwarzová8.A
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Hlavolamy

Julie Kořínková 8.A
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Obři v našem
Zamysleli jste se někdy nad tím, jak je naše Země veliká? Že má500 000 000 km2 a v rovníku měří celých 40 075 km! Ve srovnánítřeba s Marsem je naše země úplný obr! Dokonce i oproti Venušijsme s velikostí zaručeně napřed. A co všechno na Zemi je! Šestmiliard lidí, domy ve kterých bydlíme, technika, příroda i všichni dalšíživočichové. Naše Země je nesporně obrovská, když se na ni všechnotohle vejde. Jen se podívejtekolem sebe, vždyť z našehopohledu ani není vidět, že jekulatá. Je ale opravdu tak veliká?Z našeho pohledu možná, alepojďte se na ni podívat z jinéhopohledu. Z pohledu VESMÍRU!!!Ve Sluneční soustavě jsouspolu s naší Zemí i Uran, Neptun,Saturn a Jupiter. Jupiter je z nich největší. Hned po něm je Saturnse svým prstencem, který se skládá z miliardy ,,malých“ kamenů.Pravda sice je, žeSaturn má pouze pevnéjádro a jinak je celý zplynů. Podívejte se alena jejich velikost, vesrovnání s naší Zemí!Naše planeta bezesporunení mrňous, seSaturnem a Jupiteremse však měřit nemůže.
U těchto planet ale vesmír nekončí. Centrem naší soustavy jeSlunce. Slunce, které má zásluhu na tom, že žijeme.na jeho povrchuse dějí neustálé erupce (výbuchy), kterým my říkáme paprsky.Koukněte ale na jeho velikost. Před chvílí jsme viděli porovnáníJupitera s naší zemí. A zde můžeme vidět porovnání velikosti aSlunce a Jupitera. A jak malá je oproti Slunci naše milá planetka!
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vesmíru
Náš vesmír ale pořádnekončí. Existují v němdaleko větší hvězdy nežSlunce. Pravděpodobně jsteo nich ještě neslyšeli. Třebatakový Arcturus. Je vidět naobrázku společně seSluncem. Jupiter jezobrazen jen jako malátečka. A což teprve našeZemě! Naše hrdá planetka snaší přírodou, techniku i živočichy. Co je však oproti tomutomonstru?Možná si řeknete, že nic většíhouž ve vesmíru není. To je ale omyl.Arturova velikost totiž není nic oprotiplanetě Antares! Ta třetí nejmenšíhvězdička na obrázku je onen velikýArcturus. Jupiter byl na tomto výjevunezobrazitelný (tak byl maličký) a aniSlunce není vidět. Tento unikátní obrsvítí 11 000krát více než Slunce. Tak jak to, že Slunce nepřesvítí? Jeod nás totiž vzdálen více než 10 000 světelných let. Tady je vidět,jak je vesmír veliký. Nekonečný! Antares je v průměru 700krát většínež Slunce! No jen si to představte! Připomeňme si nyní jak malá bylaZemě oproti Slunci, což teprve oproti Antarovi. Jak malý je asi jedenčlovíček oprotivšem těmhlemonstum.

JulčaKořínková8.A
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Výstava Claude Monet a Andy Warhol
Sbírka manželů Batlinerových vznikala téměř půl století, kdyv  počátcích jejich zájmu byla tvorba současných umělců, následněobohacená o cenná díla mistrů klasického moderního umění.V  posledních desetiletích se zájem sběratelů výrazněji orientovalk  aktivitám současného umění. Pro Herberta Batlinera není dalšívytváření podoby sbírky uměleckých děl pouze cílem, alecestou k  lepšímu porozumění umění. Od roku 2007 jetato sbírka, která obsahuje 300 uměleckých děl,prezentována ve výstavních prostorách AlbertinaMuseum ve Vídni.U nás představený soubor děl z Batlinerovy sbírkya Albertina Museum zahrnuje tak slavná díla jakojsou Lekníny C. Moneta, hlavního představiteleimpresionismu, obrazy fauvistů H. Matisse,P. Bonnarda, práce německýchexpresionistů E. L. Kirchnera, A.Javlenského, představitelů ruské avantgardy a abstrakce ElLisického, K. Maleviče, V. Kandinského, i surrealismu R. Magritta a M. Ernsta.Z poválečného období pak představuje velké osobnosti evropského iamerického umění díly J. Dubuffeta, Y. Kleina, L. Fontany F. Bacona,M. Louise, R. Lichtensteina, J.Dina, A. Warhola a ze zcelasoučasných A. Kiefera, A. Katze,A. Rainera, G. Richtera, SolLeWitta a dalších. Do pražskéhovýběru nebyla zahrnuta díla P.Picassa a Františka Kupkyvzhledem k  jejich relativněčetnému zastoupení ve sbírkáchNárodní galerie v Praze.Bára Vymětalová 8.A
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Lechtal
sedm třicet před školou,potkali jsme Faltovou.

Bezinfekčnost jsme jí dali,peníze si spočítali.
Tonda opět neměl pas,a tak trochu zdržel nás.

když se Tonda s pasem vrátil,Jirka zase svůj pas ztratil.
Potom jsme se rozjeli,na dálnici najeli.

Na pumpě jsme zastavili,palivo jsme doplnili.
Přejeli jsme hraniceu čerpací stanice.

Konečně jsme dorazili,zavazadla vynosili.
Večer byly špagety,k tomu maso namletý.

Šimon onemocněl náhle,hodil přitom dvě, tři šavle.
Kvůli tomu zůstal doma,s ním i paní Adamová.

Vyjeli jsme lyžovat,nechtěli jsme riskovat,
tak jsme černou nejeli,lyže by nám ujely.
Na oběd jsme chtěli,tak jsme černou sjeli.
Ulrika ta jezdí pluh,zanechává velký pruh.

"Odpoledne ve Schröckenu,já tam hůlky zapomenu".
Do chaty jsme naklusali,klobásy jsme nakousali,

kaše byla studená,a klobása uzená.
Chladná voda tekla jen,sprchoval se pouze Ben.

Proto byla Zuzka vzteklá,a tak začla téct i teplá.
Smáli jsme se na scénceo Makové panence.

Potom jsme šli poker hrát,kdo ho nehrál, ten šel spát.

Tomáš:
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Ráno jsme se nasnídali,na sjezdovku pospíchali.
Polojasno venku bylo,sluníčko nám zasvítilo.

Po tom dnešním lyžovánípřišlo na nás velké spaní.
Pak jsme ještě vzhůru byli,karaoke zazpívali.
Tonda zkoušel šachy hrát,Tomáš mu dal ovšem mat.
Další ráno na obloze čisto,pro mrak totiž tam nebylo místo,

Dnes na oběd sedli jsme si ven,vevnitř seděl zase jenom Ben.
Adamová zas huláká,postavte mi sněhuláka.

Holky muže, kluci ženu,já vám na to sníh seženu.
Večer můžem tancovat,a nebo jít něco hrát.

Mohli jsme hrát třeba šachy,anebo hrát poker taky.

Ráno nebyl ani mráček,byl v tom ale jeden háček.
Byla velká inverze,ztráceli jsme se v mlze.

Dnešního dne Adam zase,jel červenou jako prase,
Do turniketu nazazil,a nohy si přerazil.
Tak měl díru v holenia s tím velké bolení.

Tonda rozbil přeskáče,to si tedy odskáče.
Adam skočíl na sedačku,Dominik měl z lýtka ...*
Poslední den na lyžíchuž je zmrzlý všechen sníh.

Přes dvě boule nebyl most,tak si Tomáš ohnul kost.
Ráno jsme si uklidili,zavazadla zabalili.
Lyžák trvat do pátku,přijeli jsme v pořádku.

Tomáš Zelený a Dominik Landsinger 8.B
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Vtipy
Jde takhle blázen po ulici a táhne za sebou navodítku cihlu. Vidí ho policajt a říká si: "No udělámsi z blázna srandu" Přijde k němu a říká: "Jééé, vymáte krásného pejska." Blázen mu na to odpoví:"Jste normální? Nevidíte, že je to cihla?"Policajt naštvaný odchází. Blázen se otočí aříká: "To jsme ho vypekli, viď Alíku!"
Policejní zápisy:--Po převozu do nemocnice lékař konstatoval smrt pacienta, ale tojsme tušili, už když jsme ho našli na třech místech v lese.--Nejdříve jsem si myslel, že jen žertuje a že po mně střílí slepýmináboji. Když mě odváželi do nemocnice, tak jsem si to už nemyslel.--Několikrát jsem ho vyzval, aby zastavil, ale on padal z okna dál.--Vystřelil jsem na něj služební zbraní až poté, co jsem střílel dovzduchu, ale to bylo tři dny před tím, a to zadržený asi neslyšel.--Zadržený při zatýkání kousal, proto to asi služební pes nevydržels nervy a kousl ho také.--Narazil jsem do telefonního sloupu, protože jsem chtěl zabítmouchu.--Před jízdou jsem něco vypil. To ale nebylo nic proti žízni, kteroujsem měl. Nehodu tedy zavinila manželka, která přesolila oběd.--Ten děda, kterého jsem porazil, by se na druhou stranu silnicestejně nedostal.--Chodec do mě narazil a pak mi skočil pod auto.
Jede úplně nejvíc opilý řidič a zastaví ho trochu méně opilýpolicajt. Policajt povídá:,,Pane řidiči jak to že řídíte motorku vozidlodva?“ A řidič vyjeveně odpovídá:,, To přece ještě není důvod k tomu,abyste mě obklíčili.“



16

Paní učitelka ve školce pomáhá chlapečkovi s obouváním bot. Obatlačili, tahali, ale pořád se do těch botiček nemohli dostat. A když seto konečně podařilo, chlapeček se podíval na boty a říká: ,,Paníučitelko, my jsme dali botičky obráceně." Paní učitelka se taképodívala a skutečně, boty byly obuté obráceně. Zachovala klid, znovuje sundala a znovu je rvali na nohy. Potom se chlapeček podívá naboty a říká: ,,To ale nejsou moje botičky." Učitelka se kousla dojazyka a místo toho, aby na něj zařvala, s námahou zase botičkysundala. Když byly boty dole, povídá chlapeček: ,,To jsou botičkymého brášky. Maminka říkala, že je teď budu nosit já." Učitelka užnevěděla, jestli se má smát nebo plakat a znovu pomohla chlapečkovido bot. Když mu po té úporné práci pomáhala do kabátu, tak sezeptala: ,,Kde máš rukavičky?" A chlapeček s_nevinným výrazemodpoví: ,,Rukavičky mám schované v_botičkách!!!"
Přisedl student k profesorovi a ten říká: ,,Prase si nezaslouží, abysedělo s labutí." Student se zvedl s odpovědí: ,,Tak já letím." Čímžsamozřejmě pana profesora namíchl a ten se rozhodl, že mu dázabrat u zkoušek. Bohužel pro něj, student na vše odpovědělbezchybně. Proto mu dává poslední otázku: ,,Kdybyste si mohl vybratze dvou pytlů a v jednom bylo zlato, ve druhém rozum, který byste sivybral?" Student po chvíli řekne, že by si vzal ten se zlatem.Profesor vítězoslavně: ,,No vidíte, a já bych si vybral ten s tímrozumem!" Student škodolibě odpovídá: ,,Vždyť jo, každý si vybereto, co mu chybí." Profesor už je tak vytočený, že na studentův testnapíše BLBEC a pošle ho pryč. Student odchází, aniž by se podíval nahodnocení a za chvíli se vrátí s otázkou: ,,Pane profesore, Vy jste semi tu sice podepsal, ale nenapsal jste tu žádnou známku..."
Sedí si tak profesor ve veřejné knihovně a sbírá jakési informacena svou další přednášku statistiky, když najednou překvapenvykřikne: ,,Překvapivé! Zvláštní!“ ,,Co se stalo?" optá se jeden zestudentů. ,,Věřil byste, že při každém mém výdechu zemře jedenčlověk?" ,,Opravdu zajímavé," opáčí student. "a zkusil jste jinouzubní pastu?"
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Anička volá Pepíčkovi: “Pepíčku,přijď dneska večer k nám,nikdonebude doma.”Pepíček se navoní, učeše, obleče, přijde, zazvoní…a nikdo není doma…
Pán si koupí velblouda. Velbloud je naučen na povely: “Uf.” = jedehodně rychle, “Uf,uf.” = jede pomalinku, “Uf,uf,uf.” = zastaví. Pánzaplatí a zadá povel: “Uf” a jedou hodně rychle. Pánovi se už dělášpatně, řekne: “Uf,uf.” a jedou pomalu. Pak řekne “Uf” a znovu jedourychle. Najednou uvidí přímo před sebou propast: “Uf,uf,uf.” Přímopřed propastí zastaví. Pán si oddechne: “Uf.”
Dva zamilovaní matfyzáci leží v posteli a skoro usínají. Dívkazačne svého drahého hladit po tvářičce a něžně zašeptá: “Miláčku,myslíš na to, na co myslím já?” “Ano, zlatíčko.” “A kolik ti to vyšlo?”
Víte proč nosí matfyzáci kostkované košile?Aby si určili souřadnice kde je svědí záda.
Přijde policajt do práce a říká: “Chlapi, já jsem geniální!”A oni na to: “Prosím tě, jak si na tohle přišel?”“No představte si: já si koupil PUZZLE a tam bylo napsaný 3-5 let.A já to složil už za rok!”
Potká se Paroubek s Bushem a ptá se ho: “Georgi, kolik si myslíš žetě v USA nenávidí lidí?” Bush na to: “No, řekl bych tak maximálně 8až 10 milionů.” Paroubek: “Hm, tak to je všude stejný…”
Ptá se učitelka dětí ve škole: “Děti, kdo mi řekne nějaké přísloví?”Přihlásí se Anička a řekne: “Březen za kamna vlezem.” SprávněAničko. Potom se přihlásí Alenka a řekne: “Duben, ještě tam budem.”Správně Alenko. A pak… se přihlásí pepíček a řekne: “Leden bílí, sílípole.” Ale Pepíčku to se nerýmuje. Tak Pepíček znovu: “Leden bílí, sílípole.” Ale Pepíčku musíš tam dát nějaký rým to se vůbec nerýmuje.Tak Pepíček: “Leden bílí, sílí pole, účo vole”.
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Dopravák zastaví auto, které jede ve městě 110 a povídá:Dopravák: ˝Dobry den, váš řidičský průkaz.˝Řidič: ˝Nemám, ten mi sebrali před chvílí vaši kolegové, když měchytili vožralýho.D: ˝Tak techničák˝Ř: ˝Cože techničák, nemám, vždyť já sem tak zlitej, že ani nevím,kde sem to auto ukrad …˝D: ˝To je kradený auto?!!!˝Ř: ˝Jo, ale moment, kouknu se do kastlíku, myslím, že sem tamněco takového zahlíd, když sem tam házel pistoli …˝D: ˝Jakou pistoli?˝Ř: ˝No, jak jsem s ni vodpráskl toho podělanýho řidiče, co mipřekážel v tomhle autě, jestli chcete vidět jeho zdechlinu, tak je vkufru …˝Dopravák ihned zavolá zásahovku, ta přijede, vyskáče, obklíčí autoa její šéf jde k řidiči a povídá:Šéf zásahovky: ˝Řidičák!˝Ř: ˝Tady prosím …˝Šéf: ˝Techničák!˝Ř: ˝Tady …˝Šéf: ˝Můžu kouknout do přihrádky?˝Ř: ˝Jasně …˝ (samozřejmě žádná pistole)Šéf: ˝A do kufru?˝Ŕ: ˝Jistě …˝ (samozřejmě žádná mrtvola)Šéf: ˝Tak teď jsem trochu zmatený, tady kolega mě zavolal, žejedete opilý bez papírů, v kradeným autě, ozbrojenej a s mrtvolou vkufru …˝Ř: ˝No to je skvělý a vsadím se, že bude ještě tvrdit, že sem jelmoc rychle …˝
Přiběhne Pepíček k benzínové pumpě s kanystrem: "Deset litrůbenzínu, honem!" "Co je, hoří snad?" "Jo, naše škola. Ale nějak touhasíná."
Je doma táta s malým synem a povídá: "Tomášku, co pak to děláš?""Papám vteřinové lepidýlko." "Cože?!" "Hmmm mmmmm mmm!"
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Velikonoční zajímavosti
Trochu jsme pátrali a našli několikvelikonočních zajímavostí.Největší kraslici ze dřeva vyrobilAntonín Hájek. Vejce z javorového dřevabylo vylévané horkým cínem, kteréhobylo potřeba 10 kilo. Vejce o průměru54,2 centimetrů je vysoké 103,7 centimetrů a váží 61,5 kilo.Velikonoční kraslice ze sirek stálo Tomáše Kordu 674 hodinčistého času práce. Je vyrobeno ze 4 877 sirek a 9 988 zápalkovýchhlaviček.Největší mozaiku velikonoční kraslice z dětí vytvořilo 940 žákůpelhřimovských základních škol. Velikonoční kraslice o rozměrech 25x 11 metrů byla složena z pěti barev.  V  roce 2010 upletl Ludvík Chovanecnejmenší pomlázku (jako již několikrát), aletentokrát se rozhodl, že rekord opět překonáa dokázal klasickou technikou z osmi vrbovýchproutků uplést miniaturní velikonoční pomlázkuo délce 4,5 milimetrů.Mužem Velikonoc je Jiří Mazanec. Ten senarodil 16. dubna 1979 na Velikonoční pondělíve znamení berana a navíc ještě v porodniciv Kraslicích.Největší velikonoční řehtačku vyrobili Miroslav Rychtář a JosefBrůžek. Její výška je 199 centimetrů, šířka 52 centimetrů a hloubka30 centimetrů. Při výrobě použili smrkové dřevo, ozubená část jevytvořena z dubu a pružící deska o rozměrech 165 x 42 cm je zpřekližky. Zcela funkční výrobek váží přibližně 45 kilo. Autoři na němpracovali po dobu jednoho týdne.Uděláte taky nějaký rekord??? Anna Soukupová 8.A
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Velikonoční pranostiky
- Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí

nehýbej
- Prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda
- Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý
- Velký pátek vláha - úrodu zmáhá
- když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí
- Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní.
- Když prší do božího hrobu, bude žíznivý rok.
- Jestli před Velikou nocí ten den aneb v Bílou sobotu prší, bude

hojně pršet mezi Velikou nocí a svatým Duchem

Anna Soukupová8.A
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Velikonoce pro menší
Na menší děti jsme nezapomněli, proto jsme jimsem dali menší velikonoční zábavu.HádankyKvokám, kvokám v komoře, vajíčka jsou na dvoře.
Malý zobáček, žlutá peříčka, právě se vylíhlo z bílého vajíčka.
Když to vyhodíš, je to bílé, když to spadne, je to žluté.
Chodí pod korunou král není, nosí ostruhy rytíř není, má šavli-husar není, k ránu nás budívá, ponocný není.

Rozpočítadlo
Sedí baba na lavici, drží v rucekohouta,na koho to slovo padne, ten musí jítdo kouta!

Anna Soukupová 8.A
slepice,kuře,vajíčko,kohout
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Velikonoční filmy
Velikonoční dobrodružstvív ZajíčkověŽánr: Animovaný

Pat a Mat: Velikonoční vajíčkoŽánr: Kreslenná komedie
Velikonoční dobrodružstvíŽánr: Animovaný

Velikonoční taškařiceKrálíčka BugseŽánr: Animovaný
Velikonoční přehlídkaŽánr: Muzikál, romantický

Velikonoční Méďa BéďaŽánr: Animovaný

Veselé VelikonoceŽánr: Komedie

Anna Soukupová 8.A
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Velikonoční obrázky
A teď několik Velikonočních obrázků na zhlédnutí (snad i napousmání)!

Zajíček si dal zřejmě pauzu, úkol je na jiném členuzvířecí říše…

To je tak, když se sejdou dva králíčci…

Kdysi se lidé hádali o tvaru země. Jak by se Vámlíbilo, kdyby teď byla jako vajíčko…

Opět se nám tu objevil zajíček, aletentokrát předal zuby…

Upřímně, tohoto kohouta bych potkatopravdu nechtěla…
Jen počkej,zajíci…

Anna Soukupová 8.A

Velikonoční přehlídkaŽánr: Muzikál, romantický
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Velikonoce
Anglie, Holandsko, ČRV těchto zemích chodí děti dům od domua koledují velikonoční vajíčka.

AustrálieJediným dnem, kdy jsou všechnyobchody v Austrálii zavřené, je Velkýpátek. V den Velikonoc hledají děti vzahradách schovaná vajíčka, která jim nadělil velikonoční zajíček.
BulharskoDen nebo dva před Velikonocemi posílají křesťanské rodinybochník chleba a 10 - 15 vajec obarvených načerveno svým tureckýmpřátelům, kteří tento dar považují za čest. Posel, který ho předává,je tradičně obdarován malou peněžní částkou.
FrancieVe Francii zvou kostelní zvony každý den v roce věřící ke mši.Výjimkou jsou Velikonoce, kdy od Zeleného čtvrtku do Bílé sobotyoněmí. Říká se, že odletěly do Říma, aby tam byly požehnány a zpátkyse vrátily s vajíčky a sladkostmi pro hodné děti. A když letí nadFrancií, všechny ty dobroty (vajíčka, kuřátka,zajíčci) k velké radosti dětí popadají dolů. Typak odpoledne vyrážejí do zahrad, aby tampoztrácené sladkosti posbíraly.
ItálieKněz požehná velikonoční vajíčka, která pak hospodyně umístídoprostřed stolu a okolo nich rozmístí nádoby s jídlem.
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ve světě
IrskoRáno v den Velikonoc se pojídají vajíčka,aby se tak uzavřel půst. Během dne ten, kdochce získat velikonoční koláč, musí zatančit.
MexikoV předvečer Velikonoc po setmění se ulice zaplní tisíci lidmi. Mají ssebou obrázky nebo pinata (papírové krabice s bonbony), kterésymbolizují Jidáše. Ty se věší, pálí nebo se do nich mlátí holí takdlouho, až se obal protrhne a k zemi se snese záplava sladkostí.
NěmeckoV předvečer Velikonoc děti vyrábějí slaměná hnízda, která pakjejich rodiče schovají doma nebo na zahradě. Do nich velikonočnízajíček snese různobarevná vajíčka a ráno na velikonoční pondělí jeděti vyrážejí hledat. Také se vyměňují dárky ukryté v obalu ve tvaruvajíčka. Tuto tradici proslavila značka Kinder a její vajíčka spřekvapením. Dalším německým zvykem je velikonoční stromozdobený vajíčky a jinými velikonočními dekoracemi.
RuskoPři oslavě pravoslavných Velikonoc si Rusové nechávají v kostelepožehnat vajíčka a pak je vařená konzumují k velikonočnímu obědu.
ŘeckoV den pravoslavných Velikonoc se v rodinách koná vajíčková bitva.Účastníci se snaží házením svého vajíčka rozbít vajíčko protivníka.Při úspěšném zásahu se pronáší věta:"Christos anesti" (Kristus vstal z mrtvých).

Anna Soukupová 8.A
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Velikonoční
S redakcí jsme se dohodli, že opět musíme udělat rozhovor s p.uč.Boškem, Ševčíkem a Tlapákem, ale tentokrát jsme přidali ještě p.uč.Vacka. A nemohu psát na jiné téma, než na Velikonoce.
Co jsou to pro Vás Velikonoce?B.: Svátky pokoje, klidu, radosti a dobré nálady.Š.: Svátek a začátek jara.T.: Vajíčka: malování, jedení, barvení…V.: Velikonoce jsou pro mě především čas, který mohu využít jinaknež prací. Takže smysluplně.
Máte rád Velikonoce?B.: Ano, ale upřednostňuji Vánoce.Š.: Celkem ano.T.: Mám, všechno.V.: Samozřejmě, ale vnímám je spíš jako svátek jara, nemají pro měhlubší duchovní význam.
Co se Vám na nich líbí?B.: Výzdoba, umění pestré palety barev, umělecké vytvářeníkraslic.Š.: Delší volno.T.: Vajíčka.V.: Jako kluka mě těšilo, že je to den beztrestného účtování sespolužačkami.
A co se Vám na nich nelíbí?B.: Nic.Š.: Nic mě nenapadá.T.: Nic.V.: Nesnášel koledování: „Hody, hody doprovody …,“ to mi nikdynepřirostlo k srdci.
Dodržujete tradice?B.: Ano.Š.: Ano.T.: Ano, rád jím vajíčka.V.: Právě z těchto důvodů (otázka č.4) tradice úspěšně ignoruji jižřadu let.
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rozhovor
Děláte velikonoční výzdobu?B.: Ano, ale ne v takové míře, jako na Vánoce.Š.: Ano.T.: Ano, převážně z vajec.V.: Ne, výzdobu nechávám na druhých.
Umíte plést pomlázku, z kolika proutků?B.: Ano, ale pouze ze čtyř.Š.: Ano. Obyčejně tak z osmi, někdy i více.T.: Ano. Dva proutky vrby a tři panáky rumu.V.: Můj táta byl velice zručný, pomlázku jsme pletli spolu. Kdybychsi trochu namáhal hlavu, myslím, že bych jí zvládl tak z pěti.
Máte rád vajíčka?B.: Mám, ale v určitém množství.Š.: Ano, jím.T.: Ne, vajíčka nesnáším, mám rád sníh.V.: Pokud se ptáš na kraslice, tak ty se mi líbí a obdivuji trpělivosta zručnost lidí, kteří je dělají. Jinak mám rád vajíčka na tvrdo, naměkko, na hniličko, volské oko, vajíčkovou pomazánku …
Pečete velikonočního beránka, mazanec?B.: Ano.Š.: Já ne, babička.T.: Ne, barvím vajíčka.V.: Pečení i ostatní kulinářské disciplíny mi jdou výborně, ostatnějako vše. Velikonočního beránka si většinou kupuji.
Přečtete si velikonoční přílohu?B.: Přečtu. Velice rád a také ze zvědavosti.Š.: Určitě.T.: Budete k tomu dávat vajíčka?V.: Samozřejmě, už teď se těším.



Velikonoční vtipy
Aby Vám i přes Velikonoce zůstala dobrá nálada!
Velikonoční řidič je viditelně ve veselejší náladě a už ho zastavujepolicejní hlídka. K autu přijde mladá policistka a spustí: „Tak sivystupte, pane řidiči, co ta pomlázka za volantem?”„Jé, promiňte, slečno,” usmál se řidič, „já nevěděl, že chcete takyvyšupat...”
Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami, nejsou dneska náhodouVelikonoce?”„Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se ptáš?”„No, že jsem si vykoledoval pětku...”
Vzpomínají dva malomocní manželé: „Pamatuješ si na loňskéVelikonoce, jak jsi mi tak našlehal, že jsi mi zlomil pánevní kost?”„Samozřejmě. Jak bych mohl zapomenout na ten den, kdy miupadla ruka!”
"Tak už nevím, čím bych ještě udělala manželovi na Velikonoceradost," svěřuje se jedna přítelkyně druhé. "A co kdybys mu zkusilautéct?"
Postěžovala si dívka, držící velmi přísnou dietu: „Nášup dostanuakorát tak o Velikonocích!”

Anna Soukupová 8.A




