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Úvod
Vítejte u posledního letošního vydáníčasopisuKláda. V tomto posledním čísle se vždyckyvšichni loučí a po prázdninách odcházejí najinou školu. My naštěstí máme to potěšenívést Kládu dva roky a proto se s vámi v tomhlečísle rozloučíme jenom na dva měsíce.Doufám, že se po prázdninách zase všichni shledámeve škole ve zdraví a že si prázdniny užijete. Pak setu zase všichni sejdete a slibuji Vám, že seopravdu můžete těšit na první číslo Klády. Jelikožuž teď víme jak to v redakci chodí, líp než na začátku letošníhoškolního roku, doufáme, že nová Kláda vyjde co nejdříve po prázdninácha že bude co nejtlustší.Zároveň bych chtěla všem redaktorům, kteří tento rok dodávalipříspěvky poděkovat. Snad budou i budoucí redaktorové docházet doredakce tak svědomitě, jako ti z letoška.V tomto čísle bych vám doporučovala přečíst si Sranda aktuality,nad kterými se zaručeně pobavíte (ale nesmíte je brát vážně). Dočkátese slibované ankety o euru. Zjistíte něco o panu Nicholasovi Wintonovi.Můžete se také těšit na stránku plnou legračních obrázků!!!Snad se vám tato poslední letošní Kláda bube líbit!!!Julča Kořínková 8.A

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.

Tiráž
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Sranda
Zezačátku pro Vás máme důležité upozornění,že koncem týdne navštíví naší školu prezidentČeské republiky Václav Klaus. Proto paníředitelka rozhodla, že se všechny propiskyodevzdají do školního trezoru a po dobuprezidentovy návštěvy se píše jen obyčejnoutužkou.

Pan učitel Bošek začal místochodské keramiky sbírat hrníčky apodšálky s obrázky prince Williama a jehosnoubenky Kate Middleton.

Paní učitelka Maštovská sezačala v politice zasazovato přidávání méně cukru doCoca – Colly. Množstvícukru v nich dokládávýpočty, které učí počítat isvé žáky.

Po škole se rovněž rozneslo, že paní učitelkaKroftová nafotila do světoznámého časopisuVogue jarní kolekci trendů 2011, ve které ovšempřevládá tmavě modrá barva.Jelikož se pan učitel Tlapák bude ženit,všichni jsou zvědaví, zda své oblíbenékraťasy vymění za oblek alespoň na svatbu.My jsme však exkluzivně pro Vás zjistili,
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aktuality
že si u Luise Vuittna nechal ušít speciální svatebníkraťasy. Dále víme, že na svatbu je objednáno pětsněhových děl a jako zákusek se budou podávatrumové pralinky.S radostí také gratulujeme paní učitelceIveljové, která po usilovném tréninku s velkýmnáskokem vyhrála maraton.

Také gratulujeme panuučiteli Ševčíkovi, kterýdokázal vyvrátit teoriirelativity tím, že o velképřestávce desetkrát oběhlzeměkouli. Závěrem si vámještě dovolíme sdělit, že sitím získal doživotníhosponzora na křídy :-)
Julča Kořínková a BáraSadilová, 8.APS: neberte to vážně :D



Euro - jste pro nebo proti ?
Jistě všichni víte, že v blízké budoucnosti, by měla naše zeměpřijmout euro. Proto vám nabízíme dva pohledy na euro. Pro a proti.
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PROTIZkuste se na chvíli vžít dosituace, kdy k nám přichází euro.Máme přece své koruny anajednou během několika měsícůbychom měli všechny své penízeměnit na eura, všechny obchodyby musely měnit ceny a vše by sezdražilo. Představte si ještě jinousituaci. Přijdete do obchodu achcete dejme tomu deset rohlíků.Jsme zvyklí na cenu cca 15Kč.Najednou byste ale našli nacedulce cenu za jeden rohlík 8centů. Chce se snad někomunapořád přepočítávat eura nakoruny? Nepřijde vám, že korunak Česku prostě patří? Tak jakoKarlův most nebo Vltava? Kdysidávno jsme udělali všechno proto,abychom se oddělili od Rakousko-Uherska a měli mimo jiné i svojivlastní měnu. Tak proč teď zasevšechno zahodit a mít měnustejnou jako celá Evropa. Korunačeská prostě k České republicepatří a podle mě by to tak mělozůstat!!! Co myslíte?Julie Kořínková 8.A

PROJá jsem z hlediska eurarozhodně pro. Pomohlo by nám tov tom, že bychom nemuseli měnitpeníze do jiných států, kde majíeura. I když jedete do ciziny, kdeeuro nemají, euro směníte snázenež koruny. Navíc si myslím, žekoruna je zastaralá a že by tochtělo nějakou změnu. V každémjazyce, když se řekne EURO,každý hned ví o co jde. Na rozdílod toho koruna je v každémjazyce jiná.Sylva Schwarzová 8.A



Rozhodli jsme se k článku o euru udělat i anketu (pouze pro druhýstupeň). Výsledek příznivce eura asi moc nepotěší. Podívejte se sami,jak to dopadlo, když jsme se zeptali:,,Jste pro zavedení eura v ČR?“

Aby ani první stupeň nebyl ošizen o anketu, zeptali jsme se jich nanejoblíbenější předmět. Výsledek byl překvapivý...

Ankety
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Lekce řízení
V této britské komedii obsadil režisér Jeremy Brock do hlavnírole Ruperta Grinta, kterého znáte jako Rona v sáze Harry Potter. Ben(hlavní postava) je poněkud plachý sedmnáctiletý mladík kterého čekajíprázdniny, ale na rozdíl od svých vrstevníků se na ně vůbec netěší. Bentotiž vyrůstá v přísně katolické rodině a jeho výchova se držíkonzervativních kolejí. Jeho matka (Laura Linney) trvá na tom, žeprázdniny stráví na hodinách výuky bible, pomáháním starým lidem asnahou získat řidičský průkaz. Jednou, ale v novinách objeví inzerát, vekterém je psáno, že herečka v důchodu hledá výpomoc. U ní se Bennechá zaměstnat. Začne pracovat u poněkud výstřední a energickéherečky Evie (Julie Walters). Evie Bena navádí do různýchdobrodružství. Rozhodne se, že spolu s Benem pojede stanovat, aleBenovi to matka výslovně zakáže. Ben se ale i přes matčin nesouhlasrozhodne s Evie jet, ale jenom na den. Evie Bena pověří, aby řídil auto.Ben i když ještě řidičák nemá, nebude odporovat, protože v Británii jezákon, který povoluje lidem bez řidičáku jezdit pod dozoremzkušeného řidiče. Záhy však Ben zjistí, že Evie nikdy neřídila a řidičáknemá. Večer zastaví v campu nedaleko silnice. Ben se na Evie naštve,protože slíbil matce, že bude do večera doma a rozhodne se jet zpětdomů. Aby mu v tom Evie zabránila, spolkla klíč od auta se slovy, že márychlé trávení a že ho Ben dostane ráno zpět. Ráno mu Evie vrátí klíčzpět a chce s ním jet na festival do Edinburghu. Ben ji ihned odmítne,protože ví, že už teď má u své matky pěkně zavařeno a kdyby byl sEvie na cestě déle, jeho matka by ho už nikam nepustila. Evie však naBena vymyslí lest, aby se do Edinburghu dostala. Jestli jste zvědaví nato, jak to celé dopadne, tak se na filmurčitě podívejte.

Miriam Benešová 8.A
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Zámek Loučeň
bludiště a labyrintyCo jsou vlastně labyrinty? Zahradní labyrinty jsou nejen módnívěcí, ale jde o věc nadčasovou, která je a zůstane obecně atraktivní. Ato především proto, že:- labyrinty jsou zábavné- labyrinty jsou magické- labyrinty mají schopnost dobít vaši ubývající energii

Jaký je vlastně rozdíl mezi labyrintem a bludištěm?Labyrintem vede jediná cesta, byť pořádně klikatá. Oproti tomu vbludišti narazíte na mnohá rozcestí. A přitom ne každá z cest, kterousi na těchto rozcestích vyberete, vede tím správným směrem. Ať už serozhodnete putovat labyrintem či bludištěm, zjistíte, že to není jendětská zábava, ale potěší a zaujme i dospělé.
7
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Filip se dozvídá jména víl
3.kapitola

„A jak se dá ta kletba zrušit?“ zeptal se Filip. „Nautilus každé z
nás ukryl jednu naši oblíbenou věc. Jak se vlastně jmenuješ?“ „Filip,“
řekl Filip „a vy?“ Nejstarší víla mu to řekla: „Toto je Hadrina.“ Hadrina
byla malá víla, která se od té doby, co Filip přišel, pořád usmívala.
Potom Hadrina ukázala na vílu vedle ní a řekla: „Tohle je Riga.“ Riga se
neusmívala tolik jako Hadrina, ale vypadala hodně šťastně. Potom Riga
ukázala na nejstarší vílu a řekla: „Tohle je Varšiva.“ Varšiava byla
velká školní víla. Potom Filip řekl: „A jak se jmenuješ ty?“ a ukázal na
malou vílu s velkýma hezkýma očima. Byla to jejich vedoucí. Hadrina mu
řekla, že pro ni musí jméno vymyslet, a že nic neslyší. Ale až ho Filip
vymyslí, tak až teprve pak uslyší. Potom Hadrina dodala: „To je tvůj
první úkol. Dokážeš to?“ „Ano,“ řekl Filip: „Budeš FLAJNA“. Najednou
se všechno rozzářilo a víly začaly provolávat Filipovi slávu!

Štěpán Chytrý
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Nintendo Wii

Věra Čáslavská

Nintendo Wii je videohra. K Nintendu Wii je buď ovladač, deska,
nebo volant. K volantu musíte mít ovladač. Ke každému Wii je jedna hra
vždy o sportu. K Nintendu si můžete zakoupit i jiné.

Pavel Šolín II.B

Věra Čáslavská byla na olympiádě v Mexiku a je vítězkou pro rok
1968. Dobře jí šla: kladina, bradla a prostná.

Míša II.B



Putování po Evropě
Finsko
Vlajka:

Hlavní město: Helsinky
Zajímavosti: -Známkuje se na základní a střední škole stupnicí od4 do 10. 10 je nejlepší a 4 nedostatečná-Kapela Nightwish-ve Finsku je 187 888 jezer a 179 584 ostrovů
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Rozloha:338 145 km²
Počet obyvatel: 5 350 000
Státní zřízení : republika



Básničky
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VčelkaAneta Bošková 6.B
Už letí do úlu,naše pilná včelka.Nektaru má fůru,majitel už čeká.

Rýma kašel průdušky,med to všechno spraví.Dvě tři lžíce, horký čaj,zase budem zdraví.

CvrčekVeronika Zychová 6.B
Cvrček cvrká, cvrliká,kolikpak je publika?
Tykadla má nejdelší,skoky často vyzkouší.
Na okraji lístku sedí,a na louku šťastně hledí.

Často se stává potravou,pro ještěrku prohnanou.



Králova řeč
Králova řeč se v ČR dostala do kin 10.3.2011 a patří mezinejnavštěvovanější filmy v kinech. V tomto filmu se v hlavních rolíchobjevil Colin Firth, který sám řekl, že to byla jeho životní role (získalza ni Oscara), a australský herec Geoffrey Rush, kterého můžete znáti jako kapitána Barbossu z Pirátů z Karibiku. I když se ve filmu mluvístále jen o jedné věci (- řeč), je nesmírně zajímavý. Po smrti svéhootce musí Bertie (C. Firth), který celý život trpí vadou řeči, nastoupitna britský trůn. Británie je na prahu 2. světové války a potřebujesilného vůdce, proto Bertiemu jeho manželka Alžběta (Helena BonhamCarter) domluví, aby se setkal s terapeutem řeči Lionelem (GeoffreyRush). Po té se Bertie s Lionelem ponoří do neobvyklých způsobů léčbya mezi nimi vznikne přátelsképouto. Pomocí Lionela králpřekoná koktání a pronese vrádiu zásadní řeč, kterábritský národ inspiruje aspojí jej ve válečné bitvě.

Miriam Benešová 8.A
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Náušnice, které jste ještě neviděli

1 3



Sir Nicholas Winton
Nicholas George Winton narozen 19. května 1909 v Londýně, jebritský makléř a humanitární pomocník, který v roce 1939 zachránil669 převážně židovských dětí v Československu před transportem dokoncentračních tábor tím, že jim zajistil odjezd vlakem do Spojenéhokrálovství. Pan Winton se narodil v rodině německého obchodníka.Přestěhovali se v roce 1907 do Anglie a změnil si své příjmení zWertheimer na Winton. V roce 1938 jeho přítel učitel Martin Blakepožádal Wintona, aby místo na výlet na lyže odjel do Prahy, aby pomohlorganizovat dětské transporty z Prahy do ciziny.Nakonec se to všechno podařilo a prvníKindertransport byl z Prahy vypraven 14.3.1939s pouhými dvaceti dětmi. Poslední transport bylvypraven 2.srpna 1939 a počet dětí dosáhl 669 .Jediný transport s 250 dětmi, 1.září neodjel,protože začala válka a vlaky měly zákaz odjíždětpryč z Prahy. Pravděpodobně nepřežiloholocaust ani jedno. Pan Winton o svémhrdinském činu nikdy nemluvil, ale o jehotransportech se dozvěděla jeho žena Greta a seznamy zachráněnýchdětí předala historičce Elizabeth Maxwelové a ta zorganizovala setkáníWintonových dětí (viz scéna ve filmu Nickyho rodina). Dostal řád T.G.Masaryka od Václava Havla v roce 1988. Byl dvakrát nominován naNobelovu cenu míru .
(K nám do školy nás přišla navštívit paní Dagmar Šímová, kteránám pověděla své vzpomínky z transportů do Anglie. Samozřejmě bychchtěla popřát všechno nejlepší k 102. narozeninám siru NicholasiWintonovi)

Barbora Vymětalová 8.A.
14



Naše cestování po kultuře
V rámci cyklu “Hurá do Opery!“ jsme v prosinci loňského roku

navštívili Státní operu Praha. Společně s dětmi z jiných škol jsme se
rozdělili do tří skupin. Nás vedla příjemná paní uvaděčka. Prováděla nás
na hodně zajímavých místech, jako jsou šatny herců, maskérna
(vlásenkárna) nebo orchestřiště. Dokonce jsme byli na samotném pódiu,
kde jsme se dozvěděli, že v železné oponě je ukryt popel. Nás zaujalo
orchestřiště, které se mohlo pohybovat.

Z historie jsme se dozvěděli, že Státní opera byla otevřena v roce
1889 a říkalo se jí Německé divadlo.
Odcházeli jsme v pomyšlení, že se sem jednou vrátíme jako diváci
opery nebo baletu.
V rámci celého cyklu navštívíme českou, italskou, německou a
francouzskou operu, také balet, a na závěr celé představení ve staré
historické budově.

4.A
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Módní
Poprvé v tomto roce si můžou zejména dívky přečíst něco omódních trendech.Tak abych začala: nosí se průhledné kabelky, ale můj názor je to, žebych nechtěla, aby všichni viděli to, co mám v kabelce :-DVelkým hitem letošního léta jsou proužky. Všechny možné barvy ašířky. Jediné, co bych k tomu dodala, je fakt, že vodorovné proužkyrozšiřují a svislé proužky prodlužují. Tak to holky nepřežeňte, aťnedopadnete jako žirafa :D. Dalším hitem jsou holinky. Ať jsoujednobarevné, vzorované, s podpatkem nebo bez, vždy budou in. Dálenehty, na ně se v letošní módě klade velký důraz. Nejvhodnější jsoumetalízové barvy. Nejvíce se nosí stříbrné a šedé barvy, potom takérůzné metalízovo-modré, až dokonce barvy metalízovo-tmavě šedé.Dalším a pro mě nejdůležitějším trendem jsou třpytky. Na nehtech senosí nejrozmanitější barvy kamínků a různě velkých a různětvarovaných třpytek. Dále se uchytila móda džínová. Vše se nosídžínové.Tak, holky, hurá do obchodů!!!

16



trendy
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Fish Head Patter-cena 770Kč

Průhledná taška 189Kč (internet)

Kamik Janis-cena od 1390Kč-1699Kč

Essence laky-informace o ceně v obchodě

Halens-cena 799Kč

Sylvie Schwarzová, 8.A



Vtipné
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obrázky
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Judo - pásy
Jaromír Ježek byl na mistrovství světa v roce 2008. Má černý

pásek. Jsou ale taky jiné, například: bílý, žlutý, oranžový, zelený,
modrý, hnědý a černý.

Sony představila NGP, následovník a PSP.
Dlouho očekávaný následovník herního handheldu PSP je na světě.

Jmenuje se NGP (Next generation portable) a stejně jako jeho
předchůdce se chlubí hlavně velkým displejem a monstrózním
garafickým výkonem, který se téměř vyrovná PlayStationu 3.

Prodávat se bude už letos na Vánoce.

Adam Šmejkal 8.B
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Vtipy
Paroubek navštíví jeden selský dvůr a uspořádá při té příležitostitiskovou konferenci. Jeden fotograf ho vyblejskne v prasečím chlívkumezi prasátky. Paroubek to komentuje: “Doufám, že se v novinách podobrázkem neobjeví něco hloupého jako třeba: Paroubek s prasaty…”“Ne, ne, to je přece jasné!” Příští den vyjde článek o návštěvě a podobrázkem je text: “Paroubek (3. zleva)”
"Odnaučil jsem babku kousat si nehty." "A jak si to dokázal?" "Schovaljsem jí zuby!"
Holčička se ptá své babičky: "Babí, kdo je to milenec?" "Milenec?Milenec!", vykřikne babička, rozběhne se ke skříni, odemkne ji avypadne kostra...
Honí lev dva policajty po městě. Všichni doběhnou ke kašně a běhajíkolem dokola. Po chvíli jeden policajt zafuní: „Počkej, zastavíme se achvíli si vydechneme.” Ten druhý: „Nemůžeme, vždyť nás dohoní asežere!” „Nesežere, máme tři kola náskok.”
Jede sedlák s vozem a potká ho policajt. “Sedláku, co to vezeš?” “Vezubanánovou šťávu, pane.” “Dáš mi ochutnat?” “No, jen se napijte.” “Fuj,vždyť jsou to koňský chcanky!” “Hijé, Banáne..!”
Potkají se 3 žraloci a sdělují si své zážitky. První povídá: “Nedávnojsem sežral jednoho Američana a ten byl tak nacpanej hamburgrama,že mi bylo tejden na blití.” Druhý na to: “To já nedávno sežral jednohoRusáka, ten byl tak napitej, že jsem nedokázal plavat rovně.”A třetípovídá: “To nic neni, to já nedávno sežral českýho policajta a ten byltak dutej, že jsem se nemoh tejden potopit!”
Programátor: Vždy, když dávám večer děti spát, přemýšlím, jestli jemám “uložit” anebo “uložit jako”.
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Zazvoní zvonek, chlápek otevře dveře a tam stojí tchýně. Tchýně:“Můžu tady pár dní zůstat?” Chlápek: “Samozřejmě!” a zavře dveře.
Tchýně vaří v kuchyni guláš. Malý domácí kocourek se přitulí k noze amňoukáním si vyprošuje kousek masa. Tchýně jej odtlačí nohou.Kocourek se opět přitulí a prosí o kousek masa. “Vypadni!” zařve naněj tchýně a odkopne jej do kouta. Vzápětí přichází zeť z práce,posadí se ke stolu a tchýně mu říká: “Uvařila jsem výborný guláš jenpro Tebe!” a nabere mu plný talíř. Ještě než zeť začně jíst, přitulíse k němu kocourek a prosí o kousek masa. Zeť mu kousek masa hodí.Kocourek maso zhltne a vzápětí leží natažený na zemi a nedýchá. Zeťse rozlítí a zařve na tchýni: ”Tak vy jste mě chtěla otrávit, vybestie!", uhodí ji a tchýně letí do kouta. “A máš to babo!” spokojeněsi pomyslí kocourek, sledujíc dění pootevřeným očkem.
Na louce stojí trabant a přichází k němu řidič. Nasedne, nastartuje arozjede. Opodál stojí zemědělec a celé to sleduje. Trabant začnezběsilou rychlostí jezdit dokola. Po chvíli to zemědělec nevydrží ajde se zeptat co se stalo. Řidič trabantu jenom stáhne okénko aodpovídá mu: “Přiskřípnul jsem si pampelišku do dveři a nejdeutrhnout, tak ji musím ukroutit.”
Bohatý americký student zapsaný v Čechách na univerzitě píše domůzazobaným rodičům: “Mám se dobře, lidi jsou fajn, cesta do školy miutíká, protože jsem si koupil auto. Učitelé jezdí autobusem…”Za pár týdnů obdrží od rodičů dopis s přiloženým šekem na desetmilionů korun a vzkazem: “Nedělej nám ostudu a kup si taky autobus!”
Počítačový maniak vypráví kamarádům: "Přijdu domu a vidím mojímanželku, úplně nahou a navíc s cizím chlapem v posteli. Podívali se namě a pohled v jejich očích byl tak posměšný až mě zamrazilo.Zmocnila se mě strašná předtucha. Běžím k počítači a opravdu! Tysvině mi změnili heslo!!!"
Ptají se lorda, co ulovil v Africe. "Tři tygry, pět antilop a deset nou-plízáků." "???" "Takový ty černý, zvedá to ruce a křičí: Nou, plííz!"




