


úvodní slovo
Už  je to tu zase! 
Nový  školní  rok  a  sním  spousta  práce  a  povinností. 
My vám ho chceme zpříjemnit naší novou škol ní Kládou. 
Dozvíte  se něco o aktivitách školy a o tom, co zajímá naše 
redaktory. Doufám, že vám Kláda přinese tolik zábavy jako 
nám, když jsme ji sestavovali. Troufám si říct, že je plná 
zajímavých témat, u kterých se buď zasmějete, nebo zamyslíte 
a možná si i něco zapamatujete.

Markéta Málková, 7.B
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Události tohoto září, října a 
listopadu

ŘÍJEN

• 1.října- zemřel zpěvák Karel Gott
• 6. října- zemřela herečka Vlasta Chramostová
• 11. října- porazila česká fotbalová reprezentace Anglii 2:1
od 27.9. do 6.10. se odehrálo MS v atletice
• Greta Thunberg vystoupila na globální klimatické stávce na   
Manhattnu, kam přišlo 250 000 protestujících, protestovalo se   
po celém světě, Grétě je pouze 17 let
• 3. října- proběhla v Česku premiéra filmu Joker 
• Začala hokejová liga NHL
• Pražské fotbalové derby Sparty proti Slavii jednoznačně 
ovládla Slavia 3:0

LISTOPAD

•  18.listopadu 1883 bylo znovu po požáru otevřeno Národní 
divadlo
•  17.listopadu 1989- proběhl začátek sametové revoluce
•  19. listopadu 1989- bylo založeno OF ( OBČANSKÉ         
FÓRUM)

3



Karel Gott
Všichni víme, že letos 2.října bohužel zemřel Karel Gott.
Bylo mu 80 let a zemřel na leukémii, což je rakovina krve.
Rozhodli jsme se na jeho památku udělat anketu, ve které 
jsme se ptali učitelů, kterou z jeho písní mají nejraději. 
Někdy se učitelé nemohli dlouho rozhodnout, ale nakonec 
se podařilo a na výsledky se můžete podívat v grafu.

Ema Sládková a Markéta Málková 7.B
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ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Leží na řece Pegnitz.
nachází se nedaleko Norimberka a je správním centrem 
okresu Nürnberger Land v Bavorsku.
Stojí zde hrad Lauf vystavěný Karlem IV.
Skládá se z 29 městských částí

VÝJEZDY:
Jako se v 6. třídách jezdí do Backnangu, v sedmičkách se 
pravidelně vypravujeme do Laufu. Na konci 6. ročníku se 
jede na výměnný pobyt ke svým vylosovaným dvojicím a na 
začátku sedmičky přijede Lauf za námi do naší školy.
Na rozdíl od Backnangu se v Laufu nenacvičuje divadlo, 
žáci pouze chodí na výlety a pak tzv. ,,Laufáci” spí u své 
dvojice doma.
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Hrad LAUF:
(německy Wenzelsburg)

Německé jméno je odvozeno od dochované sochy sv. 
Václava na fasádě vstupní věže s bránou. Karel IV. nechal 
hrad vybudovat roku 1356 a v tu dobu měl hrad strážní 
funkci. Byl vybudován na říšské cestě mezi Prahou a 
Norimberkem na rozvalinách staršího štaufského hradu.
Nejvzácnější sbírkou české a moravské heraldiky je erbovní 
sál se 112 erby.

Majda Straková, 7.A
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Keramika 
Keramický kroužek vede Vlaďka Šemberová a paní 
vychovatelka Anna Palečková. Tento kroužek stojí 1 600 Kč 
na pololetí. Kroužek s paní Palečkovou se koná v pondělí od 
15:00 a končí v 16:30 a s Vlaďkou ve čtvrtek od 14:45 do 
16:15. Jednou se vyrábí podle témat, podruhé podle zadání, 
potřetí je volná hodina na které se vyrábějí věci podle libosti. 
A na poslední hodině se glazuje. Glazuje se glazurami, což 
jsou barvy, kterými namalujeme vypálenou keramiku. 
Když se keramika namaluje, vypálí se znovu. Až se vypálí, 
můžeme si výrobky příští hodinu odnést domů.

Vali, Klárka a Anička,  5.A
7



Školní vaření
 
Školní vaření vede pan školník. Kuchyňka je v družině za 
zelenými dveřmi. Na vaření potřebujete zástěru a svačinovou 
krabičku. Kroužek stojí 1000 korun na rok. Je rozdělen na 
starší a mladší skupiny. Starší vaří každý sudý týden ve čtvrtek 
a mladší lichý týden. Každý čtvrtek se to střídá, jednou vaříme 
slané jídlo a druhý čtvrtek sladké. Vždy, když přijdeme, vidíme 
na tabuli recept a potom podle něj vaříme. Pan školník nám 
vždy rád pomůže. Ovšem nemá rád,  když mu říkáme mami 
nebo tati. Také nemá rád, když mu skáčeme do řeči. Jinak je 
moc milý. Někdy se vaří i ve dvojici (třeba u bábovky, nebo 
když se zpracovává těsto). Každý vždy dostane polovinu. 
Na konci vždy dostaneme recept a dobrou radu.

 Gábi, Zuzka, Viki,  5.A
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Jak se neztratit v tuzemské 
politické situaci?

 

Proč tento článek? Protože politika se zvlášť mezi mladými 
lidmi neprobírá, a pokud už ano tak velmi zřídka.
Přitom je to mnohem důležitější, než si většina z nás myslí…
Pro začátek postačí sledovat zprávy na internetu, kde se o 
české politice mluví neustále. Ne všechny zpravodajské weby 
jsou ale objektivní a píší vždy pravdivě. Pak nastává otázka - 
co sledovat a co nesledovat?
Na to vám nyní odpovíme. Podle NFNZ (Nadační fond 
nezávislé žurnalistiky) mezi nejspolehlivější média patří např. 
Aktuálně, iRozhlas, server ČT24 nebo Deník N. Naopak 
nejhůře hodnocené jsou Blesk, Aha, Eurozprávy, Parlamentní 
listy a Sputnik News, některé z nich (Parlamentní listy, 
Eurozprávy...) můžeme pojmout jako zástupce tzv. 
dezinformačních webů, tzn., že záměrně např. vytrhávají 
z kontextu citace, a převádí je do jiného významu, anebo 
zveřejňují rovnou tzv. FAKE NEWS, či HOAXy. Takovéto 
weby bývají též často populistické.
Dále bychom neměli opomenout celou rodinu titulů 
mediální skupiny MAFRA, dříve vlastněnou premiérem 
A. Babišem, nyní téže osobou převedenou do svěřeneckého 
fondu AGROFERT (Ten je ovšem spravován manželkou 
a jinými příbuznými premiéra, tudíž lze spekulovat, zda-li 
není koncern - sice zprostředkovaně, ale přeci jen ovlivňován 
dřívějším majitelem).
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To celé je totiž kapitola, tak trochu, sama pro sebe. A to 
z několika důvodů - Nedá se zařadit přímo mezi weby 
dezinformační, ale nemůžeme ji pojmenovat ani jako 
objektivní titul, jelikož zde může panovat střet zájmů 
mezi osobou premiéra a tím, co bude v médiích MAFRY 
uveřejněno a směřující k této osobě. Jako příklad jeden za 
všechny uveďme situaci, kdy se v Praze (a jinde v Česku) 
konaly masové demonstrace právě proti Babišově vládě, a 
následující den po demonstracích vyšla na titulní straně 
deníku MF DNES informace o zamítnutí zákona o nových 
autolékárničkách. Posuďte sami V takové situaci může 
protistrana namítnout, že to samé se děje i u námi korektně 
označených médií, konkrétně u webu Aktuálně.cz, patřícího 
do mediálního domu Economia, vlastněného jedním z 
nejbohatších Čechů, a vlastníkem OKD Zdeňkem Bakalou. 
Jenže zde panuje jistá nerovnost. Vzpomeňme, že Zdeněk 
Bakala nepůsobí narozdíl od A. Babiše v politice.
A k dotvoření celkového obrázku na danou tématiku vřele 
doporučujeme dva projekty, jimiž jsou internetová televize 
Daniely Drtinové a Martina Veselovského - DVTV a 
podcasty Českého rozhlasu ,Vinohradská 12, ty se dají 
poslouchat buď na webu ČRO, nebo v Apple podcastech, či 
Spotify.
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Dále byste si měli vybrat stranu nebo několik stran, se 
kterými sdílíte své názory. To, k jaké straně máte názorově 
nejblíž, se dozvíte na internetové stránce politická kalkulačka. 
Poté můžete využít např. i internetový server YouTube, kde 
má každá výraznější politická strana svůj kanál. Tam lze nalézt 
propagační videa nebo vystoupení v Poslanecké sněmovně 
ČR. A kromě toho všeho zde týdně přispívá účet KOVY, 
který stejně jako například podcasty, ale možná pro vaší 
sociální bublinu srozumitelněji, shrnuje aktuální dění nejen 
na politické scéně. Nakonec doplňujeme, že si můžete rozšířit 
obzory, když budete průběžně toto téma probírat s rodiči 
anebo kamarády...
Tak ať se neztratíte!

SLOVNÍK:
Populistický – snaha oslovit člověka podle svých zájmů
OKD - Ostravsko-karvinské doly

Hynek Lambl, 1.D (Gymnázium Na Pražačce) a  
Marek Haškovec, 8.B
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MARVEL CINEMATIC 
UNIVERSE                                    

(Marvel filmové universum)

(Marvel filmové universum)
V roce 2009 vznikl první film, který se řadí do Marvel 
filmového univerza (dále jen MCU): 
Iron man 1. Okamžitě sklidil obrovský úspěch. Sice tento 
film není první v dějové linii (tím je Captain America First 
Avenger), ale o tom později. Potom přišel méně úspěšný 
The Incredible Hulk. Už to vypadalo špatně, ale naštěstí vše 
zachránil film Iron man 2.
Skoro všechny filmy jsou více, či méně inspirované komiksy.
Stejně jako záporáci, například Loki, Thanos nebo Obadiah 
Stane. Většinou nezáleží tom, v jakém pořadí si filmy pustíte, 
ale je pár výjimek. Nejúspěšnější sérií byli Avengers.
Zároveň se poslední díl Avengers: Endgame zapsal jako
nejvýdělečnější film v historii. Celkem je už v celé sérii 23 
filmů. Nejnovější je Spider-Man: daleko od domova
a příští film bude až Black Widow v roce 2020.

Emil Rusina a Josef Jehlík,  5.B
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Divadlo Járy Cimrmana
1. První nápad založit toto divadlo měl Jiří Šebánek. Bylo 
to v roce 1966. V plánu bylo uvést dvě hry, z toho jednu měl 
napsat Jiří Šebánek a druhou Zdeněk Svěrák. Jelikož však Jiří 
Šebánek svou hru ,,Domácí zabijačka” nestíhal dopsat, bylo 
nutné plán změnit. Udělali proto náhradní plán. Polovinu 
představení byl seminář o Cimrmanově životě a druhou 
polovinu byla hra, která se jmenovala Akt. Šebánkova hra 
,,Domácí zabijačka” byla o rok později také přidána, ale po 
neshodách s ostatními členy divadla Járy Cimrmana divadlo 
opustil a hra ,,Domácí zabijačka” byla stažena z repertoáru.

Seznam některých her:
• Akt, 1967
• Vyšetřování ztráty třídní knihy, 1967
• Domácí zabijačka (vypuštěná z repertoáru po odchodu 
autora z divadla)
• Hospoda na mýtince
• a určitě spousta dalších...
Divadlo Járy Cimrmana najdete v ulici Štítného na Žižkově 
(Praha 3). Hry Járy Cimrmana jsou vtipné, a velmi se u nich 
pobavíte. Ale nějaké vtipy možnánepochopíte, souvisí totiž 
občas např. s komunismem atd.

Adam Kubálek a Ondra Roubal,  5.B
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Querxenland
  
Na začátku školního roku jeli žáci 4. tříd na zájezd do 
německého Querxenlandu, kde se určitě nikdo
nenudil. Hned po příjezdu děti odložily kufry a šly na první 
tvořivou akci, kde vyráběly skupinové obrázky z různých 
materiálů. Druhý den jsme šli na celodenní výlet, kde na 
konci výšlapu byla bobová dráha. Tam jsme mohli jezdit 
po dvojicích, i jako jednotlivci. Poté jsme se vrátili zpět do 
ubytování.
Zájezd se nám velmi líbil.

Anežka Brůnová a Vašek Zbyněk,  4.A
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Adaptační kurz 8. A
V úterý 24.9. jsme se třídou vyjeli z hlavního nádraží do 
kempu Omaha do Kácova.Vyjeli jsme docela brzy ráno a cesta 
byla celkem dlouhá. Ale po třech hodinách jsme konečně 
dorazili na místo. Hned, jak jsme dojeli,  začali jsme stavět 
stany. Šlo to poměrně rychle a pak jsme šli na oběd. 
Po obědě jsme si dali pauzu a šli jsme nasbírat dříví na 
táborák. V aktivitách, jsme měli volno. Večer jsme se pokoušeli 
rozdělat táborák. Moc nám to ale nešlo! 
Když nám pomohl pan učitel,  šlo to hned. Po dobrém obědě 
jsme šli špikinkat. Noc jsme zvládli relativně dobře, akorát  
Jáchym si Doma zapomněl spacák, tak mu byla zima. Když 
jsme se probudili, bylo špatné počasí, hodně pršelo a všichni 
měli mokré stany. Po snídani jsme se připravili na golf a jsme 
šli na Driving Range a na Putting Green na golfovém hřišti 
v Kácově. Po golfu jsme se vydali na 15-20 kilometrovou 
procházku po Kácově a okolí. Navštívili jsme i nějaké 
památky. Po návratu do kempu jsme šli na večeři a potom 
jsme hráli různé hry. Těsně před spaním nás učitelé poslali 
na noční bojovku, kde jsme museli se zavázanýma očima 
vyrazit do neznáma a potom se vrátit do kempu, zní to zní to 
náročně, ale bylo to jednoduché. Další ráno jsme po snídani, 
začali  balit věci, zahráli jsme si ještě pár her a jeli jsme domů. 
Klasicky zase začala škola…

Lukáš Babický,  8.A
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Adaptační kurz 6. B

Dne 9. září jsme vyrazili na adaptační kurz.
Tam jsme každodenně chodili ven a dělali spoustu zajímavých 
činností (až na neustálé chození do kopce). Bydleli jsme v 
penzionu Zrcadlová koza. Bylo tam super hřiště, na kterém 
jsme si to moc užili. Také jsme pozorovali kozy, jak už slyšíte 
podle názvu a ještě malá prasátka. Samozřejmě nesmíme
zapomenout na jízdu na koloběžkách a orientační běh, při 
kterém spousta lidí doběhla do jiné vesnice, než jsme měli.

Doufám, že i ostatní třídy, které adapťák ještě
čeká, si to také moc užijí!

Mariánka Palatová,  6.B
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