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Předmluva 
Tak jsme se po dvou letech zase sešli. I přes všechny překážky se náš školní časopis Kláda konečně vrátil. A snad 

lepší než kdy dřív. Naše skvělé minulé vedení bohužel během COVIDU odešlo. Ale my se těšíme na to, že po nich tuto 

čest převezmeme. Bohužel se tento školní rok vždy naše psaní přerušilo, a nemohli jsme se scházet. Přestože už je 

konec roku, podařilo se nám po dvou letech vydat první číslo. Doufáme, že se vám bude líbit. 

Ještě bych vám chtěl popřát hezké prázdniny a těšíme se na vás příští školní rok, snad s více vydáními. 

 

Emil Rusina, šéfredaktor 
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Sportovní úspěchy naší školy 
Dne 11.11. 2021 se kluci z 8. a 9. tříd zúčastnili florbalového turnaje. Jejich soupeři měli sice také velice dobré 

zkušenosti, ale naši hoši obstáli a odvezli si zlatou medaili.  

V září se konal turnaj v minifotbale, kdy naši reprezentanti postoupili z prvního místa v obvodním kole do 

celopražského. Tam skončili na krásném 5. místě.  

Žáci 7. a 6. tříd soutěžili pouze ve florbalovém turnaji, kde obsadili trochu horší, ale přesto krásné 3. místo. 

Chtěli bychom poděkovat našim učitelům tělesné výchovy za intenzivní přípravu a trenérské rady.  

Sportu zdar! 

 
Tonda Jirků, Matěj Kašík a Jáchym Sedlecký, 8.A 
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Školní zájezd 7.B - Saalbach 
Sedmé třídy se 9. až 13. května zúčastnily výjezdu do rakouského Saalbachu. Po příjezdu jsme si vybalili a udělali 

malou procházku k blízkému jezeru. Další dny jsme chodili na výlety do okolí. Navštívili jsme nejhezčí vodopády  

v Rakousku - Krimml Wasserfall, také jsme byli v blízkém městě Zell am See. Paní ředitelka nám udělala zábavné 

odpoledne, měli jsme získat nějaké informace od místních obyvatel. Samozřejmě jsme se museli ptát německy. 

Zájezd se všem moc líbil. 

 
Ondřej Roubal a Josef Jehlík, 7.B 
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Adaptační kurz 6.B 2021 
1. den 

Celý den začal ranním odjezdem v cca 9:00 z  Hlavního nádraží. 

Z Prahy jsme jeli po trati 070 směr Turnov hl.n. Přijeli jsme v 11:00 

do Turnova. Byla tam nádherná příroda, všude čerstvý vzduch, ale  

v tom jsme se dozvěděli, že penzion je ještě 5 km daleko a že bude 

ještě dlouho trvat, než se dostaneme do penzionu. Naštěstí nám 

kufry vzal odvoz z našeho ubytování, ale k penzionu jsme šli po 

svých. Šli jsme městem, prošli jsme pod mostem a vtom si pan 

učitel Tlapák a pan učitel Šindýlek uvědomili,  že jsme zabloudili. Chvíli jsme penzion hledali a pak jsme si uvědomili, 

že jsme měli zabočit. 

Museli jsme se vrátit a šli jsme cca 1 km městem a pak jsme prošli přes most do lesa. 

Šli jsme nekonečnou cestou, ale byla to zábava a po hodině jsme zahlédli penzion. To byla úleva, když jsme přišli. 

Pak se nás ujala velmi milá paní. 

Když nám přijely kufry, čapli jsme je a šli se zabydlet. Následně jsme si vychutnali lahodný oběd. 

Potom jsme měli volno, hráli jsme fotbal a volejbal a byli jsme tak unavení, že jsme se šli zchladit do řeky.  

Pak jsme oslavili narozeniny jednoho kluka a bylo skoro 18 hodin, tak jsme šli na večeři. Byla výborná. To by nás 

nenapadlo, abychom se všichni sešli v jednom pokoji a hráli flašku. Flašku jsme hráli do 21, to už jsme měli spát.     
Matěj Pecka, 6.B  
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2. den 

Druhý den naší dobrodružné výpravy se nám 

nechtělo moc vstávat, naštěstí se ale pan učitel 

Šindýlek a pan učitel Tlapák vzbudili dřív, aby nás 

mohli vytáhnout z postelí. Byla to jejich zvlášť 

oblíbená záležitost, hlavně když si vzali megafon  

a pořádně do něj zařvali. To se pak vstává jedna 

báseň. 

Po tom nádherném probuzení jsme se šli nasnídat. 

U snídaně nám učitelé řekli, že se máme po snídani připravit a půjdeme na koloběžky. Všichni byli moc rádi.  

Po snídani jsme vyrazili do lesů. Šli jsme poměrně dlouho, už jsme si chtěli stěžovat, že nás bolí nohy, ale pak jsme 

to viděli. 

Obrovský náklaďák a v něm spousta koloběžek. Byl tam moc milý pán, který nám vysvětloval, proč máme být na 

koloběžce opatrní a jaké úrazy se nám můžou stát. Potom jsme se už nedočkavě vrhli na koloběžky. Každý si také 

musel vzít povinně helmu. Když jsme si už všechno vzali, mohli jsme vyrazit. Velká většina se rozjela jako draci, ale 

pan Šindýlek ještě s pár žáky jel pomalu vzadu. 

Po silnici jsme dojeli do našeho penzionu Zrcadlová koza. Potom jsme se šli naobědvat, což jsme tedy už vážně 

potřebovali, protože nám opět vyhládlo. 

Po obědě a odpoledním klidu jsme zase nasedli na koloběžky a jeli jsme do blízkého města. 

Tam jsme zaparkovali a měli jsme půlhodinový rozchod.  Když se už všichni vrátili, byl čas jet do penzionu. Když jsme 

dojeli, museli jsme se už rozloučit s našimi koloběžkami. Po tom dlouhém loučení jsme měli asi tak 2 hodiny volna. 

Jenomže pak jsme měli zase hlad a to už byl čas večeře. U večeře nám pan učitel Šindýlek oznámil, že bude diskotéka 
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pod hvězdami, a to „pod hvězdami“ myslel pan učitel doslova, protože jsme tam neměli žádnou klubovnu. Domluvili 

jsme se, že sraz bude na louce vedle penzionu v 20:30. 

 Když bylo 20:25, všichni už byli na louce. Zjistili jsme, že to páni učitelé vymysleli bravurně, protože doprostřed 

„louky” dali pařez a na něj reprák, cca 3 metry okolo pařezu byli dokola poskládané lavičky. Pan učitel Šindýlek 

zapnul Spotify a diskotéka mohla začít. Upřímně jsem nečekala, že většina bude takhle moc tančit :)! 

Po té velké pařbě pro nás měli páni učitelé překvapení, byla už tma, mysleli jsme, že to bude bojovka, ale pan učitel 

Šindýlek nás uklidňoval, že bojovka opravdu nebude, že je to něco mnohem většího a lepšího. 

Po chvíli přišli i jiné třídy, které se ubytovaly v penzionu. A pak to začalo. Ze druhé strany „louky” vystřelil ohňostroj. 

Trval asi tak 2 minuty a po celé ty dvě minuty z toho ohňostroje padaly kousky černé hmoty, které, nám holkám 

udělaly ve vlasech opravdu radost:) 

Tenhle den byl opravdu skvělý :)! 
Julie Populová, 6.B  
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3. den 

Na začátku třetího dne jsme se šli klasicky nasnídat  

a pak jsme měli chvíli volna. 

Poté nás učitelé zavolali a šli jsme hrát hry. 

V první hře jsme si museli z papíru zapamatovat znaky  

a písmena, které jsme pak museli napsat na další papír. 

Byli jsme rozdělení na týmy a ten tým, který měl nejvíc 

správných písmen a znaků, vyhrál. 

Pak jsme šli vymýšlet básničky na téma Zrcadlová koza a výsledky byly zajímavé. 

Jako druhou hru, co jsme šli hrát, byla hra taková, že jsme museli předvést nějaké písmeno a z toho musela druhá 

část týmu zjistit, co za slovo předvádíme. 

 

 

Pak jsme šli na oběd a poté jsme šli na dlouhou procházku,  

na které jsme se podívali na Malou Skálu a další zajímavá místa. 

Večer jsme se vrátili zpátky na hotel a šli jsme odpočívat a hrát 

hry. 

Později jsme si šli rozdělat společně s učiteli oheň a měli jsme klasický táborák, kde jsme zpívali táborové písničky. 

Poté jsme šli na krátkou strašidelnou noční procházku a šli jsme spát. 
František Horák, 6. B  
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Procházka po Královské cestě 
V pátek 14. ledna jsme šli po stopách císaře Karla IV. Začali jsme na Pražském hradě. Nejvíce se mi líbila Zlatá 

ulička s malými domky, ale bydlet bych tam nechtěl. 

Pak jsme navštívili Katedrálu svatého Víta, největší a nejdůležitější katedrálu v České republice. Pohřbili v ní různé 

krále, ale obsahuje i ostatky svatého Vojtěcha, Václava, Víta a Mikuláše. Založil ji Karel IV. a byla dostavěna na 

počátku 20. století. 

Z Hradu jsme šli po starých zámeckých schodech na Malou Stranu a potom dál na Karlův most, který patří  

k nejstarším mostům v Evropě. Mám ho rád, líbí se mi i jeho sochy, například socha Bruncvíka nebo Jana 

Nepomuckého. Líbí se mi i pověst o přidávání vajíček do malty při jeho stavbě. Prohlídka skončila na Staroměstském 

náměstí před radnicí s orlojem, který sestavil Mistr Hanuš. Ze strachu, že by Mistr Hanuš postavil orloj jinde,  

ho radní nechali oslepit. 

Celá procházka se mi moc líbila. 
Vojtěch Hovorka, 3.B 
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Názory prvňáčků na naši školní jídelnu 
Zeptali jsme se letošních prvňáčků, jak se jim líbí naše školní jídelna a co jim chutná. 

Jako první jsme šli za 1.A, kde jsme dostali několik zajímavých odpovědí. 

1.A:  

Müller: Hezká, dobré jídlo 

Schwarzová: Tak akorát 

Trkovská: Líbí se mi, chutnají mi tu špagety 

Kofroňová: Dobrá, dělají tu dobré těstoviny 

Felix: Jídelna je hezká 

 

Potom jsme šli za 1.B, kde to vypadalo stejně a byl i stejný počet odpovědí. 

1.B: 

Šlehla: hodně 

Zetner: Chutnají mi tu těstoviny se skořicí 

Bašuská: V jídelně mám nejradši maso s omáčkou 

Adam: Je to všechno hezky udělané 

Picková: Líbí se mi, jak je prosklená střecha 

Jsme moc rádi za všechny odpovědi a snad jsme vám odhalili další stránku letošních prvňáčků. A doufáme, že jim 

takhle bude chutnat i nadále. Také děkujeme všem kuchařkám, které nám každý den vaří. 

Zajímavost: Školní jídelna dříve byla místo třídy 1.B a kanceláře paní hospodářky. 

Nikča, Sofi, Olivka, Tonička a Karin, která nám s tím velmi pomohla 
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Rozhovor s paní učitelkou Klečkovou 
Rozhodli jsme se udělat rozhovor s pí. učitelkou Klečkovou, ráda nám odpověděla na naše otázky upřímně a s radostí. 

Chtěla jste už od mala být učitelkou? 

,,Ano, už ve školce! Už jako malá jsem učila své hračky a sekýrovala své mladší bratry.“ 

Jaký byl váš oblíbený předmět ve škole? A který naopak ne? 

,,Moje oblíbené předměty byly dějepis, čeština a chemie. Nikdy mi nešla fyzika.“ 

Dostala jste někdy poznámku ve škole, a když ano, za co? 

,,Dostala jsem ji, a v žákovské jsem měla napsáno: Vyrušuje o přestávce.“ 

Máte nějaký oblíbený film, knihu? 

,,Moje současná oblíbená kniha, kterou jsem dostala, je Diagnóza učitelky. A film je Království nebeské, protože tam 

hraje můj oblíbený herec za mlada Orlando Bloom.“ 

Kdybyste vyhrála v loterii 1 miliardu korun, co byste s ní dělala? 

,,Část bych dala určitě na charitu pro léčbu rakoviny, protože moje rodina s ní hodně bojuje, potom bych cestovala 

a určitě bych dala část také rodině.“ 

Zpíváte si ve sprše? 

,,Já ne, ale moje dcery ano. Berou si do koupelny i reprák !“ 

Šla byste do StarDance, kdyby vám to někdo nabídl? 

,,Ani omylem. Do žádné televizní soutěže bych nikdy nešla.“ 

Dělala jste jako malá nějaký sport? 

,,Ano, hrála jsem národní házenou, byla jsem v tom velmi dobrá.“ 

Děkujeme paní učitelce za rozhovor! 
Valerie Laputka, Gabriela Pfeiferová, Zuzana Vavrlová, Viktorie Maříková a Klára Oplíštilová, 7.A 
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HLÁŠKY UČITELŮ 
I učitelé mají někdy vtipné chvilky a díky našemu spolužákovi O.K. je máme všechny zdokumentované.  

Předem uvádíme, že článek nemá nikoho záměrně ponižovat, slouží jen k pobavení, prosím berte tyto hlášky  

s rezervou. Děkujeme. 

 

Máš řečí jak plechy na mostě                                                                  pí. uč. Eva Havlíková 

Tohle jsou nějaký děti, to se mi nějak nelíbí                                         pí. uč. Klára Hájková 

Prosím vás, co to je za řev? To je šílený !                                                  pí. uč. Hana Musilová 

Kuš, kuš vypadněte !!!                                                                          pí. uč. Kateřina Charvátová   

Steht bitte auf wir-umírám                                                               pí. uč. Kateřina Charvátová 

Jen si breptej, chlapče                                                                              pí. uč. Eva Havlíková 

Ty se tady vrtíš jak žížala                                                                         pí. uč. Eva Havlíková    

To jsou nějaká šikmooká prasata                                                              pí. uč. Klára Hájková 

Furt tě slyším bručet                                                                          pí. uč. Kateřina Charvátová 

To je špion Karlík                                                                                   pí.ř. Kateřina Vávrová 

Ty mlč, prosím tě, ty mlč                                                                   pí. uč. Kateřina Charvátová 

Abych z tebe nebyla ve stresu                                                            pí. uč. Eva Havlíková 

Ty máš ten sešit jako neviňátko                                                        pí. uč. Eva Havlíková 

Tak to vrať zpátky ty drobečku                                                       pí. uč. Jana Prchalová 

Tebe tam zavřeme                                                                                pí. uč. Hana Musilová 

Ne, prašule neříkám, jsou to prašulky                                           pí. uč. Jitka Klimentová 
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Vyšperkuju ti žákovskou                                                               pí. uč. Kateřina Charvátová 

Kubo, Kubo, to je neštěstí                                                                      pí. uč. Eva Havlíková 

Hele, ale sakra                                                                                         pí. uč. Klára Hájková 

Jdi si stěžovat k pračlověku                                                                      pí. uč. Eva Iveljová 

Kam ti to napíšu ? Na ucho ?                                                                 pí. uč. Eva Havlíková 

Hele, přestaň s tím vytrubováním                                                       p.u. Oldřich Vacek 

To si mi vyrval, to si mi teda vyrval dech                                  pí. uč. Dagmar Křivková 

Jen aby sis nezachrápnul                                                               pí. uč. Dagmar Křivková 
 

Mari Palatová (ze zdrojů O.K.), 8.B 
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Online výuka 

Online výuku asi nikdo z nás úplně nemusí. Myslím, že byla dobrá v tom, že nás naučila vážit si toho, že můžeme 

chodit do školy a setkávat se. Zeptala jsem se také svých spolužáků, co si o tom myslí. Hodně často všichni řešili 

problémy s připojením. 

Sofi: „Myslím si, že spojení wifi není spolehlivé a není správné se celý den koukat do počítače.“ 

Tejka: „Měli jsme občas problém s připojením. Spojení není spolehlivé.“ 

Róza: „Online výuka se mi zdá těžší než normální výuka. Je nám hůř rozumět.“ 

Zuza: „Myslím si, že je špatně, že se nevidíme naživo, ale zase je to lepší než se nakazit covidem.“ 

Anička: „Myslím si, že online výuka probíhala dobře, ale nesmí být moc často.“ 

Podobný názor jako Anička má i paní učitelka Falchiová, které jsem se také zeptala. A opravdu, zdá se mi, že jsme 

to všichni zvládli, ale byli jsme z online výuky hodně unavení, vyčerpaní a bolela nás z toho hlava. Z toho vyplývá,  

že si přejeme, aby covid skončil co nejdřív a abychom měli už jen normální výuku. 

Lea Štědroňová, 4.A 
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Černé divadlo Image 

Černé divadlo je druh divadelního představení, kde hlavní roli hrají světla a práce s nimi. Na jevišti je většinu času 

úplná tma a my vidíme jen objekty, které svítí. Patří spíše mezi abstraktní umění. Třída 7.A navštívila divadlo 7.12. 

2021. A názory na představení byly různé. Některé z nás představení uspávalo, ale většina souhlasí s tím,  

že představení bylo velice povedené.  Divadlo Image bylo založeno již v roce 1989 a od té doby baví svými 

představeními všechny věkové kategorie. 

Anna Daďová, 7.A 

 

 


