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Kladenská 
sedma 
Zdravíme všechny čtenáře! 

Vítáme vás u prvního letošního čísla Kladenské sedmy! Tento rok je náš školní časopis trochu jiný 

než všechny roky minulé. Proč? Protože do redakce jsme byli přizváni i my, žáci. Divte se nebo ne, 

ale z různých ročníků a tříd se nás sešlo 10. A dokonce, což je k nevíře, jsme se toho ujali 

dobrovolně. Čekejte od nás tento rok čtyři čísla, každé na jedno roční období. Každé bude plné novinek 

a aktualit, rozhovorů s učiteli, vašich prací, příběhů a samozřejmě i soutěží a rébusů.  

V tomto podzimním vydání si můžete 

přečíst rozhovor s panem učitelem Markem 

Veselým, který časopis do minulého roku 

vydával, dozvědět se, jaké významné dny jsme 

od začátku školního roku prošvihli, společně 

s námi se zamyslet nad úvahou na téma 

pomluvy a mnoho jiného. 

Troufnu si jménem celé redakce  i naší 

šéfredaktorky popřát vám příjemné 

čtení a hodně zábavy. :-) 

       Šárka Fenclová, 9.B 

  

Ročník 14.  Číslo 1  

Podzim 2017 

Kladenská sedma je časopis nás všech a celé školy! 

Neváhejte nám dodat své vlastní články, příspěvky, postřehy, rady, obrázky, 

práce, fotky… budeme rádi, když se zapojíte! 

Dejte nám vědět, že se něco děje na adresu petra.brabcova@7zskladno.cz nebo osobně. 

mailto:petra.brabcova@7zskladno.cz
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Rozhovor s panem učitelem Veselým jakožto 

bývalým redaktorem Kladenské sedmy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaké byly na začátku vaše pocity a naděje? 

Myslel jsem si, že to bude časopis především dětí, tedy žáků, že tam bude hodně jejich příspěvků, 

které já jenom upravím, přidám obrázky, nadpisy, atd., ale to se mi úplně nepodařilo.  

Kde jste bral inspiraci? 

V různých dětských nebo školních časopisech, které vydávají na jiných školách a jsou k dispozici 

třeba na internetu. A pak také ze zkušeností, které jsem načerpal při vydávání školní časopisu "Poškoláček" 

na mém dřívějším působišti v Základní škole Buštěhrad. 

Bylo nám sděleno, že jste časopis dělal sám. Je to pravda? 

Jenom částečně. Vlastní "sazbu" jsem opravdu dělal na počítači sám, ale spoustu příspěvků psali jiní 

– třeba paní učitelky, nebo děti (ty tu a tam nakreslily i nějaký ten obrázek). Kolegyně češtinářka 

mi opravovala chyby, tisk ve škole na kopírce zajišťovala paní sekretářka, s prodejem pomáhali žáci z mé 

třídy. Takže vidíte, že to rozhodně nebyla "one man show" (smích). 

Kolik vám jeho příprava zabrala času? 

Dost. Jsem totiž poměrně puntičkář, takže u některé ze stránek mi trvalo dlouho, než jsem ji vytvořil.  

Byl jste s výsledkem vždy spokojen? 

Jestli myslíte s výsledkem, tedy s každým z čísel časopisu, tak docela ano … i když vždycky 

je co zlepšovat (smích). Daleko větší radost jsem ovšem měl, když se podařilo prodat hodně čísel, když bylo 

vidět, že děti si Kladenskou sedmu se zájmem čtou a také rády soutěží. 

Jste rád, že paní učitelka Brabcová přebrala časopis společně s žáky? 

To víte, že jsem rád. Já byl něco, čemu se říká "osamělý hráč", ale tohle bude týmová práce 

a ta je vždycky lepší. Ne nadarmo se říká, že více hlav více ví. A více hlav má také více nápadů. 

Co od nové redakce očekáváte? 

Já bych si s dovolením trochu pozměnil otázku a zeptal bych se sám sebe, co bych paní učitelce 

a jejím redaktorům popřál. Přál bych jim, aby je práce na přípravě každého nového čísla školního časopisu 

bavila. Aspoň podle sebe vím, že když se u práce bavím, tak je to na výsledku vidět. A pak jim pochopitelně 

přeji co nejvíce spokojených čtenářů. Doufám, že mezi ně budu patřit i já. 

  

Jak došlo 

k založení 

školního 

časopisu? Byl 

to váš nápad? 

 

Můj nápad to nebyl. První 

číslo spatřilo světlo světa před 

15 lety, kdy jsem na téhle škole 

ještě neučil. Jeho "rodnou 

matkou", kdybych to měl takto 

vyjádřit, je paní učitelka Šárka 

Pískačová a její tehdejší žáci. 

Já už jsem nastupoval jako třetí 

nebo čtvrtý "šéfredaktor" v pořadí 

a pracoval jsem na jeho vydávání 

po dobu tří let.  
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Významné dny historie 

Náš redaktor a amatérský historik Lukáš Černý pro vás do každého vydání časopisu vybere několik 

významných historických okamžiků. Přečtěte si o posledním objevení kontinentu, který nás zásobuje 

nezdravými dobrotami jako je Coca Cola a hamburgery… toto téma pak doplní zajímavosti o snad 

nejslavnějším českém skladateli a jeho díle. 

Objevení Ameriky 

Kryštof Kolumbus objevil Ameriku 12. října 1492 v domnění, 

že našel novou trasu do Indie. Z toho důvodu pojmenoval místní 

domorodce indiány. Jeho plavba byla velmi strastiplná, protože už na 

začátku výpravy se musel zastavit na Kanárských ostrovech. Jako první 

objevil ostrov San Salvador (dnešní Bahamy), kam doplul s lodí Pinta. 

Jeho objev byl převratný kvůli obchodu a novému prostředí pro život. 

Další zastávkou se 28. října stal ostrov Kuba. Poslední zastávkou byl 

při plavbě zpátky do Španělska 5. prosince 1492 ostrov Hispaniola. 

Kolumbova zásobovací loď Santa Maria zde narazila na mělčinu 

a musela být nechána na pospas přírodním živlům. Díky ochotné pomoci 

domorodců zde mohl Kolumbus se svými muži doplnit zásoby a založit kolonii La Nivadad se 39 muži. 

Na zpáteční cestě do Evropy zakotvil 15. března 1493 v Lisabonu, do Španělska se navrátil 15. března. A tak 

skončila první Kolumbova cesta do „nového světa“. Bohužel až do své smrti v roce 1506 si myslel, 

že objevil novou obchodní cestu do Indie. 

Má vlast  (první uvedení na scénu) 

Tento cyklus šesti symfonických básní složil známý český skladatel Bedřich 

Smetana, který toto dílo skládal v letech 1874 až 1879. Dílo vzniklo v dobách 

národního obrození a bylo inspirováno českou historií a legendami. Má vlast 

je rozdělena do šesti částí: Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, 

Tábor a Blaník. První uvedení na scénu zažila Má vlast 5. listopadu 1882. 

Zajímavostí je, že Smetana byl už na začátku skládání polohluchý. Sluch 

postupně ztrácel až do konce svého života v roce 1884. Má vlast se hraje 

každoročně 12. května v den Smetanova úmrtí a jako zahajovací koncert 

festivalu Pražské jaro, rovněž 28. října v Den české státnosti vždy 

ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.  

Obr. č. 1 

Obr. č. 2 
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SOUTĚŽÍME, luštíme 

Šesťačky Bára Káňová a Kája Baxová mají v našem časopisu na starosti přípravu 

soutěží, křížovek a hádanek pro všechny třídy. Pokud si dáte práci a vyluštíte jejich zákeřné 

hádanky, stačí napsat / nakreslit výsledek na kousek papírku (nebo rovnou na stránku 

časopisu do připravených kolonek) spolu s vaším jménem a třídou ho zanést 

do slosovací krabice v kabinetu č. 204.  

Pozor! Soutěžit o drobné ceny smíte pouze ve své věkové kategorii! 
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6. – 7. třída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sestav z následujících 

obrazců čtverec 

Tady na to máš místo… 
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VÍŤOVO TV OKÉNKO 
FILMY A SERIÁLY PODLE KOMIKSU 

Přečtěte si recenze na nejlepší nebo nejnovější filmy či seriály určitého žánru. Tento díl našeho 

znovuzrozeného školního časopisu se zaměří na filmy a seriály podle komiksů. 

 

První recenze bude snad o tom nejlepším filmu podle komiksu a to o Temném rytíři. Je to druhý díl 

z trilogie režiséra Christophera Nolana o snad nejoblíbenějším superhrdinovi, o Batmanovi. V tomto díle 

se objeví Batmanův hlavní protivník, záporák Joker a taky Two-face. Joker je tu ztvárněný naprosto 

skvěle hercem Heathem Ledgerem. Samotný Two-face tam sice není moc dlouho, ale dokáže udělat pěknou 

paseku. Samozřejmě i jeho představitel Aaron Eckhart podává skvělý výkon. Christian Bale je v roli 

Batmana snad ještě lepší než v prvním díle. Příběh vás určitě chytne, ale možná narazíte na momenty, které 

nebudete tak úplně chápat. Proto bych doporučil podívat se i 

na první díl, a když už „v tom“ budete, můžete zkouknout 

klidně celou trilogii. Nezapomenutelný Temný rytíř se vám 

bude líbit nejen jako téměř perfektní komiksový film, ale i 

jako nesmírně vzrušující drama.10/10  

 

Druhá recenze bude o vcelku novém seriálu stanice The CW, podle už dlouho běžící komiksové 

série Archie comics, ve kterém hlavní postavy žijí ve městečku zvaném Riverdale. Název městečka 

je i názvem samotného seriálu Riverdale. Tato recenze bude pouze o první sérii seriálu, protože v době 

jejího vzniku byly ke zhlédnutí pouze dva první díly z druhé série. Seriál se od samotného komiksu lehce 

liší, dostal zcela nový neonový kabátek a je lehce temnější. Události po vraždě milovaného spolužáka 

donutily přátele Archieho, Betty, Veronicu, Jugheada a prakticky celý zbytek města, aby se blíže podívali 

na všechna tajemství, která se skrývají za maskou jejich zdánlivě mírumilovného města. 

Příběh je jeden z nejlepších, jaké jsem 

v poslední době viděl, je napínavý 

a do předposledního dílu (série má 13 

epizod) si nemůžete být na sto procent jisti, kdo 

je viníkem. Postavy tu sice nemají žádné 

superschopnosti, nejen že se z obyčejných 

středoškoláků vyklubou výborní detektivové, 

ale seriál je i vtipný. 

Riverdale spojil temný kriminální žánr s humorem. Seriál si vaši pozornost určitě zaslouží a doufám, 

že druhá série bude tak dobrá jako ta první, nebo klidně i lepší. 9/10   

Obr. č. 3 

Obr. č. 4 
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 31. říjen každého roku se v anglicky mluvících zemích nese 

ve znamení svátku jménem Halloween. V naší republice je sice tradičnější 

křesťanský svátek Všech svatých, který je o dva dny později, přesto 

i Halloween se u nás těší čím dál tím větší popularitě. 

Verča a Šárka z 9.B pro Vás vybraly jeden pořádně strašidelný a zároveň 

vtipný halloweenský příběh. 

 

Moje dcera mě probudila chvíli před půlnocí. Se ženou jsme ji dnes vyzvedli z narozeninové oslavy 

její kamarádky a uložili jí do postele. Já pomalu usnul při sledování televize, zatímco manželka si četla 

v ložnici. 

"Hádej, kolik mi bude za měsíc?" zeptala se tajemně 

moje dcerka, zatím co mě tahala za rukáv. "No to nevím, 

kolik?" Nandal jsem si brýle a s lehkým pobavením jsem 

se na ni podíval. Ona se jenom usmála a zvedla čtyři prsty. 

Je osm hodin ráno, s ženou jsme se od ní celou noc 

nehnuli, ale ona pořád nechce říct, odkud ty prsty vzala. 

 

KLADENSKÁ SEDMA POTŘEBUJE NOVÉ LOGO!!! 

Vzhledem k tomu, že jsme zavedeni jako nová redakce, rozhodli jsme se změnit i naše logo. Název 

Kladenská sedma samozřejmě zůstane, ale namísto sedmičky s nápisem ZŠ jsme se rozhodli oslovit vás 

čtenáře, abyste logo navrhli a následně i vybrali to nejlepší pro náš časopis.  

I vy můžete být součástí toho všeho, stačí, když ve volném čase nebo v hodině výtvarné výchovy 

nějaké logo navrhnete a následně přinesete paní učitelce Brabcové do kabinetu č. 204. My v redakci 

vybereme čtyři nejhezčí a z těch potom budete opět vy, čtenáři, volit právě ten jeden návrh, který se stane 

novým logem Kladenské sedmy. 

 

 

  

Obr. č. 5 
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Práce žáků 
 

V tomto čísle jsme se rozhodli otisknout práce žáků bývalé 6.B, letošní 7.B. Úkol zněl napsat 

vyprávění o životě nějakého obyčejného předmětu, ale jeho očima. Schválně vám neprozradíme, jaké 

předměty si žáci zvolili. Můžete se pokusit uhádnout je. Své odpovědi napište na lísteček papíru, 

připište vaše jméno a třídu a odneste je do soutěžní krabice v kabinetu č. 204. Jeden vylosovaný 

výherce od nás získá drobnou odměnu. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajka O hamižném zajíci 

Byl jednou jeden zajíc, který byl hamižný a s nikým se nechtěl o nic dělit. 

Jednou paní Sova svolala všechna zvířátka z lesa, aby mohla oslavit narozeniny svého 

krále. Zvířátka měla za úkol přinést to nejlepší jídlo, které mají. Jakmile se všichni sešli, 

začali zpívat a tancovat, ale zajíc se vůbec nebavil. Byl totiž velmi naštvaný, jelikož se 

musel dělit o svoje jídlo s ostatními. A tak, když zvířátka předávala dárky králi, tak 

ukradl všechno jídlo. Zvířátka se šla najíst, ale nenašla ani drobeček. Jezevec Jindra si naštěstí všiml, 

že zajíc někam zmizel. Zvířátka se rozhodla jít za ním do nory. Našli zajíce plačícího nad svým bolavým 

bříškem.           Eliška Raidlová, 7.B    

Mým nejoblíbenějším dnem je pondělí 

a čtvrtek. Než  nastane pondělí, tak ležím s ostatními 

ve velké síti v místnosti, kde jsou lavice, kužely, 

tyče a pár zapomenutých kopaček. Každé pondělí 

a čtvrtek se ve čtyři hodiny odpoledne ozve v zámku 

klíč a do kabiny vběhne dvanáct malých kluků 

a vezmou mě do ruky.   

V té ruce nejsem moc dlouho. Vyběhnou 

se mnou ven  a položí mě na velkou zelenou plochu. 

Za chvíli cítím jeden náraz za druhým. Letím přes 

celou zelenou plochu, až na konci narazím do sítě. 

Takhle létám dvě hodiny, až nakonec skončím zpět 

s ostatními v kabině. V té chvíli opět 

s ostatními čekáme na čtvrteční čtvrtou hodinu 

odpolední. 

David Fajfrlík, 7.B 

D

a

v

i

d

 

F

a

j

f

r

l

í

k

,

 

7

.

B 
 

Ležel jsem v temnotě namačkaný 

vedle kamarádů. Když jednou jsem uviděl 

oslepující světlo, vzápětí se ke mně natáhla 

něčí ruka. Vzala mě a vytáhla ven. Hodila mě 

na postel společně s mými kamarády. 

Po té nás házela všude kolem, když 

v tom to utrpení skončilo a položila nás. Lehla 

si na mě a pořád se převalovala, kvůli ní jsem 

měl všude otlačeniny.   

Po dlouhé době se konečně zvedla a já 

byl volný. Potom někam odešla a my jsme 

měli aspoň chvíli klid. 

Adéla Procházková, 7.B 
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Zamyslete se nad tím, co je to vlastně pomluva. Někdy se 

rozšiřují „drby“, které v sobě možná mají část pravdy, ale ty 

opravdu zraňující jsou ty, které jsou celé vybájené. Rozhlédněte se, 

kolik věcí víte o ostatních lidech kolem sebe. Ale jste si jisti, že je 

to všechno pravda? V dnešní době máme sklony si o lidech udělat 

obrázek a odsoudit je ještě před tím, než je poznáme. Možná že 

ta namyšlená holka, která vždycky mlčky sedí v lavici, se potýká s 

těžkými problémy v rodinných anebo jiných kruzích. Ale někdo 

prohlásí, že tato dívka je divná a namyšlená, když s nikým nemluví. 

To, že se třeba prostě bojí, nebo přemýšlí o úplně jiných věcech, než o tom, jaké boty si dneska vezme, 

nikoho nenapadne.  

Jak jsem řekla, v dnešní době máme tendence odsuzovat podle nereálných a neověřených podkladů. 

Tím, že z nich vyvodíme nějaký závěr, ke kterému dojdeme, může člověku zkomplikovat dost věcí. 

Pomluva nám může odvrátit dosavadní přátele, v budoucnu, až budeme starší, nám fámy můžou kazit 

pracovní možnosti a celkově ohrozit naše postavení, ať už v práci nebo ve společnosti.   

Teď trošku z jiného soudku… Zkuste si představit, jak byste se cítili vy, kdyby o vás někdo řekl něco 

nepravdivého a opravdu ošklivého. Asi by vám to nebylo úplně jedno. Dělali byste si s tím starosti a nejspíše 

se i uzavřeli do sebe. Protože byste měli strach.  

A proto byste neměli o někom říkat něco nepravdivého nebo prozrazovat jeho tajemství, protože to 

může ovlivnit společnost kolem a jeho samotného také. 

Šárka Fenclová, Verča Stejskalová, 9.B 
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