
O časopise: 

 Vychází poprvé ve 
šlolním roce 
2013/2014. 

 Na jeho tvorbě se 
podílejí žáci 1. i 2. 
stupně. 

 Stále probíhá 
soutěž Novinář 
roku za podmínek 
uvedených na 
www.skolaklic.cz 

 Termíny uzávěrek  
jednotlivých 
vydání platí. 

  

Klíčová dírka 

Číslo 1 

Školní rok 2013/2014  

Základní škola a mateřská škola Klíč  

OBSAH ČÍSLA  

Str. 1 – Projekt  Comenius 

Str. 2 - Projekt  Comenius 

Str. 2 – Pojedeme do Finska 

Str. 3 – Z našich hodin  

Str. 4 – Rozhovor s paní 

učitelkou 

Str. 4 – Představujeme 

Str. 4 – Ze života 1. stupně 

Str. 4 – Linkin Park 

18. 11. jsme jely do Dánska. Nore Alsev je 

malé dánské městečko, ve kterém sídlí škola, 

kde si nás převzali žáci, kteří si nás brali do 

rodin.  

Já jsem bydlela u holky, která se jmenovala 

Sofie Velden. Mají malý baráček, ve kterém 

bydlí všichni tři, má psa a křečka. Sofie má 

malý pokoj ve sklepě. Její nejlepší kamarádka 

Sarah měla u sebe Agátu. Sarah a Sofi jsou 

spolužačky, takže jsme se s Agátou ve škole 

viděly.  

První den jsme hráli hry. Každá národnost 

měla připravenou jednu hru. My Češi jsme 

             Projekt Comenius úspěšně pokračuje 
V rámci zmíněného projektu se ve dnech 19. 11. – 24. 11. 2013 uskutečnila návštěva 

Dánska, které se zúčastnily paní učitelky Plíhalová a Zárubová a čtyři žákyně,  

zástupkyně 4., 5., 6. a 7. třídy. Zde jsou jejich zážitky a postřehy. 

 

představovali míčovou školku.  

Jejich vyučovací hodiny jsou trošku jiné než ty 

naše. Mně se nejvíce líbila hudební výchova. 

Při té hodině se žáci učili zpívat, hrát na bubny, 

na klavír, flétnu a další hudební nástroje.  

Když jsme přijely domů do hostitelské rodiny, 

měly jsme spoustu času. Chodily jsme do města 

a do parku. 

Celý pobyt v Dánsku se mi moc líbil.  

 

Moje postřehy 

Agáta Špeldová, 7. A 

    

Agáta Špeldová, 7. A 

Second Story Headline 

●Z okénka letadla jsme viděly nad 

mraky krásný východ slunce. 

● Počasí bylo podobné jako u nás. 

● Překvapilo mě, že vůbec neměli 

teplé obědy. 

● Výuka začínala ve čtvrt na devět a 

ve dvanáct byla hodinová pauza na 

oběd. Mezi tím byly ještě dvě 

přestávky.                                                                      

 

 

Norre Alslev                                                           Viki Svatoňová, 6. A 

 



A co dál? 

Projekt Comenius bude mít pokračování, nezůstane jen u 

Dánska.Další zahraniční pobyt se uskuteční v únoru, kdy se 

dva žáci z 5.A vydají do Finska. Oba se hodně těší a pečlivě 

se připravují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

• Důkladné prohlídky na letišti                                                                                                      

„Když jsme zapípaly poněkolikáté, museli nás důkladně 

prohledat, aby zjistili, jestli nemáme u  sebe něco 

nebezpečného, například nůžky, jehlu atd.” 

• Doprava cestujících k letadlu                                                                                                       

„Jeli jsme takovým malým autobusem, který nás dopravil k 

letadlu.” 

• Cesta letadlem                                                                                                                                 

„Během letu se vyskytly malé turbulence.”  

• Přistání                                                                                                                                                 

„Když jsme přistáli, tak nás opět odvezl malý autobus k 

budově na letišti v Kodani.” 

• Cesta vlakem do městečka Nore Alsev, milé přivítání ve 

škole  

• Vynikající pizza v restauraci 

• Pobyt v hostitelské rodině                                                                                                       

„Potom jsme šly zpět do školy pro kufry. Tam na mě čekala 

moje hostitelka jménem Alberte. Jela jsem k nim domů do 

vesničky Gundley. Mají hodně velký dům a dvě černé kočky. 

• Přespání v hotelu Absolon v Kodani a procházka k soše 

Malá mořská víla, symbolu Dánska. 

 

                                                                                                                                                

Co zaujalo Bibi            Bibi Roháčová , 5. A 

 

Pojedeme do Finska   
Jiřina Kroulová a  Ríša Ďuračka, 5. A 

 

V rámci projektu pojedeme do Finska a budeme bydlet u 

finských rodin.  

Také tam budeme chodit do školy. Bude to fajn a oba dva se 

hodně těšíme. 

 A víte, na co se do Finska těšíme nejvíc? Tak poslouchejte.  

Ríša se těší na finskou saunu, Jiřku zase zajímají finská jídla. 

Poctivě se připravujeme a učíme se alespoň pár slovíček, 

abychom se neztratili. 

                                                                            

 

 

 

A víte, jak se finsky počítá do deseti? 

POČÍTÁNÍ DO DESETI: 

 YKSI , KAKSY , KOLME , NELJÄ , VIISI , KUUSI , SEITSEMÄN , 

KÄHDEKSAN , IHDEKSÄN , KEMMENEN  

 

A JAKÁ SLOVÍČKA UŽ UMÍME? 

DĚKUJI:    KIITOS               NASHLEDANOU:  NÄKEMIIN 

PROSÍM:   OLE HYVÄ       DOBRÝ DEN:             HYÄÄ PÄIVÄÄ 

AHOJ:   HEI             ANO, NE:                     KYLLÄ, EI 
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Vyluštěním tajenky označené modře zjistíte finský 

název Finska. 

1. hlavní město Finska 

2. horkovzdušná parní lázeň 

3. skokan na lyžích, který získal v letech 

1995 – 2005 nejvíc medailí na MS 

4. skřítci z knih pro děti od Tove Jansson 

5. Křestní jméno spisovatele Waltariho 

        

           

        

        

        

 

Projekt Comenius  

A Á O G B O D E T F R Ě  

I X L K M K I Á C I P K  

O M Q P S C Y Y N N Y S  

Č H J H N E G Q G S K Á  

X B Y A J M Č Z T K K L  

N X R F S Ě X L W O C O  

T F W T B N E I L Á T I  

D G A N G L I E P C W Y  

 

Luštěnky 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Najdete všech 

8 zemí, které se 

účastní 

mezinárodního 

projektu? 



 

Soutěž v konverzaci 
v anglickém jazyce 

Soutěž proběhne ve středu 12. února 

2014 ve dvou kategoriích.  I. A: 6. -7. 

třída a II. A: 8.- 9. třída. Vítězové obou 

kol postupují do okresního kola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

When he got to a small village he went to the 

pub. In the pub the villagers told him about a 

giant temple where a dark magic was. So he 

decided to go there. While he was walking, big 

strange spiders attacked him. He took his bow 

and started to shoot them. But there were too 

many spiders. So he ran away.  

Suddenly he saw a giant temple and he wanted to 

hide in it. However there lived a big rock golem 

who suddenly appeared and caught James the Elf 

and said: 

“I must protect this temple.” 

 

 

Elf’s Adventure                                                                                                by Jan Plíhal 

 

Amy’s birthday                                              by Olinka Nešická 

 

Once there was a girl called Amy. She 

was excited because she was going to 

celebrate her birthday that day. She 

was fourteen. 

Amy decided to go shopping with her 

best friend Kate. She wished to have a 

new dog for her birthday but her 

parents refused to buy it. She was very 

sad so they gave her some money to 

spend. 
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Life in 2050                                               by Magda Raková 

 Mother goose house      
by Viky Svatoňová 

 

We will not drive cars on roads because we 

will drive cars on water. Water will be a 

serious problem that is why it will be created 

artificially from the bones of dead people. 

How about people? Some people think that a 

meteorite will fall down on our planet and we 

will die like dinosaurs. Other people think 

that aliens will dominate our planet because 

maybe the life exists on other planets.  

And what will my life be like? I hope that I 

will have a flying bed and a walking fridge. 
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“But there are big spiders running after 

me!” said James and asked him for help. 

Golem agreed.  

“But I have to leave this place,” said the elf. 

While James was shooting the spiders with 

his bow, the rock golem was hitting them. 

James was so surprised. They killed all the 

spiders and James went back home. 

He really enjoyed his first adventure. 

But it was not enough for her. Anyway she 

promised to buy something. While she was 

shopping the sun was shining and it was a 

beautiful day. When she came home the lights in 

her house were turned off and it was dark inside. 

She opened the door and then ... 

“Surprised!” people were screaming and the lights 

went on. She was so shocked and surprised. Her 

friends and a family wished her the best and gave 

her some gifts which she liked.  

“We have one more gift for you,” said Amy’s 

mum. Amy looked at the huge box. ‘Oh, my god! 

This is really weird,’ she thought. After that she 

opened the box and she saw a small and cute 

puppy. The puppy was standing in the box like a 

statue. “Wow! It’s really cute. 

 

 

 

 

 This house is in the USA. It has a shape of 

a goose. It is the one-storey house and 

there are eight windows. 

 There are three bedrooms, a living room, a 

kitchen, a dining room and a bath. It also 

has got a small museum. The material is 

sandstone, concrete and wood. Now the 

Mother goose house is a guesthouse for 

tourists. 

 

  Thank you,” she said. Amy was 

thankful. She called the puppy MOLLY.  

In the end Amy enjoyed her birthday 

party so much. 

 

Once there was an elf whose name was 

James. He looked forward to his first 

adventure. 

The sun was shining like another day 

and he walked on the forest track. 

Do you think that the world will be just 

like today? You are wrong! We do not 

know but maybe the world will not exist 

any more. But my theory is this ... 

Z našich hodin   



Další číslo vyjde 3. března 2014 

Uzávěrka: 21. února 2014 
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Kolik máte tento rok prvňáčků?  

Letos mám 17 prvňáčků, 10 holek a 7 kluků.  

Jak se mají prvňáčci? Zlobí vás? 

No, myslím, že se mají jako v bavlnce.  

Nezlobí mě, jsou roztomilí.  

Těšíte se vždycky zase zpátky do první třídy? 

No, moc ne, protože se nerada loučím s těmi  

dětmi, které jsem měla pět roků, tak je to  

pro mě vždycky těžké, ale když jsem pak zase v první 

třídě, jsem ráda, že už jsem zase s prvňáčky. 

Co už prvňáčci umí? 

Už počítají do deseti v matematice a v českém jazyce a už 

začínáme číst věty. 

Co je nejvíc baví? 

No to víte asi přestávky (smích), ale mají rádi matematiku, 

ta je baví. 

Co vás nejvíc baví? 

Baví mě s nimi trávit přestávky. Celý den jsou prostě fajn. 

Plánujete školní výlet? A kam? 

No, plánujeme školu v přírodě do Krkonoš do Černého 

Dolu. 

Co byste popřála prvňáčkům do nového roku? 

Zdraví, protože jsme teď měli jednu holčičku v nemocnici, 

hodně štěstí a ať jsou pořád tak správní a hodní na sebe. 

Co byl pro vás nejlepší dárek k Vánocům? 

Nejlepší dárek byl, že jsme byla s rodinou. 

Rozhovor s paní učitelkou Bronišovou 

Magda Raková, Jasmína Tankovská 

 

Představujeme 

Bára Adámková, Viky Svatoňová, Matěj Lang 

V tomto čísle jsme se rozhodli vám představit 

naši novou paní učitelku Petru Skořepovou. 

Jaká je vaše nejoblíbenější 

barva? 

Moje nejoblíbenější barvy jsou 

bílá a černá. 

Jaké je vaše nejoblíbenější 

zvíře? 

Moje nejoblíbenější zvíře je slon. 

Čtete hodně? 

Ano, čtu hodně. Ale rozhodně 

nečtu sci-fi, horory a psycho. 

Jaký je nejoblíbenější sport? 

Jízda na kolečkových bruslích.  

Jaký by měl být váš vysněný 

dům? 

Zděný, malý  

domeček  

se zahrádkou. 

Betlémská kaple, Praha          

V úterý 3. 12. byly 1., 2. a 3. 

třída v Praze. 

Po cestě do Betlémské kaple 

jsme viděli: Karlův most a 

Pražský hrad. V Betlémské 

kapli jsme viděli: vláček, 

škopek, kouli budoucnosti, 

tajemný les Řáholec, most a 

různé betlémy. Měli jsme 

možnost si něco koupit. Všem 

se to moc líbilo. 

              Martin a Vítek    

Třeťáci v knihovně 

Dozvěděli jsme se, JAK SE 

VAŘÍ KNIHA. Že se písmo 

vyvíjelo z obrázkového až do 

dnešní podoby. Taky jsme 

hráli divadlo o spisovateli, 

ilustrátorovi a nakladateli. 

Bylo to hezké.  

Martin 

Třeťáci v Šambhale 

Vítkovi rodiče mají 

vegetariánskou restauraci. 

Byli jsme pozvaní. 

Vybarvovali jsme mandaly a 

uváleli si placku. Mohli jsme 

si vybrat české jídlo nebo 

indické. Móc nám chutnalo.  

Martin, Kája 

Co děláte ve volném čase? 

Učím se na státnice. 

Jaké je vaše oblíbené jídlo? 

Moje oblíbené jídlo jsou 

těstoviny. 

Kdy vstáváte o víkendech? 

O víkendech vstávám kolem 

10. hodiny ráno. 

Máte nějaké hobby? 

Moje hobby jsou knížky, in-

line brusle, kino, divadlo, 

focení a rodina. 

 

Tato kapela je jedna z mých nejoblíbenějších skupin. Byla 

založena v roce 1996 v Americe v Kalifornii a hraje mix 

rocku, rapu, metalu a elektroniky. Jejich první album se 

jmenovalo „Hybrid Theory“ a už tímto albem se proslavili. 

A jejich následující album „Meteora“ ještě upevnila jejich 

oblíbenost ve světě. Mně osobně se nejvíce líbí album 

„Minutes to Midnight“ a z něj písnička „Bleed it Out“. Ale 

doma mám dvě nejnovější alba „Thousand Suns“ a „Living 

Things “, která jsou také výborná. Jo, abych nezapomněl, 

členů v kapele je šest: Brad (Kytarista), Phoenix 

(baskytarista), Mike (raper, vedlejší zpěvák a kytarista) Mr. 

Hahn (DJ/sampling), Rob (bicí). Dokonce měli koncert 

v Praze v roce 2007 a  

doufám, že příštího 

 koncertu se zúčastním.  

Tak to je asi vše, doufám, 

 že jsem vás příliš neunudil. 

Linkin Park                        Jan Plíhal 

Ze života školy   


