
O časopise: 

 Vychází počtvrté    
ve školním roce 
2013/2014. 

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

 Soutěž “Novinář 
roku” již zná své 
vítěze. 

 Všem čtenářům 
přejeme pěkné 
prázdniny. 

Klíčová dírka 

Číslo 4 

Školní rok 2013/2014  

Základní škola a Mateřská škola Klíč  

OBSAH ČÍSLA  
Str. 2 - Projekt  Comenius 

Str. 2 – Přátelství 

Str. 2 – Žabí noc 

Str. 3 – Bylinky a stromy  

Str. 4 – School Day 

Str. 4 – Týden 

Str. 4 – Trosečníci 

Str. 5 – Novináři roku 

Str. 6 – Lanterna Futuri 

Str. 6 – Osmisměrka 

Str. 6 – Anglie 2015 

 

V pátek dne16.května 2014 jsme se vypravili s 

paní učitelkou a dětmi do Německa. Na nádraží  

v Bremenu na nás čekaly rodiny, ve kterých 

jsme  byli ubytováni. V sobotu jsme všichni 

vyrazili na prohlídku města  Bremen. Navštívili 

jsme tržnici i krásný přístav. Po celou dobu 

návštěvy  města jsme naráželi na sochy 

brémských muzikantů, dokonce i jeden živý  hrál 

na ulici na klavír. Milým zpestřením byla 

návštěva obchodu s čokoládou. Byla výborná. 

V pondělí jsme vyrazili do školy. V tělocvičně 

každá země předvedla svá vystoupení. Nejvíce 

mě zaujalo vystoupení německých školáků, 

kteří předváděli brémské muzikanty. Autobusem 

jsme se také vypravili k moři. Přestože byl 

květen, zkusili  jsme se vykoupat. Voda byla 

velmi ledová, tak jsme v moři dlouho nevydrželi. 

V úterý pro nás škola připravila soutěživé hry    

na školní zahradě. Po  vyčerpávajícím dopoledni 

             Projekt Comenius úspěšně pokračuje 
PROJEKT COMENIUS – příležitost pro odvážné a pracovité, poznávání jiných zemí a nových kamarádů, 

získávání zkušeností, zlepšování se v angličtině, spousta neobvyklých zážitků motivace do další práce. 

 Tentokrát těmi statečnými a nadšenými bylo šest žáků ze 3. a  4. třídy, kteří si výjezd za hranice 

opravdu užili. Do proslulého německého města Bremen děti spolehlivě dovezly a poté zase rodičům jejich 

spokojené děti předaly paní učitelky P. Plíhalová a B. Holubová. 

 

jsme se vyřádili v bazénu. Večer nám nezbylo než 

zabalit kufr a ve středu vyrazit k domovu. Velmi  se 

mi pobyt líbil a našla jsem nové kamarády. 

 

Mé zážitky                                                           Sára Dvořáková, 4.A                                   

V rámci projektu Comenius jsme odjeli 

na pobyt do Německa. Byl jsem 

ubytovaný s Kubou Matičkou v rodině 

Tonyho Metschulata. Tonymu je 9 let 

a má sestru Annu, které je 12 let.     

Na zahradě mají psa Eddieho. Bydlí 

v Aschwarden, to je 7 kilometrů od 

Neuenkirchenu, kde je Tonyho škola. 

Do centra města Bremen je to 25 

minut autem. Všichni na nás byli moc 

milí a nám se u nich na návštěvě 

velmi líbilo. 

U Tonyho na návštěvě                                 Adam Jílek, 3.A 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

Žabí noc                 Jiřina Kroulová, 5.A 

Proč potřebujeme přátelství?  Nikola Kadlecová, 8.A 

Moc se mi to líbilo             Samuel Holan, 3.A 
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Projekt  

S rodinou jsme byli           

na zmrzlinovém poháru a 

v přístavu. Viděli jsme 

přijíždět loď. Vítek a 

Magnus našli čtyřlístek. A 

pak jsme viděli 

osmnáctipatrovou budovu. 

Byli jsme          na kebabu. 

Místo trojúhelníkového 

těsta to byla óóóbří 

houska. Také jsme potkali 

Na farmě                                Vít Hudrlík, 3.A 

 Rodina se jmenovala 

Nishans. Měla pěkný dům 

a farmu. Měli 20 slepic, 15 

krav, kočku a psa. Táta se 

jmenoval Bernd a matka 

Ulrike. Nejstarší syn Jacob, 

dcera Hanah a syn 

Magnus. Magnus byl můj 

kamarád. Bydleli               

ve vesnici, která se 

jmenovala Bruch. 

Návštěva v rodině     Nicol Hanvaldová, 3.A 

 
Byla jsem poprvé            

na návštěvě v cizí rodině. 

Na pár dní bez svých 

rodičů a sestrou. Ani se mi 

nestýskalo a nic mi tam 

nechybělo. Rodiče byli 

hodní a byla s nimi 

legrace. Holky v rodině 

byly super. Hrály jsme si, 

Mám nového kamaráda     Jakub Matička, 4.A 

 Bydleli jsme v rodině, která žije v domě s velkou zahradou, 

bazénem a rybníčkem. Mají psa Eddieho a rybičky. Rodina        

pro nás přichystala prohlídku města, trajektu a motorů. Navštívili 

jsme také bazén, udělali si výlet k moři a podívali se na fotbalový 

zápas. 

Škola byla veliká, ve třídě kolem dvaceti žáků. Má vlastní bazén, 

tělocvičnu a školní autobus. Paní učitelka byla příjemná a milá.  

kouzelníka a ten mi našel mince za ušima i v nose. V rodině 

jsme bydleli na farmě. Moc se mi to líbilo. 

Jsem moc rád, že jsem se této 

akce zúčastnil a těším se, až 

Tony přijede k nám. 

 

byla legrace a užívaly jsme si to do posledního dne. Ani 

jsme nemusely umět moc anglicky, protože jsme se 

dorozuměly.  

Ráda na ně budu myslet a vzpomínat. 

 

. 

 K zamyšlení 

 Každý z nás by měl mít 

nejbližšího přítele. Kdybych měla brát 

přátelství podle svých zkušeností, tak 

se něco vyvedlo a něco ne. V naší 

škole se mi nejvíce líbí, že se tu všichni 

znají. Ale v něčem to jsou i nevýhody. 

Přátelství není jenom o radostech a 

štěstí. Je to i o bolestech, hněvu a 

dalších špatných věcech. Já ovšem 

nechci psát o těch špatných 

přátelstvích.   

 Přítel by měl být upřímný a 

nápomocný tomu druhému i v tom 

nejhorším. Přátelství se nedá koupit, a 

proto je tak vzácné. V dnešní době si 

hodně lidí neváží „pravých“ přátel, ale 

naopak těch „falešných“.  A proč je 

vlastně důležité přátelství? V přátelství 

jsou nejkrásnější ty krásné chvíle 

strávené se spřízněnou osobou.  

V každém přátelství jsou ale i 

hádky.  Ovšem u těch „ pravých“ 

přátelstvích je to vždy na chvíli.  

 Kdybych teď měla říci, 

koho si vážím nejvíc, tak mám     

ve škole dvě kamarádky. Obě dvě 

jsou holky milé, krásné a upřímné. 

Jsou tady vždy pro mě a já pro ně. 

Snažím se jim být oporou a 

nápomocná. Vím, že mi oni mi 

také pomohou, když budu 

potřebovat. Jsou moji andělé 

strážný. Vždy poznají, když se 

něco děje, aniž bych jim něco 

řekla. Nedovolila bych, aby se jim 

něco stalo. U nich totiž vím, že si 

moje přátelství  zaslouží.  

A co vy? 

Kolik máte přátel? 

 

Tato akce se uskutečnila 7. 5. 2014. 

Lidé, kteří měli zájem poslouchat 

žabí kvákání a různé žabí ukázky, 

se v 9:00 večer dostavili na 

parkoviště Povodí  Ohře v Dubici, 

kde proběhla malá prezentace        

o obojživelnících. Pan průvodce 

z muzea navíc nachytal spolu s asistentkou pár žab a čolků, například: 

 Kuňku obecnou (ohnivou), Ropuchu obecnou, Ropuchu 

krátkonohou, Ropuchu zelenou, Rosničku zelenou, Skokana 

skřehotavého, Čolka horského, 

Čolka obecného 

Akce byla pěkná, ale ještě se 

neví, jestli se něco podobného 

uskuteční i příští rok – o to je 

to napínavější, ale uvidíme. 

http://severnimorava.regiony24.cz/74-179262-jak-predpovedet-pocasi--sledujte-zaby--mravence--ptaky--ryby--kocky-a-psy
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1. MLÁDĚ OVCE 

2. PEVNÉ SKUPENSTVÍ VODY 

3. DRUH VĚTY 

4.  SAMICE KONĚ 

5. ZIMNÍ MĚSÍC 

6. BRATR MATKY 

7. HLAVNÍ MĚSTO ČR 

  
   

V pondělí 9. 6. jsme s kroužkem 

čarovných bylinek navštívili Tao 

čajovnu hned poblíž naší školy. 

Bylo  to tam skvělé, rozhodně všem 

doporučuji. Když jsme tam přišli, 

uvítala nás mladá slečna 

(jmenovala se Lenka) se slaměným 

kloboukem na hlavě. Bylo to tam 

moc fajn, protože nás ta slečna 

nechala připravit pár čajů-byly to 

tyto: 

Rooibos - Afrika 

Limetková tráva  – Evropa 

Honeybush - Afrika 

Ibišek - Asie 

Oolong - Čína 

Připravila nám také Oolong mléčný, který 

chutnal jako mléko.  Podle legendy chutná 

po mléku, protože ho na plantážích zalévají 

mlékem.  

Dala nám ochutnat a přivonět si bílého, 

zeleného a černého čaje. Krom toho nám 

také udělala ledové čaje z Ibišku a 

Honeybushe. 

Nutno podotknout, že Ibišek byl velice 

oblíbený, spořádali jsme asi tři velké 

sklenice ledového Ibiškového čaje! 

 

Čarovné bylinky – Tao čajovna        Jiřina Kroulová, 5.A 

Svět v jídelníčku   
I v této dílně zabývající se tím, jak by měl vypadat správně 

sestavený jídelníček, se žáci setkali s dětskou prací.  

V úvodu  se  zamýšleli nad skladbou svého jídelníčku pomocí 

potravinové pyramidy znázorňující  jak by měl vypadat 

správný poměr potravin, které konzumujeme během dne. 

Každý vyplňoval pyramidu nejdříve sám za sebe a pak i          

ve skupinách. Poté se pyramidy porovnávaly se správným 

zastoupením všech potravinových komodit.  

Mnozí při srovnání zjistili, jak špatně se stravují, nebo 

byli naopak mile překvapeni. 

 Následovala hra s kartičkami a atlasem, kde žáci zjišťovali, odkud pocházejí 

potraviny v našich obchodech. Právě zde zjistili, že na části z nich lpí dětská 

práce. 

     „Doufám, že Svět v jídelníčku byl pro žáky zajímavý a zároveň i poučný a že 

budou přemýšlet o tom, co zařadí do svého jídelníčku a které potraviny budou 

vyhledávat,“ říká vedoucí dílny. 

 

Jak šije můj krejčí   

Yasan žije v Turecku, je mu 22 

let.  

Nelíbí se mu podmínky, ve kterých 

pracuje, ale nemůže nic dělat. Když 

někdo protestoval, buď ho vyhodili, 

nebo mu pár měsíců nedali výplatu. 

Odbory jsou v jeho zemi povoleny, 

ale nemají právo vyjednávat se 

zaměstnavateli. Vůdci odborů jsou 

propuštěni nebo zavíráni do vězení. 

A rodina žít musí! 

Jak žijí děti a mladí lidé v zemích, kde stále ještě 

existuje dětská práce a vykořisťování? Jaká jsou jejich 

přání? 

 

pracuje v továrně 

PT Busana Prima 

Golden. 

V továrnách 

pracuje 90 % žen. 

Bojí se sexuálního 

násilí a fyzického 

týrání. Vedoucí      

na ně často řvou a 

posmívají se jim. 

Nemůže a ani se 

nesnaží situaci 

změnit.  

 

 

Elina žije 

v Indonésii. 

Je jí 30 let, 

Ohlédnutí za ekologickými dílnami na 2. stupni – co se na stránky školy nevešlo 

 

Co říkají stromy         Lukáš Klempíř a Tereza Kalousková, 9.A 

„ O kamenech je známo, že se hýbají, o stromech, že mluví.“ 

W. Shakespeare 
V 1. části dílny získali žáci informace o stromech, 

které u nás rostou a přinášejí nám mnohostranný 

užitek. Po zhlédnutí prezentace přiřazovali               

ke kartičkám s obrázky stromů další, které 

zobrazovaly různé detaily a také správné informace. 

Nakonec si z dílků puzzlí složili celé stromy. 

Ve 2. části jsme se zamýšleli nad stromy jako nad živými bytostmi. Tak je 

pojímaly starodávné národy, které si jich vážily jako svědků minulosti, 

uctívaly je a chránily, čerpaly z nich energii.  

Jaké tajemství stromy skrývají? Co říkají? 

AKÁT 

AKÁT, AKÁT 

ROSTE TADY AKÁT. 

„DOBRÝ DEN, AKÁTE, 

JAKPAK SE DNES MÁTE?“ 

„ROSTU DO NEBE, 

POČKÁM SI TAM NA TEBE.“ 

 

 

 

JEDLE 

NA VYSOKOU JEDLI 

VRÁNY SI TAM SEDLY. 

HÁDAJÍ SE, KRÁKAJÍ, 

CHVÍLI POKOJ NEDAJÍ. 

 

BOROVICE 

NA TÉ NAŠÍ BOROVICI 

SEŠLI SE TAM ČTYŘI VRABCI. 

ŠTĚBETAJÍ, ŠTĚBETAJÍ, 

AŽ SE BOROVICE 

TŘEPETAJÍ. 
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    Týden      Evička a Zoja Panáčkovy, 1.A 
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My typical school day             Agáta Špeldová, 7.A       

Now I am going to tell you about my typical school day. I get up at 6 

am then I have breakfast. I usually eat cornflakes. I go to school by 

bus but I do not like it because I would like to go to school by 

aeroplane. 

School starts at 8 am but I prefer to start at 9 am.  I often have six 

lessons then I go to the school canteen and have lunch. Meal is not 

Hey Romana               Olča Nešická, 8.A 

My favourite 

animal is Fjord 

Pony. This 

animal comes 

from Norway. It 

eats grass and 

hay. You can 

ride it, play with 

it, or compete 

with it. It is 

middle-sized 

and its colour is 

usually white. Its 

mane is funky 

style. Fjord 

Pony is 130 – 

142 cm high. It 

is so beautiful 

and cute. 

 Objevili jsme nedalekou oboru Velký 

Dub, kde jsme dalekohledy číhali      

na jeleny. 

Také jsme vyšplhali na rozhlednu 

Jestřebí. 

 Za pomoci vysílaček jsme se vždy 

dokázali vrátit domů.  

Jeden z večerů jsme si krátili zpěvem 

a opékáním buřtů na ohni. 

Nezapomněli jsme ani na české 

Hey Romana, 

As you know I am enjoying my 

holidays in France. I heard that 

you want to come here. So you 

should know about two cities 

which I visited.  

The first city is called Antibes. It 

V měsíci květnu jsme se na týden 

stali trosečníky. Ztroskotali  jsme      

u Máchova jezera ve Starých 

Splavech. Naším dočasným 

působištěm se stal  penzion Nový 

Mlýn. Díky našim maminkám a 

tatínkům jsme se nemuseli první dny 

starat o potravu.  

 Prozkoumali jsme přilehlé okolí, 

v lesích jsme se naučili skákat přes 

lano a přecházet klády. Střelba 

z praku byla nutností a všichni jsme 

ji zvládli.  

is really nice city on the south of the France – The French Reviera. I was there two days ago and I liked it 

so much. But I was only in the centre of Antibes where there are so many shops and better and cheaper 

restaurants than in Nice. Antibes is more crowded in the day than in Nice but more peaceful at night. 

Nice is very modern city of south France. It is the fifth most popular city in France. There live over 1 

million people so it is bigger city than Antibes. You can find here so many shops, hotels, restaurants, clubs 

and some casinos. Lots of rich people live here and you will not find any homeless people. But the 

restaurants over here are very expensive and that is the only thing which I do not like about this city. I 

think that you should come here this week or next holidays.  

See you, 

Olga 

 

Trosečníci ze 2.A 

 

SOBOTA, NEDĚLE, 

VOLNO MÁME PŘECE JEN. 

PONDĚLÍ, PONDĚLÍ, 

ANGLIČTINA OSMĚLÍ. 

V ÚTERÝ, V ÚTERÝ, 

NÁS MALOVÁNÍ POBAVÍ. 

STŘEDA, STŘEDA, 

PLAVÁNÍ JE TŘEBA. 

ČTVRTEK, ČTVRTEK, 

JE DEN KRÁSNÝCH 

MATEK. 

PÁTEK, PÁTEK, 

BLÁZNI MAJÍ SVÁTEK. 

usually poisonous. After lunch I go somewhere 

with my friends or I catch the bus home. 

Sometimes I go to help with horses to the ranch 

Radana.  

When I come back home I do my homework and 

have dinner. I go to bed at about 9 o’clock.  

hokejisty a hlasitě jim fandili. 

Poslední den byl pro nás velkou 

výzvou. Čekal nás výstup na Bezděz 

a stezka odvahy.  

Celý týden nás doprovázel čtyřnohý 

ochránce, pejsek paní učitelky, 

Ejminka. Na našem „ostrově“ se nám 

moc líbilo a už se těšíme, až zas 

příště ztroskotáme! Vaši žáci 2.A 

 

 



 

 

Co bys dělala s milionem? 

Koupila bych si malý statek a měla tam spoustu 

zvířat. 

Co by sis na sebe nikdy neoblékla? 

Nikdy bych si neoblékla růžové džíny ušpiněný     

od bláta. (smích) 

Nejméně oblíbené zvíře. 

Nemám ráda hady. Proč? Bojím se jich.. 

Který školní předmět bys přidala? 

Rozhodně bych přidala chemii na 1. stupni. Je 

škoda, že ji budeme mít až v osmé třídě. 
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S kým by ses chtěla setkat? 

S OneDirection nebo Linkin Park, jsou to moje 

oblíbené kapely. 

Které místo bys chtěla prozkoumat? 

Jiřinka Kroulová Jan Plíhal                                    

Co bys dělal s milionem? 

Buď bych si to dal na účet, nebo bych 

si udělal řidičák a koupil pořádný velký 

auto. 

Co by sis na sebe nikdy neoblékl? 

Potápěčské oblečení uprostřed zimy. 

Nejméně oblíbené zvíře. 

Žížala. … né žralok, protože je moc 

agresivní. 

Který školní předmět bys přidal? 

Plavání, protože je to legrace. 

S kým by ses chtěl setkat? 

S Cimrmanem, protože to byl největší 

génius všech dob. 

Které místo bys chtěl prozkoumat? 

Sibiř, protože to je málo známé. Nebo 

raději Mars, protože tam ještě nikdo 

nebyl. 

Koho si nejvíce vážíš? 

Mamka. 

Nejlepší novináři roku 
Po celoroční soutěži zde máme konečně vítěze. Největším počtem článků do časopisu přispěli Jiřinka Kroulová 

5.A a Jan Plíhal 8.A. Oběma jsme položili několik otázek, abychom se o nich něco více dozvěděli. 

Kterou vlastnost považuješ                

za nejdůležitější? 

Věrnost. 

Co bys chtěl zažít o prázdninách? 

Hlavně srandu. Letos určitě zažiju hodně 

legrace. Taky bych chtěl jet na koncert 

mé oblíbené kapely,    The Hives. 

Co se ti na škole nejvíce líbí? 

Je bezva, že tady není tolik dětí. Škola 

není nacpaná dětmi. 

 

Další jedna z mých oblíbených kapel je kapela The 

Hives. Je to švédská kapela, která hraje rock, punk rock 

a garage rock. Je to jedna z kapel, která pomohla         

ke znovuzrození Garažového Rocku.  

Jejími členové jsou: Howlin´ Pelle Almqvist (zpěvák), 

Nicholaus Arson (kytarista), Vigilante Carlstroem 

(kytarista), Dr. Matt Destruction (baskytarista) a Chris 

Dangerous (bicista). 

Vydali celkem 5 alb. Mě se nejvíce líbí to nejnovější 

„Lex Hives“ a album, které bylo jako jediné složeno a 

The Hives                                            Jan Plíhal                                    

Rozhodně bych chtěla 

prozkoumat Bermudský 

trojúhelník. 

Koho si nejvíce vážíš? 

Nejvíce si vážím mamky a 

taťky.  Moc dobře se o mě 

starají. Táta mě vozí do školy a 

mamka mi se vším pomáhá. 

Kterou vlastnost považuješ    

za nejdůležitější? 

Chtěla bych, aby lidi nebyli 

chamtiví a pyšní. 

Co bys chtěla zažít                    

o prázdninách? 

Chtěla bych jet do Ameriky a 

navštívit velká města, hlavně 

New York.  

Co se ti na škole nejvíce líbí? 

Líbí se mi, že nás je ve škole 

málo. Všichni se znají a jsou víc 

kamarádi. 

 

 

vydáno v USA „The Black and White“.  Jsou známí tím, že nosí jenom černobílé nebo bíločerné 

obleky. Pokud byste si je chtěli poslechnout, tak začněte s „Tick Tick Tick Boom“ a „Hate to Say I 

Told You So“ 

Líbí se mi na nich, že jejich hudba je plná energie a refrény jsou hrooozně chytlavý.  
 

Garážový rock – tento styl hudby vznikl v 60. letech v Kanadě a v USA. Kapely zakládali většinou 

mladí amatérští hudebníci, často teenageři, kterým se nelíbila soudobá uhlazená popová hudba. A 

protože byli amatéři, často nacvičovali v garážích rodinných domů. Jejich texty byly často syrové, drsné 

i poněkud agresivní a odrážely jejich nespokojenost se školou se společností i s láskou. Nejčastějším 

tématy byly traumata ze školy a holky, které lhaly. Svojí nespokojenost pak potřebovali ve skladbách 

vykřičet. Vše podtrhovali hlučné kytary. 

 

 

 



Na jaře příštího roku (nejspíše květen 2015) se uskuteční 
zájezd do Anglie s výukou anglického jazyka. Zájezd bude 
zřejmě sedmidenní, děti budou ubytovány v rodinách            
ve městě Eastbourne. V rodinách bude zajištěna snídaně a 
večeře, obědy budou řešeny formou balíčku. Děti se zúčastní 
12 hodin výuky AJ v místní škole. Program bude ještě 
upřesněn, předpokládáme, že navštívíme pamětihodnosti 
Londýna, pojedeme lodí po Temži, dostaneme se na Hever 
Castle, dále Seven Sisters a Beachy Head, Hastings, 
Brighton. Předpokládáme, že cena se bude pohybovat 
kolem osmi tisíc korun. Zájezdu se mohou zúčastnit žáci     
od 11 let. Mladší žáci se mohou zúčastnit za doprovodu 
dospělého člena rodiny. Zájezd bude otevřen i pro další členy 
rodiny, známé, popř. kamarády z jiných škol. 

Všechny přesné informace a závazné přihlášky budou 
k dispozici v září/říjnu 2014. 
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Luštěnka Lanterna Futuri 

 

Lanterna Futuri je projekt, který má na 
naší škole již několikaletou tradici. Jde     
o interkulturní vzdělávací projekt, v jehož 
rámci se setkávají žáci a učitelé 
z Trojzemí Čech, Německa a Polska      
na uměleckých dílnách. Hlavním 
smyslem projektu je vzájemné poznávaní 
díky společné práci na jednom tématu.   

Dílny se vždy konají v Německu a naši 
žáci se vždy velice těší a mají o dílny 
veliký zájem.  

Přihlášky budou k dispozici              
na začátku září. 

 
 

Lanterna Futuri 2014 

KDY: 21. – 27. září 

2014 

F K R O Y W E N U Z Z R  

R H M Y S Q K A N A D A  

A J Y Č M Y B N K U R M  

N L H R D P P T Í Z R X  

C V Z W J T S O H P M F  

I A S Q R Z U X G E J K  

E E L L P N A R I R A M  

N H C P R N A S E M B Z  

U V W I T M É N W C Ě W  

H Z I I B N S E G D K E  

F C B U O U H M Z L Č O  

C E S D Q P D E T B Í H  

S A N N T C B R Y G N E  

L I J L H E A B D Ě A U  

N Ě M E C K O W Y C B T 
 

Tentokrát jsme si připravili OSMISMĚRKU. 

V časopise se píše o několika zemích a 

zajímavých městech. Najdete 13 z nich 

v našem kvízu? Hodně štěstí. 

Toto je poslední číslo Klíčové dírky školního roku 2013/14. Přejeme vám všem krásné prázdniny, 

všem přispívajícím děkujme za články a obrázky, užijte si volnosti a naberte hodně sil.    

Redakce časopisu 

 


