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SOUTĚŽ O DVA LÍSTKY 

DO KINA 
Zapoj se do soutěže a vyhraj dva lístky do kina Cine-
Star v Hradci Králové na film dle vlastního výběru!   
 
Pravidla soutěže:

1. Vymysli, jak by mohlo vypadat nové logo Klíčovin. 

2. Vytvoř logo na počítači nebo ho nakresli na papír. 

3. Vytvořené logo zašli na email klicoviny@zskkho.cz nebo 
ho odevzdej do schránky Klíčovin u kabinetu v druhém patře 
budovy “C”. Také ho můžeš předat kterémukoliv učiteli ;-) 
Nezapomeň se podepsat!

Uzávěrka soutěže je 31. března 2020. Poté proběhne hlasování 
o vítězném návrhu na Facebooku školy. Vítěz bude oznámen v 
dalším čísle Klíčovin!
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VÁNOČNÍ LAŤKA 2019

„Nejlepší sport je kafe a dort!“

Halina Pawlowská

Vánoční laťka proběhla dne 19. 12. 2019. 
Sportovci měli sraz v 7:50 u Sportovní haly Hostinné.
 Nejdříve se vše připravilo. Ovšem byly menší problémy 
z laťkou, ale pan učitel Vlček a paní učitelka Dobiášová 
si s tím poradili.
Přibližně v 8 ráno se začalo skákat.
 Byly tam vidět děti z 2. stupně. Od šesťáků až po 
deváťáky.
O vítězství se utkalo 44 žáků.
Začali skákat šesťáci. Po nich skákali sedmáci, osmáci 
i deváťáci.
První výška se skákala 90 cm. Všichni to zvládli s 
přehledem.
Stoupalo to po 5 cm. Na 100 cm vypadli první dva 
soutěžící.
Zatleskalo se jim a skákalo se dál.
Postupem času začalo vypadávat čím dál víc lidí.
Od 140 cm zbývalo už jen 10 sportovců.
Celkovým vítězem se stal Pavel Kovář, který skočil re-
kord školy 175 cm. 
Gratulujeme vítězům!

Mikšovský Jan, Jedlička Jan 
Kmínková Kamila



VÝSLEDKY VÁNOČNÍ 
LAŤKY

m
Mladší žáci

1
1. J. Černý  
2. A. Teľvák  
3. J. Mrkvička

M
Mladší žákyně

1
1. L. Drholcová  
2. J. Erbenová  
3. L. Vejvodová

S
Starší žáci

1
1.P. Kovář  
2. T. Pavelec  
3. J. Honc

S
Starší žákyně

1
1. K. Kovářová  
2. N. Švecová  
3. A. Godavcová
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Ježek západní je až 31 cm velký a až 1300 g vážící hmyzožravec, který svými 
rozměry patří k největším hmyzožravcům v Evropě. Hřbet a boky kryje 7000-
8000 bodlin, které jsou 2–3 cm dlouhé, stejnoměrně tmavo-bíle pruhované a 

pravidelně uspořádané, „učesané“ jedním směrem - dozadu.

JEŽEK JULČA V 7.A

V rámci projektu „Bodlinka u nás“ pořádaného Správou KRNAP se k nám do školy 
dostala Julča. Je to ježek, kterého přinesli lidé na záchrannou stanici, protože by ve 
volné přírodě s největší pravděpodobností nepřežil zimu. Pan inženýr Bílek nám 
Julču přivezl, řekl nám, že je to ježek západní – poznáme ho třeba podle „brýlí“ které 
má kolem očí, nebo podle „učesaných“ bodlin. Víme, čím ji krmit, co musíme sledo-
vat a popsal nám také nějaké zvláštní návyky ježků. Nejvíc nás pobavilo, že si ve vol-
né přírodě hledají tzv. vajgly, ty žvýkají a sliny, které vylučují, si rozmazávají po svém 
těle. No a proč to dělají? Aby se zbavili blech! Naše Julča blechy nemá, je vyšetřená. 
Bude s námi ve třídě až do dubna, kdy ji vypustíme do volné přírody.

Petra Mejvaldová
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„Záliba v koupání zajistila Archimédovi 
nesmrtelnost.“

Jiří Žáček

Dne 18. 11. 2019 pořádala 
škola zájezd do Baby-
lonu v Liberci. Přihlásilo 
se dost dětí, zvlášť ze 6. 
ročníku. Jelikož jsme ale 
chtěli získat víc infor-
mací, oslovili jsme Aničku 
Baudyšovou z 8.B

Co tam bylo pro tebe 
zajímavého?

   Obří bazény a skluzav- 
ky, které byly dlouhé i 
krátké, což bylo skvělé.

Jak a co se ti líbilo? 

   Mně se tam líbilo úplně 
všechno. Nejvíce tobogán 

ve tvaru trychtýře.

BABYLON 2019



Udělala bys něco tako-
vého ve škole a proč? 

   Určitě ano, protože 
by se děti mohly trochu 
uvolnit od toho učení. 

Brala bych to i také jako 
výlet.

Je něco co se ti tam 
nelíbilo?

 
Ne. Všechno jsem si užila 

a bylo to krásné.

Doporučila bys to 
některým spolužákům? 

Jestli ano jakému 
ročníku?

   Ano. Doporučila bych to 
5. - 9. ročníkům.  

 

Proč 5-9 ročníkům?

Jelikož by to mohlo 
být pro menší děti 

nebezpečné z důvodu 
hloubky bazénu.

Jaká byla návštěvnost? 
Vysoká, střední nebo 

nízká?

   Podle mě byla střední 
návštěvnost. Zvlášť tam 

bylo hodně dětí.
 

Tady vidíte, jak je úžasné 
vybrat si výlet do Baby-
lonu v Liberci, jelikož 
tam můžete zhlédnout i 
laserovou show na téma 
podmořský svět. 

Filip Minařík
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KDY SE DOČKÁME VENKOVNÍ 
UČEBNY U ZŠ?

Druhým rokem připravuje zřizovatel školy - město Hostinné náročný projekt 
venkovní učebny pro žáky ZŠ a zajišťuje i podklady pro vydání stavebního povo-
lení. Učebna je vyprojektovaná na zahradě u budovy pro 2. stupeň ZŠ směrem k 
Antoníčku. Zároveň se řeší i další projekt na odvodnění zadního dvora a vybudování 
chodníku pro tělesně postižené žáky k bezbariérovému WC ve škole, což je pod-
mínka schválení dotace na učebnu. Součástí zastřešené venkovní učebny jsou stoly 
a místa k sezení, u učebny má stát hmyzí hotel, broukoviště a hřbitov odpadků. 
Na zahradě vzniknou i dřevěná pódia, určená k sezení pro žáky. Těmi jsme se 
inspirovali při předloňské návštěvě partnerské školy v Bensheimu (Německo). 

Obě investice přesahují dohromady částku 2 miliony korun a chceme na ně získat 
většinu peněz z dotačního programu. Do konce února 2020 se projekt venkovní 
učebny předá prostřednictvím firmy DRAG z Trutnova do schvalovacího řízení, které 
trvá zhruba rok. Poté (za podmínky, že bude dotace schválena), proběhne výběrové 
řízení na zhotovitele (dvě stavební firmy), které nám poté učebnu a chodník postaví.
Když půjde vše, jak má, dočkáme se venkovní učebny nejdříve v roce 2021 
- 2022. Společně s námi budou učebnu využívat i DDM a MŠ Hostinné.  
 
Které předměty se budou v učebně vyučovat? Učebna bude sloužit výuce 
přírodních věd (Přírodopis, Biologie člověka, Chemie, Fyzika), cizích jazyků 
a pracovního vyučování. Po výuce se v ní bude scházet náš žákovský par-
lament a školní družina. Další údržbu, nátěry dřevěných konstrukcí a 
opravy si budeme již muset financovat z našeho rozpočtu školy.  

Věřím, že venkovní učebna zatraktivní výuku na 2. stupni ZŠ, žáci ji budou rádi 
navštěvovat a výuka venku v přírodě je bude bavit.

Jaroslav Sogel, ředitel školy



STANISLAV MAREČEK 
VEDOUCÍ ŠKOLNÍHO SBORU KLÍČEK

Kdo založil sbor Klíček?
Mgr.Renáta Jehličková a Mgr. Stanislav 

Mareček.

Proč jste ho založili?
Každá základní škola by měla mít svůj 

sbor. Navíc rád zpívám.

Jak dlouho funguje sbor Klíček? 
Druhým rokem.

Proč jste mu dali jméno Klíček?
Aby souviselo se jménem školy.

Kolik máte v současnosti žáků?
Máme ve sboru momentálně dvacet 

žáků.

Jaké nástroje doprovází sbor? 
Střídají se piano, kytara, kontrabas a 

trubka.

Jak si myslíte, že se vánoční koncert 
sboru Klíček povedl?

Jako hráč na kontrabas neslyším 
výsledný zvuk, ale doufám, že ho 

můžeme pochválit.

Kdy bude další koncert?
Přípravuje se jarní vystoupení, 

pravděpodobně bude v květnu 2020.
Budeme cvičit minioperky a rádi 

bychom secvičili sborový vícehlas. 
Uvidíme.

Jiří Valeš
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Okénko Karla Klíče



REPUBLIKOVÉ FINÁLE VE 
FLORBALU

30. 1. 2020 se naše šikovné žákyně vydaly spolu s paní učitelkou Dobiášovou a 
asistentkou Špetlovou do Liberce na republikové finále AŠSK ČR ve florbalu.

Dívky hrály s plným nasazením a můžeme být všichni na ně právem hrdí. Už jen 
to, že se dívky dostaly až do Liberce byla pro nás všechny obrovská výhra. Dívky se 
statečně postavily proti týmu Lomnice nad Popelkou a týmu Mladá Boleslav. Zápasy 
byly vskutku napínavé. Dívky pro ZŠ Karla Klíče v Hostinném vybojovaly krásné 3. 
místo, ale v našich očích jsou pro nás všechny naprostými vítězi.

Domů jsme odjížděli z umístěné kvalifikace nadšeni a těšili jsme se z krásného 
poháru.

S. Špetlová   
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Drážďany (německy Dresden) jsou zemské hlavní město 
(Landeshauptstadt) Svobodného státu Sasko (Freistaat 

Sachsen). Město má přibližně 554 tisíc obyvatel.

DRÁŽĎANY

Dne 12. 12. 2019 se někteří žáci 2. stupně vydali s panem učitelem Vlčkem a paní 
učitelkou Dobiášovou na výlet do Drážďan. Vyzpovídala jsem svou spolužačku a 
tady jsou její odpovědi:

Čím jste cestovali? A jak jste vyplnili 
čas?

Cestovali jsme autobusem, povídali jsme si a 
poslouchali muziku.

Co se ti na trzích líbilo?

Líbilo se mi hezky vyzdobené náměstí, 
obchodní domy a spousta zboží ve stáncích. I 

jídlo bylo výborné.

Co se ti tam naopak nelíbilo?

Nelíbily se mi dlouhé fronty u kas, 
předražené věci a spousta turistů.

Jak dlouho trvala cesta?

Cesta trvala asi 4 hodiny.

Jela bys na výlet znovu?

Ano, jela. Protože tam byla zábava.



Měla jsi strach z nějakého teroristic- 
kého útoku?

Přemýšlela jsem o tom, ale nebála jsem se. 
Všude byla ochranka.

Co sis koupila na trzích?

Nakoupila jsem vánoční dárky a pro sebe 
úžasnou šálu.

Kolik jsi v Drážďanech utratila 
peněz?

Utratila jsem asi 45 euro.

Doporučila bys ostatním, aby se 
příště s panem Vlčkem a paní 

Dobiášovou vydali do Drážďan?

Rozhodně!

Děkuji za odpovědi Amálce Kovalčíkové.

Anežka Nagyová
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Tentokrát jsme si na dílničkách vyzkoušeli 
práci s vlnou. Stejně není sníh, tak jsme už v 

očekávání jara.

DRUŽINOVÉ DÍLNIČKY
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„Když jsem byl na škole, trenéři chtěli, abych přešel na snowboard. 
Mysleli si, že jako lyžař nestojím za nic. Byl jsem strašně hubený, 

měl jsem mizernou techniku. Naštěstí jsem odolal.“ 

Bode Miller, olympijský vítěz a čtyřnásobný mistr světa v alpském 
lyžování

LYŽÁK 2020

První lednový školní 
týden roku 2020 se 
64 žáků 1. stupně ZŠ 
zúčastnilo lyžařského 
a snowboardového 
výcviku v lyžařské 
škole SkiLenka na 
Kněžickém vrchu u 
Vrchlabí. Letošní teplá 
zima se podepsala na 
kvalitě sněhu i venkov- 
ních teplotách, které 
spíše odpovídaly 
první polovině měsíce 
března. I přes všechna 
úskalí naši žáci letošní 
výcvik všichni odjezdili 
a to dokonce bez úra-
zu. 



Co říci na závěr - jsme rádi za 
dobrou spolupráci s lyžařskou 
školou, poděkování patří 
asistentce D. Vondrové, která 
každý den žáky odváděla do 
šaten a dohlížela, aby všichni 
všechno měli s sebou a odjeli na 
svah včas. Příští rok počítáme s 
výcvikem rovněž a popřejeme 
si lepší počasí a více přírodního 
sněhu.

Kritický den byl ve čtvrtek, 
kdy celodenní déšť všechny 
malé sportovce řádně 
promočil. V pátek na 
tradiční závody se počasí 
konečně umoudřilo, 
nepršelo, a tak si všichni 
závody pěkně užili. Není 
podstatné, kdo byl “na 
bedně”, vítězi jsou všichni.
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Dne 19. 12. 2019 se naše 
škola zúčastnila kon-
certu v kostele.  

Některé písničky, např. 
Mše vánoční a Já bych rád k 
betlému, se mi líbily.  

Je zajímavé, že některé dítě 
se dokáže naučit tak dobře 
na hudební nástroj, musí v 
tom být hrozně moc času a 
snahy. 

“Bylo to úžasné,“ řekla žačka 
4. třídy” Vystupovali tam 
pan učitel Mareček s paní 
učitelkou Jehličkovou se 
sborem Klíček. 

Byl to 2. ročník
 

Dominik Cerman

KONCERT V KOSTELE
Děkanský kostel Nejsvětější trojice je nejstarší kamennou stavbou 
ve městě. První zmínka o kostele pochází z roku 1270 v souvislosti 

s jeho vysvěcením.



Page  22   |   Magazine

„Vybírej si takové povolání, které vyhovuje tvé duši.  
S celou duší zmůžeš všechno.“

Japonské přísloví

PROJEKT “POVOLÁNÍ A 
ŘEMESLA” V 2.B

Dne 28. 1. 2020 proběhl u nás ve třídě 2.B celodenní projekt “Povolání a řemesla”. 
Navštívil nás tatínek Tobiáše ing. Petr Lenfeld, který si připravil podrobné a poutavé 
vyprávění s ukázkami z minulého a současného povolání. Největší část věnoval práci  
z minulosti: voják z povolání, které vykonával od r. 1987 do r. 2014. Pracoval na po-
zicích: rotmistr, nadrotmistr, podporučík, poručík, nadporučík, kapitán, major Minis-
terstva obrany ČR. Vykonával činnosti: specialista roty oprav, náčelník skladů, náčelník 
skupiny MO ČR. Řídil až 150 pracovníků, má prověrku NBÚ, zajišťoval zabezpečení 
materiálu, vojenskou techniku a služby až pro 1000 osob, hospodařil s financemi pro 
armádu a objednával zásoby pro zabezpečení bojové činnosti. Pracoval pro střediska 
zabezpečující celou armádu a mise AČR. Pan Lenfeld si připravil pro děti spoustu obra-
zového materiálu, který pouštěl na PC a interaktivní tabuli. Děti si mohly prohlédnout 
i vyzkoušet část vojenské plné polní (batoh průzkumníka, ešus, příbor, dalekohled, za-
tavené potraviny, polní vařič, balíček základní první pomoci atd....). Současnému povo-
lání věnoval ke konci malou část s ukázkami prací. Panu Lenfeldovi patří velký dík za 
přípravu a množství informací s ukázkami.

tř. uč. T. Kutinová



Tajenka na závěr

Uhodni tajenku ze šifry níže a vyhraj sladkou odměnu. Řešení 
tajenky nám zašli na email klicoviny@zskkho.cz nebo ho vhoď 
do schránky u kabinetu v 2. patře na budově “C”. Také to můžeš 
předat kterémukoliv učiteli a on nám to předá. Nezapoměň 
připsat svoje jméno. Ze všech správných odpovědí vylosujeme 
jednu, která získá sladkou odměnu. Svá řešení můžete odevzdá-
vat do 31. března 2020. 
 
Autorem této tajenky je Nikol Okřinová.



Tento občasník vydává redakce Základní školy Karla Klíče 
Hostinné pod vedením Nikoly Řezníčkové, Petry Mejvaldové, 
Pavla Žalského a Tomáše Ulmana.

Šéfredaktor: Lukáš Novotný, 8.A 

Kontakt na redakci: klicoviny@zskkho.cz nebo u šéfredaktora

Pokud se chcete k naší redakci připojit, kontaktujte nás přes 
email nebo přes Vašeho třídního učitele.
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