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KORONAVÝUKA NA ZŠ 

KARLA KLÍČE 

Zdraví Vás všechny Karel Klíč! „No to koukám, že jsem 
tady od 11. března zůstal sám v prázdné škole. Žáci 
se prý učí z domova, učitelé pracují z domova, jen 
ředitel a ekonomka sem za mnou chodí. Ještě že mi 
dali roušku, to by bylo, abych se ještě nakazil! Nejsem 
už nejmladší, patřím do rizikové skupiny.

Hned ke mně dali i dezinfekci a papírové utěrky. 
Utěrky mi nevadí, ale ta dezinfekce strašně smrdí! Přes 
roušku se mi špatně dýchá a jak si mám asi utřít nos 
nebo se vysmrkat, to už mi nikdo neporadí. To je život! 
Dneska jsem slyšel ředitele, že od 25. května se sem 
zase vrátí ti malí špindírové, co si neumyjou pořádně 
ruce a krk! Docela chci jít do konce června někam do 
skladu, aby kolem mě nechodili, nebo nedej bože na 
mě nesahali! Kam a komu to mám napsat?“

Karla Klíče potají vyslechl a zapsal: Jaroslav Sogel, 
ředitel prázdné ZŠ Karla Klíče Hostinné

Koronavirus (Coronavirus) je společné označení rodu 
virů obsažených v podčeledi Orthocoronavirinae. Šíří 
se buď vzduchem, kontaminovanými předměty nebo 
oro-fekálním přenosem a způsobují závažnější i méně 

závažná onemocnění zvířat a lidí.

Wikipedie
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PRŮZKUM KNIHOVNY

Slečna si čte ve sbírce básní, a najednou zvolá: 
„Pepo, pojď se podívat - tenhleten Šrámek od 
tebe opsal tu básničku, kterou jsi před časem 

složil jen a jen pro mě!“

Zahrajte si na detektivy! Ve městě se hledá nejvášnivější čtenář, protože 
je podezřelý z odcizení vzácné knihy z archivu města. Odhalit toho-
to zloděje je možné pouze tak, že budeme znát knihovny lidí ve městě… 

Mladý detektive, tady je návod, jak postupovat:  

1) Vezmi si bloček a propisku. Pokud máš doma lupu, tak i tu, prostě… Kdyby náhodou! 

2) Nenápadně se projdi po bytě/domě a sleduj, kde všude má Tvoje rodina umístěné 
knihy. Zatím se jen nenápadně projdi… Dej si pozor, aby rodiče nepojali podezření!!! 

3) Zapiš si následující údaje:
- V jakých místnostech máte knihy?
- Jsou v knihovně, nebo leží i někde jinde?
- Kolik jich přibližně v bytě máte? (tady prosím velký pozor – NEPOČÍTEJTE to přesně! 
Odhadujte. Doporučuji – stoupněte si před knihovnu, spočítejte, kolik knih je v jed-
né poličce a přibližně tolik jich bude i v dalších poličkách. Znovu opakuji – zadáním 
není spočítat úplně přesně, kolik jich je, spíše odhadnout!)
- Máš knihy ve svém pokoji?
- Kolik knih doma je pro děti? (Opět PŘIBLIŽNĚ!)
- Máte doma kuchařky?
- Máte doma encyklopedie?
- Máte doma nějaké cestopisy?
- Máte doma nějaké knihy půjčené z knihovny? 

 



4) Když máš údaje zapsané, můžeš se o svoje poznatky podělit s rodiči nebo souro-
zenci.

5) A jak se dozvíme, kdo je tím zlodějem?

6) No přeci tak, že popadneme nějakou knihu, budeme číst, zajímat se o knížky a 
„splyneme s davem“.

Zloděj se s námi sám začne bavit a uvidíte, že když se také stanete vášnivým 
čtenářem, toho zloděje společně najdeme! 

Na fotografii je výroba nové knihobudky. Knihobudka je umístěna na vlakové zas-
távce Hostinné město. Každý si z ní může půjčit knihu, aby si ukrátil dlouhou chvíli. 
Nezapoměňte ale knihu po přečtení vrátit, nebo vložit jinou pro ostatní.
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Jde ježek po poušti a najednou narazí do kaktusu. Podívá se 
na něho a povídá: “Mami, to jsi ty?”

JULČA ŠLA DO SVĚTA

Před několika málo dny jsme se vydali s přepravkou k lesu. Ježek Julča už vypadala 
v  ohrádce mírně nespokojená, byla pořád hooodně hladová a viděli jsme, že by 
chtěla objevovat přírodu. A protože už je hmyz aktivní a teploty jsou přijatelné, nic 
nebránilo tomu, abychom se s Julčou rozloučili. Po dobu,co bydlela ve škole a u nás 
doma, pěkně vyrostla, zesílila a byla plná elánu. Zažili jsme příjemnou
zkušenost, když jsme se o ježka starali. Žáci si mimo jiné vyzkoušeli, co obnáší péče 
o zvíře a dozvěděli se spoustu informací o tomto druhu. Děkujeme Správě KRNAP 
za možnost vyzkoušet jejich projekt, jsme za to rádi. Nezbývá nám, než Julince 
držet pěsti, aby brzy našla nějakého sympatického ježka, a prožila pěkný ježčí život 
v přírodě.

Petra Mejvaldová
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JAK SI HRÁLY DĚTI PŘED 
PĚTI STY LETY?

Myslíš, že si dříve děti hrály jinak, než to dnes (když vypneme 
počítače) děláme my? Hra vždycky byla důležitou mezilidskou 
činností, kterou se lidé učili o životě nebo u ní odpočívali. 

Na co a jak si děti hrály před pěti sty lety a jestli se to tolik 
liší od našich dnešních her můžete sami zjistit, díky obrazu 
Dětské hry od pana malíře Pietera Bruegela staršího z roku 
1560, jenž je dnes k vidění ve Vídni. 

V obrazu jsme vám vyznačili deset bodů, ale podle historiků 
v umění se v něm dá najít až osmdesát dětských her a aktivit! 
Tak hurá do pátrání, třeba objevíte mnohem více ;-)

Víte, kdo je kostlivec ve skříni? 
Loňský vítěz hry na schovávanou.
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Okénko Karla Klíče



GIGANT NAŠICH MOŘÍ A OCEÁNŮ

Dnes jsem si pro Vás připravila rozhovor s největším savcem Země. Je to plejtvák 
obrovský.

Dobrý den, pane plejtváku, hned na úvod bych se Vás ráda 
zeptala, zda je pravda, že jste rekordman hned v několika 
věcech. Můžete nám říct, v čem všem jste nej...?  

Dobrý den, jsem poctěn, že jste si vybrala k rozhovoru právě mně. Ano, držím několik
rekordů a to jsou: největší, nejtěžší, nejdelší, nejtučnější a nejhlasitějí savec světa. Pak
je tu ještě jeden rekord, o kterém asi nikdo neví, a to, že naše samičky ztratí během 7
měsíců, kdy kojí své mládě, až 25 % své hmotnosti.  

Můžete nám prosím krátce Vaše nej.... popsat?  
 
Běžně dorůstáme tak 19-27,5 m, ale rekordní délka je 33,27m, kterou měřil samec,
kterého bohužel v roce 1926 v jižním Atlantiku ulovili lidé. Ve stejné oblasti byla také v
roce 1909 vyplavená samice, která měřila 33,6m. Vážíme 60-140 tun, ale rekordní
váhu měla samice, která vážila 190 tun.

To jste opravdu doslova obři. Nečiní Vám Vaše váha problémy?

Ve vodě vůbec, ta nás nadnáší, nesmíme se ale dostat na souš, protože tam se pak
udusíme svou vlastní vahou. Naše kosti váží až 22 tun a vnitřní orgány máme měkké,
takže se tou vahou rozdrtí. Jinak jsme velmi rychlí plavci. Při krmení se sice pohybu-
jeme jen tak 2-5 km v hodině, při migraci 5-35 km v hodině, ale v ohrožení plaveme až 
50km za hodinu.

Pokračování rozhovoru na další straně

„To ale byla vlna!” vyděšeně konstatují spláchlí asiaté.
„To ale byly větry!” ulehčeně vydechne opodál plejtvák obrovský.
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Pokračování rozhovoru z předchozí strany

Kolika se dožíváte let?

Můžeme se dožít celkem pěkného věku, a to je až 110 let, pokud nás ovšem neulovíte :(

Při této velikosti se jistě živíte velkými živočichy. Můžete nám říct, jaká je 
vaše potrava?

Máme velmi úzký hltan, a tak nepozřeme nic velkého, živíme se tedy pouze krilem,
který tvoří drobní korýši. Na hrdle máme záhyby, které se roztahují a můžeme tak
najednou nabrat 40 tun vody s krilem. Přes kostice se to přecedí, vodu vytlačíme ven a
kril pozřeme. Denně musíme zpracovat 3-5 tun potravy, aby nás to nasytilo. Toto
děláme 4-5 měsíců a spotřebujeme za tu dobu 450-750 tun potravy.

Jistě každý ví, že nad hladinu vystřikujete gejzíry vody. Můžete nám prosím 
popsat proč a jak to děláte?

Když odpočíváme u hladiny, dýcháme a chrlíme vodu každých 10-20 sekund, a pak se
můžeme ponořit až do hloubky 200 m a to až na 50 minut. Fontánka může být
až 12 m vysoká.

Říká se, že velryby krásně zpívají. Dorozumíváte se nějak mezi sebou?

Ano, vydáváme nízkofrekvenční zvuky, které jsou vlastně nejhlasitější, jaké vůbec
vydává živý tvor. Tyto zvuky slyší ostatní velryby až 1600 km daleko.

Již jste se zmínil, že samice kojí mládě 7 měsíců. Můžete nám říct ještě 
něco o Vašem dospívání?

Mládě vypije denně 200-400 litrů mléka, které má 35-50 % tuku, a proto roste dost
rychle. Za hodinu může přibrat až 4 kg a až 88 kg za den. Když jsou odstavena, měří tak
33 m a váží 23 tun. To jim je tak kolem půl roku. Dospívají v 5-10 letech. Potomka 
mají samičky jednou za 2-3 roky.
Můžete nám na konec prosím o Vás říct ještě nějakou zajímavost?
Tak třeba že náš jazyk váží 4000 kg a naše srdce až 600 kg, a když se ponoříme, bije jen
2- 8 krát za minutu.
To je opravdu velmi zajímavé, nám lidem například bije srdce tak 60-100 krát za
minutu.



Můžete nám na konec prosím o Vás říct ještě nějakou zajímavost?

Tak třeba že náš jazyk váží 4000 kg a naše srdce až 600 kg, a když se ponoříme, bije jen
2- 8 krát za minutu.

To je opravdu velmi zajímavé, nám lidem například bije srdce tak 60-100 
krát za minutu.

Děkuji vám za opravdu zajímavý rozhovor, ve kterém jsme se dozvěděli 
spoustu nám doposud neznámých věcí o plejtvácích obrovských.

Štěpánka Prokopová
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POZNEJ HOSTINNÉ V 19. 
STOLETÍ S KARLEM KLÍČEM

“Synku, jsme s tatínkem v programu na ochranu svědků. 
Musíme se odstěhovat na místo, které nikdo nezná.” 

“Ne, do Hostinného ne!”

Že se ledasco v našem městě od časů průmyslové revoluce změnilo 
asi tušíš, náš Karel Klíč tě teď zavede na šest míst v Hostinném v 19. 
století. Poznáš z fotografií o jaká místa jde a jak se za více jak sto let 
změnila? 

Své odpovědi piš redakci Klíčovin do 17. 5. 2020, vylosujeme pak 
vítěze spešl čokošky ;)  

1.

2.



3.

4.

5.

6.
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Jak se jmenuje desková hra pro jednu osobu? 
Žehlení

VYROB SI ORIGINÁLNÍ DESKOVKU

Jestli tě už unavuje čučení do počítače a jsi fanouškem stolních her, 
můžeš využít nynější čas na výrobu vlastní deskovky. Nemusí to být 
nic složitého, stačí si vybrat téma, promyslet trochu pravidla a pustit 
se do díla. Ale přiznejme si, i kdybyste si vyrobili svoje “obyčejné” 
pexeso se superhrdiny z komiksů nebo vylepšili člověče nezlob se 
o sérii úkolů vyznačených v herním plánu (aneb šlápneš na žluté 
políčko, zbašti kyselou žížalu, a jéje, červené políčko - tak to děláš 
pět kliků…),  tak to bude jen a jen vaše super hra ;) 

Herních plánků je plný internet, nějaké přinášíme i zde, stejně jako 
návod na výrobu vlastní herní kostky. 

Herní plánek s flashcards můžeš využít pro výuku jazyků, ale vlastně 
i jakéhokoliv dalšího předmětu. Prostě si uděláš sérii kartiček s 
různými slovy a ty pak říkáš, kreslíš nebo popisuješ (samozřejmě ve 
vybraném jazyce). Kdybyste tenhle princip zvolili pro dějepis, můžete 
si vytvořit kartičky s pojmy, které vám přijdou zajímavé, názvy zbroje, 
jména králů atd. :) 
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KLÍČÍ - ROSTOU - KVETOU - PLODÍ? 
ROSTLINKY!

„Jakou máš krásnou růži!”
„To není růže, to je chryzantéma.”

„Aha - a jak se to píše?”
„Ch - r - no, máš pravdu, je to růže.”

V  šestých třídách probíráme rostliny. Na jaře můžeme nádherně 
sledovat, jakým způsobem se rostliny vyvíjí a jak fungují jejich 
růstové procesy. A protože jsme doma, a známe to v našich domác-
nostech jako své boty, hledáme, co vše je u nás spojeno s rostlinami. 
Pěstujeme semínka a pozorujeme, jaké podmínky pro svůj život ros-
tliny potřebují. Mrkejte na naši úrodu! No a kdo se toho nebojíte, 
vyzkoušejte si, jak se pokusy povedou Vám.

1) Pěstujeme ze semínek

Sledujeme, jaké podmínky 
potřebují semínka pro své 
vyklíčení. 

Zároveň nás zajímá, kolik dní 
potřebují pro svůj růst. Jak rych-
le to zvládne Vaše řeřicha?



2) Co potřebuje rostlina ke svému životu?

Zkoumáme, co se s rostlinou stane, když ji uložíte na tmavé místo, 
třeba do skříně. Zajímá nás také, jak se jí bude dařit v lednici, co se 
s ní stane, když ji nezaléváme, nebo jak se jí bude dařit v uzavřené 
sklenici, v podmínkách jako ve skleníku. A co nám vyšlo? Zažloutlé, 
zakrslé, uschlé a super úrodné rostliny. Potvrdíte náš pokus?

3) Co je doma, to se počítá. Ale co je doma z rostlin? Kolik 
toho najdete?

Žáci našli hromadu 
věcí. Objevujte, zk-
oumejte, možná bu-
dete překvapeni…

Přejeme hodně štěstí ve zkoumání! Ať už doma, nebo na procházce 
v přírodě a v lese. Je toho teď tolik k vidění, stačí se jen správně 

dívat a zkoumat… :-)
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Okénko Karla Klíče



Vzhledem k tomu, že si teď mozky nemáme jak procvičovat ve škole, 
můžeme využít virtuální nástroje. Na portálu kanálu Déčko od České 
televize jich najdete více, než dost. Vybrali jsme pro vás tři.

První místo, Mozkovna!
“Testy, které rozžhaví tvoje mozkové závity! Dokážeš v paměti udržet 
neúprosně se zvětšující počet obrázků? Zvládneš potlačit intuici a chovat se 
při zběsilém náletu šipek jako robot? Najdeš odpovídající tvar, aniž by bylo 
třeba si stoupat na hlavu? Dokaž, že to dokážeš!” https://decko.ceskatel-
evize.cz/hry/mozkovna ...a pozor, Mozkovna jde stáhnout zdarma i jako 
apka do mobilu ;) 

Přiběhne Pepíček k tatínkovi a ptá se:
“Tati, co je to mozek.?”

“Teď né Pepo. Já mám v hlavě úplně jiné věci.”

ONLINE PROCVIČOVÁNÍ  
MOZ(EČ)KU



Druhé místo, AZ kvíz junior!
Tuhle hru znají naši rodiče a my jsme jí asi v telce zmerčili taky. Na portálu 
si můžeš zahrát s počítačem nebo s kamarádem online a vyzkoušet svoje 
všeobecné znalosti při propojování stěn trojúhelníku (hele fakt, je to větší 
zábava, než to zní…). https://decko.ceskatelevize.cz/az-kviz-junior/az-kviz-
junior

Třetí místo, Zachraňme Zemi
V tomhle kvízování se staneš agentkou či agentem, kteří se snaží svůj 
všeobecný přehled o fungování planety uplatnit k její záchraně. https://
decko.ceskatelevize.cz/zachranme-zemi/zachranme-zemi-kviz
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600 LET OD SLAVNÉ BITVY 
U SUDOMĚŘE!

Důstojník zastaví vojína:
“Vojíne, nemáte drobné za stovku?”

“Jasně, kámo.”
“Takhle se oslovuje důstojník? Zkuste to znovu!”

“Nemám, pane majore!”

Letos je to už šest století od doby, kdy vojevůdce husitů Jan Žižka 
zvítězil v první velké bitvě u Sudoměře. Před touto událostí došlo na 
upálení mistra Jana Husa a První pražskou defenestraci, tedy vyhození 
konšelů z oken radnice... na ostří zbraní, jak jinak, ve středověku se s 
tím moc nemazali ;) 

Když už máme to výročí, přinášíme ti dvě malé výzvy: 

1. Poznáš na středověké iluminaci upálení mistra Jana Husa, jaké tři 
úpravy provedl zlovolný plagiátor? 

2. Prohlédni si stránku ze středověké kroniky, na které je zachyceno 
husitské a křižácké vojsko. Zahraj si na historika a zkus zjistit, jaké 
zbraně (ukazují ti na ně šipky a máš přidanou nápovědu) husité v 
bitvě používali. Najdeš i zbraně, které šipkou vyznačené nejsou? ;) 

Obrázky najdeš na další dvojstraně.
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CO ODLÁKÁ KOROŇÁKA?
Koroňáci se jako první objevili v Číně. Říká se, že na jednom 
trhu plném zvířat a nečistot se jim dařilo tak dobře, že za chvilku 
měli dost sil přeskočit ze zvířat na člověka.

O Koroňákovi toho zatím moc nevíme. Neznáme ho tak dobře 
jako jiné nemoci, které nás občas zlobí. Víme ale, že moc rád a 
dobře cestuje mezi lidmi.



Koroňák nás umí pořádně pozlobit. Někdy dokonce tak, že 
musíme dlouhé dny ležet v posteli – doma a někdy dokonce i 
v nemocnici. Koroňák je zákeřný, protože, i když už je s námi, 
neukáže se hned. To mu pomáhá se mezi lidmi nepozorovaně 
šířit.

Koroňák cestuje v kapičkách, které nemocní lidé vykašlou. 
Kapičky plné Koroňáků se zachytávají na rukou a na věcech 
kolem nás. Když se nechráníme, Koroňáci mezi námi vesele 
skáčou a roznášejí nemoc.
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Proti Koroňákům jsme se již naučili bránit – nosíme roušky, 
všichni si myjeme ruce, nesaháme si do pusy, nejíme nic, co jsme 
před tím neumyli. Když se všichni, dospělí i děti, takto bráníme, 
chráníme sebe i druhé a Koroňáci to musejí po chvíli vzdát.

Abychom to Koroňákům ještě více ztížili, budeme se snažit být 
pár dnů doma, aby na nás nemohli přeskočit. Koroňáci pak sláb-
nou a slábnou a už je to mezi lidmi vůbec nebaví. Nezbude jim 
pak nic jiného, než zmizet pryč.



Jsme všichni dobří bojovníci! Již víme, jak Koroňáky zahnat. 
Je nám jasné, že je to doma občas otrava. Nemůžeme vidět 
kamarády, chodit ven nebo do kina. Každá bitva ale chvilku trvá. 
My to vydržíme a Koroňáky porazíme!
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NERUDA NEBO JANKO HOVORKA?
Potkali se dva soupeřící spisovatelé:  

„Tvá kniha se mi velice líbila, kdo ti ji napsal?”
„Jsem rád, že tě zaujala. Kdo ti ji přečetl?”

Je uznávaným novinářem a fejetonistou. Podepisoval se různými pseudonymy 
(Antonín Barborka, Janko Hovora nebo Hovora Černobýl. Jedná se o známého 
spisovatele Jana Nerudu.  

Dobrý den, Jane, nebo že by Janko? Rád používáte pseudonymy, proč?
 Ano, mám to rád. Připadám si tajemný. Nejraději používám jména svých rodičů 
Antonín a Barborka. Tak vznikl Antonín Barborka. Janko Hovorka je zas od slova 
neruda, což znamená špatně naložený člověk, nebo nemluva. 

Narodil jste se v Praze. Jaké bylo vaše dětství?  
Bylo harmonické, otec byl vojenský vysloužilec a matka si přivydělávala posluhami. 
V Praze jsem prožil skoro celý život, kromě krátkého pobytu v Zámukách. Malou 
Stranu miluji.   

Začínal jste jako novinář?
To je pravda. Nejdříve v Německých redakcích a časem i v Čechách. Tam jsem 
začal používat už zmíněné pseudonymy.  

Přátelé o vás mluví jako o vášnivém cestovateli, co nám k tomu řeknete? 
Podnikl jsem několik cest do Německa, Francie, Maďarska, Itálie, Řecka a Egypta. 
Rád pozoruji životy v různých zemích. Komunita bývá někdy odlišná svými zvyky.  

V osobním životě se vám až zas tak nedaří? Promiňte, že se na to ptám, ale 
čtenáře to zajímá.
Máte pravdu, můj dlouholetý vztah s Annou Holinovou se dostal do krize. A po de-
setileté známosti jsme se rozešli. Mou múzou se stala Karolína Světlá. Mnohokrát 
mě podpořila a to i finančně. Ale byla to láska platonická. Pak jsem měl ještě 
několik románků, ale o tom nechci mluvit. 

Jaká jsou vaše nejznámější díla? 
Těmi jsou beze sporu Hřbitovní kvítí, Knihy veršů, Písně kosmické, Balady a ro-
mance, Prosté motivy, Zpěvy páteční, Knihy epigramů a mnoho dalších. No a velmi 
známé Povídky malostranské. 

Tak to byl náš známý spisovatel Jan Neruda. Děkujeme za rozhovor.
Karel Resl





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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