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Milí žáci, učitelé a čtenáři našeho časopisu, 

nový školní rok 2016/17 už je tady a s ním i první vydání našeho školního časopisu Klimkováček. 

Zdravíme vás v tomto krásném podzimním čase. I tentokrát jsme pro vás připravili spoustu 

užitečných článků a informací o dění v naší škole. Můžete si přečíst zajímavá vyprávění, pokud 

rádi luštíte, přijdou vhod křížovky, kvízy a čtyřsměrky. Doufáme tedy, že se vám dílo, jehož 

autory jste i vy, bude líbit a budete se ke čtení našeho-vašeho časopisu vracet. 

Příjemné čtení v sychravém podzimním čase! 
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Podzimní básničky 

Červánky obarvily své mraky 

a děti vytáhly své draky. 

Ježek si chystá zimní zásoby 

a my spěcháme do školy. 

Jdeme slavit Dušičky 

a v Anglii rozsvěcují lampičky. 

Už se tu blíží zima 

a na mě leze rýma. 

 

 

Když je svátek Dušičky, 

tak vidíme lampičky. 

Když padá list, 

vítr udělá hvízd. 
   

 

Katka Vachková, 5.B 

Veronika Bräuerová, 4.A 

Isabela Siudová, 4.A 
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ZPRÁVIČKY Z  NAŠÍ ŠKOLIČKY  

Spolupráce prvních a osmých tříd   

Dlouhodobě se snažíme na naší škole ulehčit prvňáčkům nástup do školy a adaptaci v cizím prostředí. 

Malých školáčků se ujmou ostřílení žáci patronátních osmých tříd.  Už první den při příchodu do školy je 

doprovodí starší kamarádi do třídy. Teplých zářijových dnů jsme využili k 

uspořádání společné akce, kdy se vypravili malí žáčci se svými velkými 

kamarády malovat na chodník. Ze společného setkání si dobrý pocit 

odnesly obě strany. Malí byli pyšní na své velké parťáky a osmáci byli 

překvapeni kreativitou a bezprostředností prvňáčků. 

Kniholympiáda  

Opět jsme se zúčastnili 3. ročníku tzv. KNIHOLYMPIÁDY, což je 

vědomostně-soutěžní klání mezi družstvy jednotlivých knihoven. Letos dojely 

týmy z Klimkovic, Třince, Vratimova, Ostravy, Havířova a Olomouce. Vše se 

konalo v Českém Těšíně u známé literární kavárny Avion a v přilehlém parku. 

Náš tým se jmenoval „KLIMKOVICKÉ SOVY“: Hana Potěšilová, Melánie 

Gráfová, Tereza Poštulková a Simona Ševčíková. Nakonec jsme zvítězili (sice 

jenom o bod) před druhou Olomoucí a třetím Třincem, o to větší radost holky měly. Zlatá medaile se jim 

na krku jenom leskla. 

Akce knihovny pro 3.- 5. ročník 

 V týdnu 3. - 9. října 2016 se uskutečnil celostátní Týden knihoven. 

Paní knihovnice zajistila zdarma pro naši školu opět zajímavé 

výukové programy. Pro děti z třetích tříd bylo připraveno setkání s 

ilustrátorem dětských knih panem Jiřím Fixlem, který ve workshopu 

v knihovně dětem ukázal tipy a triky pro ilustrace. Ve středu 5. 10. 

přijel pan Roman Prokeš se svou agenturou "Studio bez kliky" a 

předvedl dětem 4. a 5. ročníku názornou ukázku knihtisku a výrobu ručního papíru. Děti si samy obtiskly 

obrázek a dokonce vyrobily vlastnoruční papír. Všem se dvouhodinovka strávená v kostelíku nebo 

knihovně moc líbila a žáci si domů odnášeli jak výrobky, tak pěkné zážitky.  

Podzimní sběr papíru 

K neodmyslitelné aktivitě naší školy patří sběr starého papíru. Od 12. do 14. 

10. 2016 jsme opět pilně sbírali. Podzimní sběr byl velmi úspěšný. Celkem jsme 

nasbírali 7 860 kg starého papíru. Částka, kterou jsme obdrželi, byla 12 576 Kč. Výtěžek je určen 

našemu adoptovanému chlapci jménem Gregory Kweku Gyebi, kterému finančně pomáháme 

prostřednictvím organizace Humanitas Africa již od roku 2011. Vybraná částka poputuje především na 

pokrytí výdajů spojených s chlapcovou školní docházkou. Zároveň jsme se podzimním sběrem zapojili do 

ekologické aktivity společnosti FCC Environment Česká republika s názvem „Soutěž s panem Popelou“. 

Tato soutěž má za cíl podpořit ekologické cítění nejmladší generace. 

 

Nejlepší žáci 1. stupně: Němčík Radim, 2.C - 300 kg, Urban Martin, 3.B - 266 kg, Martiník Matyáš, 

5.B - 262 kg, Rak Hynek, 2.B - 213 kg,  Holainová Rozálie, 2.B - 207 kg, Stareček Daniel, 3.B - 202 kg, 

Batko Kryštof, 3.A - 200 kg a Hynek Batko, 1.B - 200 kg 

Nejlepší třídy 1. stupně: 2.B  - 892 kg, 3.B - 817 kg, 2.A - 667 kg 

http://www.zsklimkovice.cz/node/6794
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Vzpomínky z prázdniny od 3.A 
Na začátku prázdnin jsme byli na netradiční svatbě, 

která trvala 3 dny. Moc se mi líbila. Grilovali jsme,  

skákali na trampolíně, spali ve stanu a užívali si legraci.  

Celou svatbu natáčela fenka Aivy.                                 Ela Kohutková, 3.A 

 

Jižní Morava 25. 7. - 28. 7. 2016 – cestou do Brna jsme navštívili ZOO Olomouc, ještě nikdy jsem tam 

nebyl. Nejvíce se mi líbil mořský svět. Bydleli jsme na vysokoškolských kolejích, kde bydlí můj bratr 

Vojta, když chodí do školy. Další den jsme viděli přírodní zajímavost Rudické propadání - říčka, která se 

najednou ztrácí v podzemní jeskyni. Následující den jsme objevili úžasnou zříceninu Nového Hradu a 

prožili krásné odpoledne v Lednici. Pluli jsme lodí, vyšlapali 302 schodů na Minaret, prohlédli si skleník a 

také pěkný zámek, zahrady a park. Poslední den jsme strávili v Moravském krasu, navštívili jsme i Dům 

přírody se spoustou zajímavostí o moravském krasu. Dovolená s rodiči a sourozenci byla 

skěláááááááááááááááá, úžasnáááááááááá.      Toník Muczka, 3.A 

 

   Na konci prázdnin jsem byl na příměstském táboře v Mozaice v Klimkovicích.  

   Hráli jsme různé hry, jeli na výlet do psího útulku a poslední noc jsme přespali 

   v indiánském týpí. Prázdniny byly prima, ale už jsem se těšil na své  

   kamarády do školy.                                                                     Adam Bartoš, 3.A 

 

   Začátek prázdnin jsem strávil s Terezkou u babičky a dědy v Klimkovicích.  

   Pak jsme si užívali sluníčko a vodu s  rodiči a Terezkou v Itálii u jezera  

    Lago di Garda. Další část prázdnin jsem trávil na Pirátském táboře.  

Moc se mi líbilo s babičkou a dědou v Dinoparku.    

                                                                  Matěj Horák, 3.A 

 

 

 

 

 

 

 

Norsko -  na dovolené v Norsku se mi moc líbilo. Je tam krásná příroda. S tatínkem jsme jezdili na ryby. 

Byli jsme se podívat na vodopády Preikestolen, v přístavním městě Stavanger a na skály. 

Stanování na Hartě – moc se mi tam líbilo, protože je to tam samá ryba.           Karolína Pavlasová, 3.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byla jsme na Novém Zélandě a v Austrálii. Vyráběli jsme oštěpy. Potom jsme hráli klokaní závody a hru 

na pašeráky.          Sofie Kotupasová, 3.A 
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Barevný podzim v prvních třídách 
Tak se jmenoval projekt, se kterým si prvňáčci výborně poradili. Pojďte si i vy zkusit 

vyřešit podobné úkoly, jako čekaly v projektu na naše nejmladší spolužáky. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Najdi 5 rozdílů. 
 

Která dýně nepatří do řady? 

Nakreslila Terezka Nešetřilová 

Do obrázku se schovala písmenka. Dokážeš je najít? 

Nakreslila Emička Potěšilová 

Co o projektu řekly děti: 

Bylo to super! 

Moc mě bavilo pracovat ve 

dvojici. 

Těším se na další projekt. 

Bylo to dobré a moc se mi to 

líbilo. 

Užili jsme si zábavu. 

Dobré bylo sahat do klobouku 

na přírodniny. 

Nakreslila Vaneska Veličková 
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PODZIMNÍ 2.C - najdeš 5 rozdílů? 

     Markéta Bartáková 
 

     Matěj Pesch 
 

         Míša Popek 

     Sofinka Taichlová 
 

Uhádneš, kdo jsem? 
David Rybka: „Jsem žlutá, sladká, sklízím se na podzim, musím se uvařit.“ … (eciřukuk) 

Radim Němčík: „Rostu na keři, jsem malý, červený, sbírám se na podzim na čaj.“… (kepíš) 

Terka Neuvirtová, Viky Nováková, Hanka Janásková:  

„Létám, někdy vysoko, mám ocas s mašličkami.“ … (kard) 

Matěj Pesch, Filip Bena: „Jsem zelený, neumím chodit a na podzim padám.“ … (tsil) 

Filip Bena: Když nestojím na jedné noze, tak letím do teplých krajin.“ … (páč) 

Kuba Häring: „Jsem oranžovo-zelená a mám vydlabaný obličej.“ … (ěnýd)    
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Cestovatelé z 5.B 
Ve středu 12. října jsme měli projektový den, který se jmenoval Cestovatelé z 5. B. Tento den 

se mi moc líbil. Dozvěděli jsme se hodně zajímavostí o šesti zemích, kde se mluví anglicky. 

Například, že se v USA nachází nejdelší dálnice na světě, že koaly a tasmánští čerti žijí jenom 

v Austrálii a že Jihoafrická republika má tři hlavní 

města. Na projektovém dni se mi nejvíce líbil 

pracovní list, na kterém jsme řešili rébusy a trochu 

matematiky. Do školy jsem si přinesl svou čepici, 

kterou mi přivezl strejda, když hrál na koncertě 

v Torontu.                         Kája Schmeister 

Kvíz – označ správné odpovědi a vyjde ti 

tajenka 

1) Jaké je hlavní město Kanady?  

Ottawa (C)   Toronto (P)   Johannesburg (O) 

2)Ve kterém státě se nachází Big Ben? 

Irsko (R)    Česká republika (T)   Velká Británie (E) 

3) Jak se jmenuje nejdelší dálnice v USA? 

Speed Highway  (O) Route 66 (S)   USA road (I) 

4) Které město není hlavním městem Jihoafrické republiky?  

Kapské město (J)   Johannesburg (T)   Pretoria (E) 

5) Jaké je hlavní město Austrálie?  

Wellington (E)   Canberra (O) Sydney  (A)                                  

6) Kolika státy prochází nejdelší dálnice USA?                                           

7(K)   8(V)   9(J)                                              

7) Které město neleží v Austrálii?                           

Sydney (T)   Paříž (A)  Melbourne (H)    

    

8) Který stát má nejvíce jezer? 

Česko (O)   Kanada (T)  Polsko(J) 

9) Červená vlajka s javorovým listem patří  

USA (V)  Kanadě (E)  Německu (N) 

10) Který stát má na vlajce 50 hvězd?  

Itálie (Ň)   USA (L)   Slovensko  (I) 

11) Který stát má na vlajce vlevo nahoře vlajku Velké Británie?  

Austrálie (É)   Česká republika (Z) Maďarsko (Ó)  

                                           Kája Schmeister 

Dokážeš vyřešit přesmyčky? Skrývají názvy států. 

IÁTUASRLE                                       KEVLÁ     ENTRBIÁI 

ANDAKA                                            OCMĚNEK 

VONÝ DEZALN                                                                                Matyáš Martiník 

Víš, že v Jihoafrické republice se našel 

největší diamant na světě? Vybarvi:       

1 – černá, 2 – červená, 3 – modrá, 4 – 
žlutá, 5 – bílá, 6 – zelená. Sára Solanská 

Vybarvi: 1 – modrá, 2- červená, Tereza Poštulková 
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Můj kůň jménem Doxa 

Doxa je plemeno český teplokrevník. Srst má 

tmavě hnědou s bílými znaky nad kopyty a 

lysinkou na hlavě. Kůži má hrubší než člověk. Hlavu má nahoře širší a 

dolů k nozdrám se zužuje. Oči má nádherné, velké a hnědé. Uši jsou středně velké, vztyčené 

nahoru. Tlamu má hebkou a místo čumáku má nozdry. Nosí jej čtyři nohy s kopyty a ocas je 

dlouhý, černý. Je to moc hodný poslušný kůň. 

 Zuzana Kubicová, 5.A 
 

Můj pes Aida 
Zvíře, které budu popisovat, je naše fenka 

Aida. Je to sibiřský husky. Aida je silný, tažný 

pes. Váží 30 kg, má černobílou hustou srst. 

Její uši jsou špičaté a vždy nastražené. Oči 

má krásně světle modré. Tělo má Aida samý 

sval, protože často běhá a tahá mě na kole. Její ocas je dlouhý, 

černý a na konci má bílou špičku. Je to náš dobrý rodinný kamarád. 

Mám Aidu rád.      Ondřej Habusta, 5.A 
Obrázky namalovali: Zuzana Kubicová, David Bystroň, Melánie Gráfová, 

Tereza  Friedricová, Tomáš Filip, Hana Potěšilová 

 

Naše štěně Happy 
Moje babička a děda mají pejska jménem Happy. Je to rasa boloňský psík. 

Happy je ještě štěňátko, má asi tři měsíce. U babičky a dědy je měsíc. Má 

dlouhou srst, uši jsou svěšené a ocásek nahoru. Je červenobílý. Oči jsou 

černé. Měří asi 30 cm na délku a 15 cm v kohoutku. Pořád si chce hrát a běhat. Mám ho moc 

ráda.           Melánie Gráfová, 5.A 

Andulka Lorax 
Máme doma dvě andulky. Jednu mám já 

a druhou setra. Budu popisovat tu mou. 

Jmenuje se 

Lorax. Je to 

maličké zvíře, 

které měří 

zhruba 10 cm. 

Peří má 

překrásné, je 

žlutozelené. Hlava je kulatá a oči černé jako noc. Má malinký zobáček, 

který je žlutý. Tělo má oválné. Na svou velikost má docela dlouhý ocas. 

Když máte dvě a více andulek, je zábavné se na ně dívat. Jsou to hodně hlučná zvířata, 

protože pořád cvrlikají. Mám je obě moc ráda.  Hana Potěšilová, 5.A 

1. Sloní mládě 

      

          

   2. Pták ve fraku 

      

            

  3. Druh krokodýla 

    

                

4. Anglicky liška 

      

      

     5. …… Shaun 

      

            

  6. Oranžová opice 

    

                  

7. Pomalé zvíře               

       Tomáš Filip, 5.A 
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Podzimní luštění se 4.A 
 

OSMISMĚRKA od Aleše B. a Aničky M.              

                                

 

                  

 

 

1. ANGLICKÁ KŘÍŽOVKA od Verči J. a Kuby R. 

 

1. myš      

2. létá v noci, má velké oči 

3. noc       Verča B. 

4. bojí se toho holky 

5. Spí vzhůru nohama 

6. Spíme na tom 

7. Jezdíme na tom, má sedlo 

 

2. ANGLICKÁ KŘÍŽOVKA od Kuby D. a Isabelky S. 

1. klobouk 

2. netopýr 

3. černá 

4. kostlivec 

5. duch 

6. čarodějnice    Isabelka S. 

7. pavouk 

8. říjen 

9. listopad 

KVÍZ od Elen Š. 

1. Kdy se slaví Halloween? a) 31.10. b) 29.10. c) 30.10. 

2. Kdy se chodí u nás na hřbitov? a) na Vánoce   b) na Dušičky   c) na Velikonoce 

3. Jak jsou v kalendáři napsané Dušičky? 

a) Státní svátek     b) Svátek všech svatých    c) Památka zesnulých 

D R A K D U CH 

Ý Y V B P S U 

N B O U L E L 

Ě A S Z I L S 

  
          

 

  
      

  
       

  
          

 

  
            

      
     

 
      

              
   

     
      

    
1.  
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Námořníci z 2.A 
Ve dnech od úterý 4. 10. do pátku 7. 10. 2016 jsme se 

stali námořníky. Účastnili jsme se integrované 

tematické výuky s názvem „Námořníci z 2.A“. Každý 

den, byly pro nás paní učitelkou organizovány aktivity, 

které se daného tématu dotýkaly. Byli jsme oblečení 

jako námořníci, namalovali jsme si vlajku, měli jsme 

svůj pokřik. Pokud si myslíte, že jsme se neučili, není 

to pravda. Hodiny nám ubíhaly a my se těšili vždy na 

něco nového. Poslední den nám jedna z maminek připravila v pirátské krabici pravé 

námořnické muffiny, od paní učitelky jsme dostali námořnické odznaky a diplom. Bylo 

to perfektní a těšíme zase na takové podobné dny.      

Žáci 2.A 
Vyzkoušejte si aktivity, které jsme dělali i my.                        

                                                                                           

Křížovka:                    Vylušti tajnou zprávu: 
                                                                                                                

 

                                                                                            

Spoj číslice 
 



10 
 

 

 

  



11 
 

 

Halloween ve 3.B 
Halloweenská rýmovačka 
 

Jednatřicátého října jsme slavili Halloweena.  

Halloween je bezvadný, kéž by byl znova za dva dny. 

Děti v maskách zpívaly, v posteli pak zívaly. 

Unavení koledníčci zhasli halloweenské svíčky. 
J. Honěk 

 

Halloween, Halloween, 

strašidla ožila. 

Těší se na dobroty, 

než upadnou do dřímoty. 

Sladkosti sbírají hromadně, 

jen ať jim z toho není špatně. 
V. Magerová 

 

Pohádka o dýni 

Byla jedna dýně a ta šla na procházku. Potkala ducha, ten jí tak vylekal, že utekla. 

Duch se jen smál. Ráno našli dýni až v Anglii, ještě pořád se tvářila vyděšeně a protože 

bylo 31. října, stala se symbolem Halloweenu.      M. Ulman 

 

Koledu, koledu nebo vám něco provedu. 

O Halloweenu chodí děti na koledu dům od domu, říkají rýmovačku koledu, koledu nebo 

vám něco provedu. A co můžou lidem vyvést. Natřít kliku zubní pastou, namalují 

obrázky na dveře. Děti s sebou nosí syrové vejce a toaletní papír, aby mohly potrápit 

lakomé sousedy – nebuďme tedy lakomí . 
J. Ondra, V. Hurníková, K. Stanovský 

Hádanka 

Má to stonek, 

má to svíčku, 

má to oranžovou barvu, 

svítí v noci, co je to? 

  

Přesmyčky 

ÝDĚN    ___________________________ 

EČAĚJRDONI  ___________________________ 

DAKOLE  ___________________________ 

J. Premusová 

J. Ondra 

A. Mleczková 
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P S K P A P Í R

K E K K Á T E L

A Š R A P CH Y P

R I A G Č R K A

T T B Č A A Á P

O E I Í S M T Í

N S C N O N E R

Í Č E A P K L N

Y N O V I N Y A

E Ž Ů K S Í T O

L E P E N K A Y

Co (ne)víte o papíru, zjistíte od 4.B 
Spoustu zajímavých informací jsme se dozvěděli na akci v knihovně, kde pro nás byla 

připravena tiskařská dílna a ukázka výroby ručního papíru. Dozvěděli jsme se mnoho 

zajímavých informací a odnesli jsme si každý svůj výrobek. 

Kvíz o historii papíru: 

1. Z čeho se vyrábí papyrus? 

a) obilí 

b) šáchor 

c) kapradí 

 

2. Z čeho se vyrábí pergamen? 

a) kůže 

b) papír 

c) látka 

 

 

 
Eliška Faberová a Markéta Kuncová 

3. Kde byl vynalezen papír? 

a) Česká republika 

b) Amerika 

c) Čína 

 

4. Na jaký materiál se dříve psalo? 

a) hliněné, kovové a dřevěné destičky 

b) papír 

c) dřevo 

 

5. Jak dlouho se sušil papír na vzduchu? 

a) den 

b) týden 

c) měsíc 
      Terezka Hoňková a Mája Ochynská 

Osmisměrka: Křížovka:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pergamen, sešit, noviny, lepenka,  

papírna, časopis, letáky, karton,   Přesmyčky z výroby papíru: 

krabice, papír, Čína, kůže, arch,     ŘEDVO _______________ 

leták, síto.       APRÍP  _______________ 

E. Faberová, M. Ochynská, M. Kuncová a T. Hoňková  VLBANÍK _______________ 

           NOKPIO _______________ 

Z písmen slož slova      VYHAD    _______________ 
 Terezka Hoňková a Mája Ochynská 

kniha, papír, báseň     Řešení kvízu: 1)b, 2a), 3c), 4a), 5b) 
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Bludiště dětí ze 4.B 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakreslili: V. Prašivka, S. Varga, T. Martiník,  

E. Neuwirthová, L. Malý 


