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Milí žáci, učitelé a čtenáři našeho časopisu, 
začetli jste se do zimního čísla našeho časopisu Klimkováček. Do nového roku vám přejeme 

všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí. Od minulého vydání uběhly více jak dva měsíce. Všichni 

žáci brzy dostanou pololetní vysvědčení za svou půlroční práci, takže hodně úspěchů při 

závěrečném zkoušení!!! 

Je sice již po Vánocích, ale i v tomto čísle zavzpomínáme na naše nejkrásnější svátky v roce. 

Opět na Vás čekají oblíbené rubriky, zprávičky ze školy, příběhy, básničky a zajímavosti. 

Nesmí chybět ani obrázky, kvízy, přesmyčky a křížovky.  

Pěkné čtení a skvělou zábavu vám přeje redakce Klimkováčku!  
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Co nového ve škole? 
Máme za sebou velmi úspěšné již 22. Setkání u vánočního stromu, 

v jídelně můžeme pohodlně sedět na nových židlích a zakoupily se 

tablety z projektu EU. 
 

7. ročník národního kola soutěže Bobřík informatiky 

V letošním školním roce 

se naše škola opět 

zapojila do celostátní 

on-line soutěže s 

názvem Bobřík 

informatiky. Soutěžní 

otázky byly z těchto 

oblastí: matematické 

základy informatiky, 

digitální gramotnost, 

porozumění informacím 

a algoritmizace.  

Lenka Bridziková, 5.A 
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ZPRÁVIČKY Z  NAŠÍ ŠKOLIČKY  

Projektový den 4.A – Česká republika  

Místo, kde žijeme, pod tímto názvem byste v učebnici vlastivědy 

čtvrtého ročníku našli učivo, které se věnuje České republice. Ve 

čtvrtek 12. 11. jsme si běžný školní den změnili na den plný her, 

soutěží a tvořivých úkolů. Toto vlastivědné téma naplnilo hodinu 

matematiky, českého jazyka, výtvarné výchovy a vlastivědy. Děti 

při řešení různých zadání pracovaly s texty a prověřily si svou čtenářskou zdatnost, protože 

porozumění textu a vyhledávání informací, bylo důležitou podmínkou pro správné vyřešení 

úkolů. Na závěr každý sám z připraveného materiálu vyrobil plakát České republiky.       

 Planetárium  

Dne 19. 11. navštívily třídy 5.A a 5.B nově zrekonstruované 

planetárium v Ostravě. Shlédli jsme pořad s názvem Astronaut. Na 

chvíli jsme se ocitli ve vesmíru a na kosmické lodi v roli astronauta. 

Seznámili jsme se s hvězdnou oblohou a některými souhvězdími. 

Součástí programu byla i návštěva Experimentária, kde jsme si 

mohli vyzkoušet gravitaci na Měsíci, seismické otřesy, vlnu tsunami, sáhnout si na tornádo, 

interaktivní modely sluneční soustavy a spoustu jiných zajímavých věcí. Žákům se návštěva 

planetária velmi líbila.  

 Prvňáčci na Ostravské univerzitě 

Ve středu 9. prosince navštívili žáci 1.C Ostravskou univerzitu, 

kde pro ně studenti katedry chemie Přírodovědecké fakulty 

připravili Mikulášské představení plné barevných chemických 

pokusů, ohňů a veselých vtípků. Čert se však málo učil a 

nezvládl všechna vánoční kouzla sám. Všechno mu pořád čadilo a 

hořelo, dokonce zapálil Mikulášovy trenky, a tak se na scéně objevil bílý anděl, který vyčaroval 

sníh, a nakonec i Mikuláš, který pomocí chemie rozsvítil vánoční stromeček. Dětem pak Mikuláš 

nadělil perníkové chemické baňky, zkumavky a kádinky. Takto posíleni jsme se vydali k domovu 

a na cestu nám svítila dětská rozzářená očka. 

 

Psaníčkový den  
Poslední den před vánočními prázdninami uspořádali žáci 4.B už 

druhý Psaníčkový den. Vyzdobili krabici jako vánoční schránku, 

vyrobili plakáty a roznesli je do tříd. Žáci 4. a 5. ročníku nosili do 

speciálně vyrobené schránky milé vzkazy pro své kamarády. 

Nechtěli jsme nahradit svátek sv. Valentýna a fungovat jako 

pošta pro zamilované vzkazy. Tato pošta se nesla v kamarádském 

duchu. Ve vánoční schránce se nahromadilo asi třicet psaníček, která děti jako příjemné 

předvánoční překvapení roznesly majitelům. Psaníčkový den je ve 4. B velmi oblíbený. Děti 

zrealizují své výtvarné návrhy a navíc potěší své kamarády. 
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VZPOMÍNÁME NA VÁNOČNÍ PRÁZDNINY S 2.A 

Při rozbalování dárků jsem našel bílou krabici, když jsem se mamky zeptal, co to může být, 

řekla: „Asi papíry do tiskárny.“ Nebyly to papíry, byl to TABLET !!!!!!!!!  
          Davídek Bárta  

      

          

 

 
 

Kubík Faldyna 

 

 

 

 

 
  

Adámek Bartoš 

 

 

 

 

 
 Kája Pavlasová 

 

Vánoce 

Nejkrásnější svátky v roce,    Eliška Martínková 2.A 

jsou rozhodně Vánoce.  

Stoly plné sladkostí, 

salát, ryba bez kostí.  

 

Ten nejhezčí dáreček,  

pod vánoční stromeček.  

Ježíšek nám plní sny, 

šaty Ledové královny. 

 

Hry, mikroskop, puzzle, Violetty, 

dárky u dědy, babičky i tety. 

Nejhezčí dárek pro mě zas,  

byl s rodinou strávený čas! 

 

Natálka Mališková 

 

  

Na vánoční večeři jsme 

měli řízek a bramborový 

salát. 

O vánočních prázdninách jsem byl 

s taťkou hrát hokej na rybníku. Byla 

legrace. Pořád jsem padal. Měl jsem 

modřiny úplně všude. 
  

Skládala jsem lego Friends - 

letadlo, balon, autobus, bar. 

Bylo to super. 

Sněhuláka jsem 

postavil ze sněhu 

posbíraného 

z poloviny zahrady. 
Jaroušek Wielgus 

Na Vánoce jsem 

dostala 

hooooooooooooooodně 

dárků. 
Valinka Hubáčková 
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ZIMNÍ SPORTY 4.A 
4.A 

Zimní sporty mám moc rád. Zima je pěkné období 

roku a jezdit na sněhu je úplně super. Na lyžích už 

umím velmi dobře, ale minulý týden jsem byl poprvé 

na snowboardu. Nikdo nevěřil, že bych dokázal po prvním ježdění 

sjet kopec. Jak to dopadlo? Byli jsme na Vaňkově kopci a já to nejprve 

zkoušel na laně na malém kopečku mezi dětmi. Po hodině už jsem si byl sám 

sebou jistý, že umím zády ke svahu sjet kopec 

a zabrzdit tam, kde chci. Mamka mě vzala na 

kotvu a vyvezla na kopec. Nejprve jsem se 

trochu bál, ale pak jsem si dodal odvahu a 

kopec jsem pomalu s mnohými pády sjel. Pak 

jsem to zkusil znovu, znovu a znovu. Po čtyřech 

hodinách už mi to šlo docela dobře. Myslím, že 

pokud mě rodiče vezmou na svah, bude to zase 

lepší. Už se moc těším, baví mne to a je to 

skvělá zábava. 

Filip Hurník 

 

Kvíz 
1) Co potřebuje hokejista?  

a) vařechu b) hokejku c) smeták    

2) Kdo jezdí paralelní slalom na snowboardu? 

a) Eva Samková     b) Martina Sáblíková    c) Ester Ledecká 

3) Jak se říká spodní straně lyží? 

a) sanice b) skluznice c) slepice 

4) Jak se říká čerstvě napadanému sněhu?  

a) plašan b) peršal c) prašan 

5) Kolik hůlek potřebuješ na snowboardu?  

a) 2  b) 0  c) 1 

6)Jak se jmenuje naše nejlepší rychlobruslařka? 

a) Martina Sáblíková    b) Petra Kvitová c) Jiřina Bohdalová 

7) Ve které zemi se bude letos konat Mistrovství světa v hokeji? 

a) Německo  b) Slovensko  c) Rusko 

8 Jak se jmenuje výborný český hokejový brankář? 

a) Jaromír Jágr b) Petr Čech  c) Dominik Hašek 

9) Kdo jezdí paralelní slalom na snowboardu? 

a) Eva Samková  b) Martina Sáblíková  c) Ester Ledecká 

9) Kde se narodil náš výborný skokan na lyžích a  

olympijský vítěz Jiří Raška? 

a) v Šumperku    b) ve Frenštátě pod Radhoštěm   c) v Ostravě 
 

Řešení: 1. b), 2. c), 3. b), 4. c), 5. b), 6. a), 7. c), 8. c), 9. c)  

Tomáš 

Filip Alžběta 

Friedrichová 

Melánie Gráfová 

Tereza Dubnová 

Hana Potěšilová 

Ondřej Habusta 
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Zimní měsíc.

Zvíře  s parohy.

Svátek má 30.12.

Elen Škrabalová

Bobujeme na tom.

Na Vánoce jíme …

Místo očí dáváme …

V zimě padá …

První měsíc v roce.

Dárky dostáváme pod …

Adéla Šišková

Isabela Siudová

K Z J E L E N I Ď O L

A D Á R E K A D A M E Tajenka:

P R O S I N E C R O D __ __ __ __

R S N Í H R O K O R E

L E D H L Y Ž E N T N Aleš Brázdil

M R Á Z B O B Y Ú S A Jakub Dlabaja

Na Vánoce jíme …

Je studený jako …

Táta od Ježíška.

Je to sladké.

Píchá to v poušti.

Jméno jednoho z  Tří králů.

Veronika Jarošová

Klára Ležatková

Svátek má 24.2.

Zvíře ve vodě.

Pohádka Ledová …

Podzimní měsíc.

Tomáš Tomášek

ZIMA S 3.A 
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ZIMNÍ LUŠTĚNÍ OD 5.B 

Tentokrát jsme si pro vás připravili hádanky o zvířatech nejen v zimě. 

 
Jelen lesní 

 Čím se živí?    L) žaludy, listy, seno     E) kameny    C) šišky 

 Jaké jsou parohy?   A) malé       Z) nemá      E) velké 

 Jak se jmenuje samice jelena?   C) jelenice        V) jehlanka   S) laň 

Z písmen správných odpovědí získáš domov jelena: __________ 

 Kvíz od Verči Rykalové 

     Přesmyčky od Adély Rožnovjákové:   

O  S  B     __ __ __ 

O P L Á N Í R   I L K A Š __ __ __ __ __ __ __     __ __ __ __ __ 

T U Ň Á Č K     __ __ __ __ __ __ 

E L D N Í   M V Ě D E D __ __ __ __ __     __ __ __ __ __ __ 
      

hvězda Severka 

jinak 

anglicky „led“ 

nosíme v zimě 

kolem krku 

část svíčky 

horký nápoj 

 

tajenka: POLÁRNÍ _ _ _ _ _      

Připravil Jirka Riedel 

        

Přesmyčky od Matěje Kotláře 

                                                                      

JOHKE ____________________________ 

SOKRARUBLESÍN ____________________ 

LOUKVÁONÍ ________________________ 

OBVÁBONÍ _________________________ 

ÁŇSOKAVÍN ________________________              

 

Natálka Janusová
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BALONKY Z BELGIE – KLIMKOVICKÝ VÁNOČNÍ ZÁZRAK 

V předvánočním čase přistály na stromě jedné klimkovické zahrady balonky. A jak se 

postupně balonky vyfoukly a spadly na zem, ukázalo se, že to byly balonky „poštovní“. 

Byl na nich totiž připevněn vzkaz, který napsaly děti až v daleké Belgii. Pro zajímavost, 

balonky musely urazit 

cestu více než 1200 

kilometrů dalekou, což by 

letadlem trvalo asi 3 

hodiny a autem téměř 12 

hodin. To je až 

neuvěřitelné! O dlouhé 

cestě balonkové pošty 

jsme autorům dopisu do 

Belgie napsali. A teď jsme 

sami zvědaví, jestli 

dostaneme odpověď. 

       Ahoj! 
Zdraví Vás žáci 3. třídy 

základní školy v Klimkovicích 

v České republice. 

Vaše balonky doputovaly až na 

zahradu našeho souseda. Je to 

pěkná dálka! 

To je dobrý 

nápad. Kolik 

takových 

balonků jste 

poslali? 

A dostaly se ty 

naše nejdále?  

 

 

Mějte se hezky 

žáci 3.B 

Vřesinská 22 

742 83 Klimkovice 

Česká republika 

 
 

Vytvořili žáci 3.B 
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CO TĚ NAPADNE, KDYŽ SLYŠÍŠ SLOVO ZIMA? 
                Míša Popek 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Vojta Rýdl 

Natálka Pokusiňská  

  Matěj Pesch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terezka Neuvirtová 

 Natálka Kostková                     Adélka Pospíšilová 

 

 

 

 

 

 

 

Adélka Pospíšilová 

     Erika Solanská   Adélka Kolarzyková 

 

 

 

  

 

 

 

Terezka Kašprlíková   Niki Lipský 
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ZIMNÍ SPORTY 
 

 

 

 

 

 

Vojta Dlabaja                           Kuba Häring                           Terezka Neuvirtová 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Vojta Rýdl                 Mattia Delle Fave 

Hynek Rak                   Matěj Pesch 

 

 

 

 

 

 

Adam Fabiánek      Štěpán Pavelka           Petr Homola 

 

 

NÁČINÍ K ZIMNÍM SPORTŮM 
 

 

Kuba Häring 

 

                   Filip Bena  Míša Popek 

                         

                             Matěj Pesch        

  

  

 

 Štěpánek Lencse    

  Mattia Delle Fave 

 Jiří Duben 
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ZÁBAVNÁ ZIMA S 5.A 

Najdi 4 rozdíly: 

Zimní přesmyčky: 

KEOJH _________________ 

HNÍS  _________________ 

YLEŽ  _________________ 

RBULES _________________ 

EDL  _________________ 

IMAZ  _________________ 
Jakub Huspenina 

 

Křížovka:       Spoj 2 stejné rukavice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Jiříčková 

Tonda Kaštovský 

Katka Rašková a Kája Haasová 

Honza Honajzer 
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ZIMNÍ LUŠTĚNÍ S 2.B 

Vodník 

Byl jednou jeden vodník, 

měl ve vodě podnik. 

Podnik vedla rybička, 

byla to jeho matička. 

Matička mu povídala: 

ty můj malý vodníčku, 

ty máš prima prácičku. 

(Adélka Hladíková, 2. B) 
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ZIMNÍ POVÍDÁNÍ 4.B 

Na nose mě šimrá první vločka 
Když mi na nose přistála první vločka, bylo 

těsně před Silvestrem. Oživly mé vzpomínky na 

to, jak jsem si hrála jako malá obklopená 

sněhem na zahradě. Koulovala jsem se se 

sestrou, jezdila na zamrzlém ledě, a jak jsme 

společně stavěly sněhuláka. Každý rok jezdíme 

na Silvestra do hor na chatu a tam většinou 

sněží dřív než v Klimkovicích. Dříve byl sníh už 

na Vánoce, ale potom už byly Vánoce jen na opalování a Matička příroda odkládá sníh 

na pozdější dobu. Ale ještě jsem nezažila, že by za celý rok nebyl žádný sníh. Ale ať je 

sníh dřív nebo později, každá vločka má své kouzlo.                          
Evička Bijoková 

Na nose mě šimrá první vločka 
Když mi na nos spadne první vločka, v té chvíli dostanu 

spoustu nápadů na příští den. Celou noc se těším, až se budu 

s kamarády koulovat, stavět bunkry a tak dále. A když se ráno 

podívám z okna, všude je bílo. Hned se umyji, nasnídám, 

převleču a jdu bobovat. 
Adam Fritsch 

Olda  Vilam                                                                      Osmisměrka 

 

Sníh 
Sníh, vločky maličké, 

zrůžoví nám tváře, 

ovšem vločky pěkňoučké, 

nemaj konec záře. 

 

Sněhuláka dále, 

staví děti stále.                                    

Ale i koulovačku si nějak                                                 

nenechají ujít jen tak.                                          Lyže, boby, sněhule, sněhulák, hoch, sníh 

                                                                       Honzík Himlar 

A co se dá dál se sněhem dělat?           

To už víte. I jak to udělat. 

 
Terezka Poštulková 

 

 

 

D L Y Ž E J E Š 

L A B Á A K I K 

M H O C H E O O 

T Í B I Č V J T 

E N H Í Í N Ý O 

N S N Ě H U L E 

S N Ě H U L Á K 
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ZE SLOHOVÝCH PRACÍ ČTVRŤÁKŮ 
Jak jsem se učil bruslit 

Vloni v zimě jsem začal poprvé bruslit. První brusle jsem měl půjčené od 

svého kamaráda Aleše. Protože nebyla velká zima a rybníky nezamrzly, 

jezdil jsem s rodiči na zimní stadion do Studénky. Letos už mám svoje 

vlastní brusle. Chodím bruslit a hrát hokej na zamrzlý rybník, který je 

kousek od našeho domu. Bruslit a hrát hokej mě moc baví. 

Ondřej Habusta, 4.A 

 

Když jsem začínal bruslit, bylo mi 5 let. První vlastní brusle jsem dostal na Vánoce u babičky. 

Taťka a děda byli dobří v hokeji, tak se předpokládalo, že taky budu dobrý v hokeji, ale právě 

naopak. Párkrát mě vzali na Štěpánské bruslení a na zamrzlý rybník. Ze začátku mi to vůbec 

nešlo, ale když jsem začal bruslit na kolečkových bruslích, tak jsem se zlepšil i v normálním 

bruslení. Teď chodím bruslit pravidelně s mamkou i s taťkou.  

Tomáš Filip, 4.A 

 

Začala jsem bruslit, když jsem měla čtyři roky. K bruslení mě 

přivedla maminka. Já maminka a tatínek jsme chodili bruslit do ČEZ 

Arény. Nejdříve mě maminka naučila chodit na ledu. Tatínek ale 

nebruslil. Vždy si vzal s sebou tři čokoládové bonbony. Když jsem si 

dala pauzu a maminka šla sama bruslit, tatínek mi je vždy dal. Za rok 

už jsem uměla bruslit. Bruslím až do teď a moc mě to baví.    

Hana Potěšilová, 4.A 

Zima už je tady! 

Je už konec prosince a já vyhlížím z okna, ale sníh není žádný. V rádiu pořád hlásí, že má ve 

Slezsku padat sníh už od začátku prosince a nic. Pořád nic! 

Tak si říkám, že je to nějaká záhada a tu je potřeba objasnit. Musím na kopec a zkusím 

dohlédnout, co se tam děje. Vyjdu na nejvyšší kopec v okolí a něco tam vidím, ale ne úplně 

jasně, potřebuju si to nějak přiblížit. Tak mě 

napadá… Co kdybych si půjčila dalekohled? Táta je 

hodný, určitě mi ho půjčí. Tak se tam kouknu a 

vidím, že ten stroj, co vyrábí sníh, je porouchaný. 

Ale slyším, že už zítra bude opravený a pozítří 

začne sněžit! 

Jdu domů celá rozradostněná a opravdu! Druhý den 

začalo sněžit. Byla jsem moc ráda a těšila se, až si 

půjdu hrát ven s kamarády.     

Terezka Poštulková, 4.B 
Aurelie Čápová, 4.B 

Filip Hurník, 4.A 

Saša Závodský, 4.A 


