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Milí žáci, učitelé a čtenáři našeho časopisu, 

 vítejte u zimního čísla našeho školního časopisu Klimkováček. Moc nás těší váš zájem o 

časopis, minulé číslo si zakoupilo téměř 170 žáků! Moc děkujeme a v novém roce přejeme 

mnoho úspěchů, krásných zážitků, ať se vám daří co nejlépe a vše vychází přesně podle vašich 

představ! Máme tu rok 2018, který je významný tím, že budeme slavit 100 let od založení naší 

republiky. Tomuto tématu se bude věnovat některé z našich dalších čísel.  

Ale teď už se začtěte do příběhů, zajímavostí, básniček, kvízů, vyřešte křížovky, přesmyčky 

či jiné zábavné úkoly a užijte si naše druhé – zimní číslo!; 
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SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU NA ZŠ KLIMKOVICE 

V tomto školním roce proběhlo na naší škole již 24. 

Setkání u vánočního stromu. Žáci 1. stupně nacvičili 

svá taneční vystoupení. Návštěvníci si mohli u 

prodejních stánků vybrat z mnoha krásných výrobků, 

které vyrobili žáci 2. stupně během projektového dne, 

v hodinách pracovního vyučování nebo výtvarné 

výchovy.  

Školu podpořili svými výrobky i rodiče, kteří je 

věnovali na prodejní vánoční jarmark. V tělocvičně 

bylo už tradičně připraveno pásmo žákovských vystoupení, tentokrát věnované filmovým a 

muzikálovým melodiím. Děkujeme všem, kteří podpořili činnost školy svými výrobky do 

prodejních stánků, nákupem nebo finančním příspěvkem. Na realizaci celoškolního vánočního 

projektu se podíleli všichni zaměstnanci a žáci školy. Každá třída dostala z výtěžku do třídního 

fondu 300 Kč na podporu svých třídních aktivit. Zbývající část výtěžku bude použita na nákup 

učebních pomůcek do výuky. 

Barbora Siejová, 4.A 

Eliška Honajzerová, 4.A 
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ZPRÁVIČKY Z  NAŠÍ ŠKOLIČKY  
  

Návštěva čtvrtých tříd na městském úřadě v Klimkovicích 

V hodinách vlastivědy jsme se věnovali našemu městu Klimkovicím. Vyprávěli jsme 

si o historii města, památkách, ale také o současnosti, o tom, kdo naše město řídí. 

Ve čtvrtek 2. 11. se žáci 4.A a 4.B vypravili přímo do historické budovy zámku, kde městský úřad sídlí. 

Velmi mile nás přivítala paní Alice Chlebovská. Poutavě nám vyprávěla o historii zámku. Dostali jsme se 

do míst, kde jedná rada města a zastupitelstvo města, prohlédli jsme si i městský prapor. Navštívili 

jsme místa, která jsou běžným návštěvníkům skrytá, sešli jsme do sklepení, prohlédli jsme si spojovací 

chodbu s kostelem svaté Kateřiny. Po krásném renesančním schodišti jsme dokonce vystoupali do 

nejvyššího patra. Veliký dík patří paní Alici Chlebovské, která nás provázela a trpělivě odpovídala na 

naše všetečné otázky. 

Divadlo loutek v Ostravě 

Žáci 1. stupně navštívili Divadlo loutek v Ostravě, aby zhlédli představení s názvem 

Malá Mína zmlsaná. Rockové divadlo nejen pro děti, co nerady špenát. Hlavní hrdinka 

je zmlsaná holčička Mína. Je v jídle pěkně vybíravá, trochu umíněná a svéhlavá. 

Tatínkovi a mamince jednou dojde trpělivost a pošlou Mínu spát bez večeře. Hlad ji v 

noci přece jen přivede k obří lednici, kde pan Špenát, madam Koprová a pan Párek už 

pěkně naříkají a hubují na milou Mínu. Do jejich jednání s nejvyšší důležitostí zasáhne namyšlený Otto 

von Hamburger. Viděli jsme zábavný i poučný příběh plný vtipných písniček, humorných situací, který se 

dětem velmi líbil.  

  Pasování na čtenáře v 1.C 

Prokousali se prvními písmeny, slabikami i slovy. Nebyl to pro každého jednoduchý 

úkol, ale po svém to zvládl každý prvňáček. S hrdostí si říkají: „Už umím číst!“ V 

pondělí 27. listopadu byli všichni žáčci 1. C pasováni na Čtenáře před zraky svých rodičů i prarodičů.  

Hned poté, co prakticky dokázali, že umí přečíst slabiky a spojit je do slov, byli vyzváni ke složení 

Čtenářského slibu. Nejprve si jej vyslechli z úst paní učitelky a poté se rozhodli, zda do toho jdou. 

Všichni tu odvahu našli, očka jim svítila odhodláním. Po slibu si tedy každý prošel pasováním 

písmenkovým mečem na Čtenáře nebo Čtenářku a své odhodlání stvrdil otiskem vlastního prstu pod 

Čtenářský slib. Odměnou všem byla první kniha, kterou ve škole společně přečteme, Slabikář, 

písmenkové sušenky a dřevěná medaile Už jsem čtenář, která jim bude tento den dlouho připomínat.  

Nakouknutí do vesmíru 

Rozsáhle rekonstruované Planetárium Ostrava nabízí široké veřejnosti 

nevšední zážitky. Tentokráte do jeho prostor zavítali žáci 5. tříd naší ZŠ.  

V pátek 8. 12. tam prožili celé dopoledne. Nejprve pracovali ve skupinách, 

prošli experimentárium – expozice „Ke hvězdám“, „Do hlubin Země“, „Za 

světlem“ atd., zjišťovali informace. S vyplněnými pracovními listy šli do kinosálu. Čekalo je překvapení. 

Humanoidní robotka Engie jim vysvětlila všechny odpovědi a spolu s průvodcem vyhodnotila nejlepší 

skupinu. Pak už děti v sále planetária sledovaly výukový program „Napříč Sluneční soustavou“. Podnikly 

nevšední cestu ke všem osmi planetám díky počítačovým animacím a vzdálený vesmírný svět se jim tak 

přiblížil. Jak hodnotily tuto návštěvu samy děti? Byly spokojené, líbila se jim nová podoba planetária, 

oceňovaly interaktivní exponáty, zajímalo je i vysvětlení přírodních jevů na Zemi. Často bylo slyšet 

postesknutí, že tam chtěly být ještě déle. 
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ZIMNÍ ZÁBAVNÉ LUŠTĚNÍ ŽÁKŮ Z 3.C 
 

HŘEBENOVKA 

 1. mráz 

 2. iglú 

 3. slalom 

 4. Alpy 

 5. sněhulák 

 6. koulování 

 7. sáňkování 

 8. bruslení 

 9. hokejka 

 10. lyžování 

 11. bobování  

 

Zimní vtípek  
 

 

 

 

 

 

       

Josef Oravec    Tajenka ti prozradí, kdo slaví svátek 6. ledna … 

  

          TROJSMĚRKA 

 

   Vojta Dlabaja 

   

   

 

 

 

 

sněhulák, sáně, sníh, mráz, Vánoce,  

stromy, ozdoba, hory 

 

Tajenka: ____________________ 
 

Radim Němčík, Kuba Neuwirth 

            

11. 

      
6. 

   
9. 

  

  
3. 

          

           
10. 

 
1. 

            

             

     
5. 

       

 
2. 

 
4. 

   
7. 

 
8. 

   

             

             

             

            

 

             

             

             

             

             

15 31 49 6 25 39 14 21 0 4 

                    

S N Ě H U L Á K 

Á J H Í N S E T 

N M V Á N O C E 

Ě R U H O R Y Z 

I Á Y M O R T S 

O Z D O B A M A 

20 – 5 =  T 

20 + 5 =  R 

30 – 9 =  O 

30 + 9 =  Á 

40 – 9 =  Ř 

40 + 9 =  I 

10 + 4 =  L 

5 - 5 =  V 

10 - 4 =  K 

1 + 3 =  É 

Dvě děti bobují. Maminka je nabádá: 

„Musíte se střídat, když máte jen jedny 

boby!“ 

Starší z bratrů povídá: „Mami, ale to je 

přesně to, co děláme. Já je mám na cestu 

dolů a on na cestu nahoru.“     Kuba Häring 
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MALÁ MÍNA ZMLSANÁ 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, DĚTI Z 2.A 

 

Mína byla holka, které zpočátku nechutnalo obyčejné 

jídlo a chtěla hlavně hamburger. 
 

Divadlo se mi líbilo, bylo to 

hezké. (Izabelka Černá) 

 

Bylo srandovní, jak Mína nadávala na jídlo, které jí nechutnalo.(Ema Potěšilová) 

 

Moc se mi to líbilo, bylo to legrační. 

Na představení jsem už byl i s rodiči. 
(Matouš Ujfaluši) 

 

 

 

 

 

 

Bylo to super a srandovní a líbilo se mi, jak bojácný párek plakal.(Viktor Sieja) 

 

Mi se líbilo, že hamburger čaroval, párek se zbavil strachu a Mína začala 

mít ráda koprovku a špenát. Nakonec byli všichni kámoši. (Terezka Dejlová) 

 

Najdi 6 rozdílů:  
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Matěj Bárta 

Terka Jiříčková 

Marek Neuvirt 

VESMÍRNÁ ZÁBAVA S 5.B  

 

 
 

Na Měsíc se dívám rád, 

je skutečný kamarád. 

Každý večer když jdu spát, 

chce se mi s ním povídat. 

O hvězdách a o Slunci, 

bavím se s ním do noci. 

Petr Martiník 

 

 

Dalekohled dobrý mám, 

na hvězdy se podívám. 

Možná že tam někde v dáli, 

Marťánci si povídají. 

Jaké je to na Zemi, 

zda se někdy setkají. 

Tomáš Martiník 

 

 

 

Koukněte se děti, 

na nebi něco letí. 

Jedna malá kometa, 

vydala se do světa. 

Potkala tam planety, 

uviděla i rakety, 

které letí na Měsíc, 

dobrodružství pěkně vstříc. 

Terka Hoňková

Když je večer nebe jasné, 

kouknu ráda oknem ven, 

vidím Měsíc, hvězdy krásné, 

A zasním se snít svůj sen, 

 

Jsem odvážnou kosmonautkou 

a letím si tam a sem, 

letím hvězdnou křižovatkou, 

prostě celým vesmírem. 

Vidím Měsíc, Pluto, Venuši, 

míjím Saturn, Uran, Mars, 

a najednou mě někdo vyruší, 

to maminka na mě volá! 

Elinko, běž už spát, 

víš, že zítra bude škola! 

Teď už nemůžeš si hrát. 

                       Eliška Faberová 
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Klára Ležatková 

Veronika Jarošová 

Verča Bräuerová 

Isabela Siudová 

Vybarvi, zvol 

správné barvy. 

Saturn 

VESMÍRNÝ TEST 5.A 
1. Co je Slunce? 

a) hvězda   b) planeta   c) meteorit 

2. Kolik planet obíhá kolem Slunce? 

a) 6    b) 8    c) 10 

3. Jak se jmenuje jinak naše Galaxie? 

a) Kakaová  dráha  b) Mléčná dráha  c) Kávová dráha 

4. Která planeta sluneční soustavy je největší? 

a) Jupík   b) Julča   c) Jupiter 

5. Která planeta je nejblíže Slunci?  

a) Venuše   b) Země   c) Merkur 

6. Jak se někdy nazývá planeta Venuše? 

a) Jitrnice, Večerníček b) Jitřenka, Večernice c) Jitro, Večerka 

7. Hvězda Malého vozu, která ukazuje k severnímu pólu je 

a) Ukazovačka  b) Severnička, Polárnička c) Severka, Polárka 

 

8. Nejmenší planeta sluneční soustavy je 

a) Merkur   b) Minerkur   c) Merkusek 

9. Která planeta má nejvýraznější prstence? 

a) Saturn   b) Saturnin   c) Star 

10. Nejbližší hvězda planety Země je 

a) Polárka   b) Slunce   c) Měsíc 

11. Planety Jupiter, Saturn, Uran, Neptun – 4 obři - jsou 

a) zamilované   b) mléčné   c) plynné 

12. Proč mají některé planety prstence? 

a) pro parádu   b) zamilovaly se  c) mají silnou přitažlivost 

13. Které zvíře bylo první ve vesmíru? 

a) mušky octomilky  b) žirafa   c) slon 

14. Jméno prvního psa na oběžné dráze Země je 

a) Vlajka   b) Lajka   c) Krajka 

15. Která planeta nepatří do sluneční soustavy? 

a) Pluto   b) Plutík   c) Pult 

Planetární přesmyčky 

ERMURK   NUŠEEV   

ZMEĚ    RASM 

PIJUERT   TURNAS   

AUNR    NNUTPE 
 

NÁŠ TIP NA ZÁVĚR 

Navštivte Planetárium Ostrava. Nám se tam moc 

líbilo. Vše bylo úžasné, zajímavé i poučné. Byli jsme 

v planetáriu celé dopoledne. I to byla krátká doba.  

Určitě se tam vrátíme. 
Řešení testu: 1a, 2b, 3b, 4c, 5c, 6b, 7c, 8a, 9a, 10b, 11c, 12c, 13a, 14b, 15a 
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ZIMNÍ OBRÁZKY NAŠICH PRVŇÁČKŮ 
  

Mariana Jalůvková 1.A       Sabina Hájovská 1.A                 Pavel Vajda 1.A               

            
           

                                                                                                                                

 Anna Oravcová 1.A  Zuzana Homolová 1.A       Robin Jančík 1.A 

                                        

         

                 

 

       

 

Ondřej Mikl 1.A                                     

VanesaTvrdá 1.A                        Tobiáš Willaschek 1.A 

                                             

    Karolína Kuchtová  1.A         Tereza Fedáková 1.B                       Petr Lichý   1.B                         

 

Matyáš Kohutek 1.B              Ondřej Neumann 1.B                Ema Richterová 1.B 
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Daniel Mleczko 1.B 

POJĎTE SI O ZIMĚ ZAZPÍVAT S 1.C 
Nejprve to zkuste podle obrázků… 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

                                 

                                       

  

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

Rozálie Blahová 1.B 
                                                                                                                     

 

 

 

Martin Mihál  1.B 

 
                                                      

 

 

 

 
         

 

 

Adéla Rečková  1.B 
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ZEMĚ, KDE JE POŘÁD ZIMA – 3.B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 
Kolik ryb chytil Eskymák? 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 9. písmeno v abecedě 2. Eskymáci loví 4. hlavní město Grónska 5. iglú se staví z  

6. jméno zvířete na obrázku 7. příjmení zpěváka písně Grónská zem 

1.   

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

      

 Ó   

     

      

       

7.         

Grónsko je největší 

ostrov na světě. 

Hlavní město 

Nuuk. 

Adélka Pospíšilová 

Natálka Kostková Honzík Matuška 

Heli Schmeisterová 

Vlajka Grónska 

Na vlajce je 

znázorněno slunce 

vycházející nad 

polárním ledovcem. 

Honzík Kvasnička 
Rozárka Holainová 

Barča Holá, Zuzka Poštulková, Heli Schmeisterová 

Najdi 2 stejné lední medvědy. 

Anička Veselá 

1 – vybarvi červeně 
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Marek Sedláček, Tonda Muczka 

? 

ZIMNÍ SPORTY 4.A 
 

KVÍZ 

1. Z čeho střílí biatlonista? 
a) malorážka  b) vzduchovka        c) snajperka 

 

2. Co má na hlavě hokejista?  
a) čepici   b) kšiltovka  c) helma 

3. Na čem jezdí sjezdaři? 
a) běžky  b) boby  c) lyže 

4. Jak se jmenuje náš nejlepší 

hokejista Jaromír ……….? 
a) Bena    b) Jágr        c) Horák 

ŘEŠENÍ: 1.b, 2.c, 3.c, 4.b,  

Matěj Horák, Tobiáš Bena 
 

KVÍZ 

1. Je to zimní sport.  
a) hokej  b) fotbal    c) florbal 

2. Jméno českého biatlonisty.  
a) Ondřej Moravec  b) Jaromír Jágr 

3. Kdo hraje hokej?  
a) Milan Baroš  b) Jaromír Jágr 

4. Hokejista potřebuje.  
a) kopačky  b) plavky  c) brusle 

5. K lyžování potřebujeme.   
a) lyže  b) hokejku  c) brusle 

ŘEŠENÍ: 1.a, 2.a, 3.b, 4.c, 5. a 

Adam Bartoš, Patrik Gelnar 

 

Přesmyčky 

jhoek________________ 

žykěb________________ 

lžye_________________ 

ínelsurb______________ 

mzia_________________ 
Eliška Stejskalová,  

Barbora Siejová 
Matěj Huspenina, David Bárta 

 

Obrázky nakreslili: Eliška Martínková, Marek Sedláček, Eliška Stejskalová, Matěj Huspenina 

 

V zimě padá…..               

Hokej, fotbal je               

Jaromír Jágr hraje…             

Na čem se bruslí.           

Rychlá jízda z kopce na lyžích.           

Anglicky lyže.             

Kdo lyžuje?             
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 NÁVŠTĚVA MUZEA S 3.A

  
 
 

Tereza Kašperlíková            
Nikola Lipský 

Mattia Delle Fave 

Ve čtvrtek 14. prosince 2017 jsme navštívili muzeum v Klimkovicích. Muzeum sídlí 

v prostorách renesančního zámku Bzenců z Markvartovic. Vstupní část je zaměřena na 

přírodu v Poodří. Expozice muzea mapuje historický vývoj města od roku 1415. 

Součástí muzea je Pamětní síň malířky Heleny Salichové. 
 

… a co nejvíce zaujalo děti? 

„Viděli jsme spoustu pěkných věcí a nejvíce mě zaujaly meče“, popisuje Matěj Kudela. 

Matějovi Šolcovi se nejvíce líbil meč a kolovrátek. Lucii Homolovou zaujaly obrazy od 

malířky Heleny Salichové a Jirkovi Dubnovi se líbila výstava celá. 

 
      

 

 

 

 

 

 

  

   Anna Velikovská               Natálie Parchańská         Nela Dobešová               Eva Habustová

   

         Spoj tečky 

   Vylušti 
 

 

 

 

 

          Petr Homola 
       

 Doplň křížovku    

Adéla Kolarczyková 

1. Město, kde se nachází naše škola? 

2. Kde se léčí pohybové ústrojí? 1. pád   

3. Co se tesá z kamene? 

4. První československý prezident? 

5. Stroj na tkaní?   

    

Štěpán Pavelka, Vojtěch Himlar, Ivo Dobeš  TAJENKA_____________________ 

3.M 1.Z 4.E 5.K 2.Á 

1. 2. 3. 4. 5. 
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POPLETENÉ POHÁDKY ZE 4. B 

Žila - byla malá holčička, která se jmenovala Popelka.  Jednou jí řekla maminka, ať 

zajde k babičce. Popelka se vydala po cestičce, ale za chvíli uhnula z cesty. Uviděla 

překrásné květiny a chtěla je pro babičku natrhat. Mezitím kolem ní projížděla 

královská družina s princem. Popelka viděla, že jedou stejnou cestou, a proto se 

rozběhla za družinou. Když přišla k babiččině chaloupce, uviděla spoustu koní. Vešla do 

chaloupky a místo babičky vidí v posteli ležet prince s nafouknutým břichem. Popelka 

chtěla vědět, kde je babička. Princ se usmál a řekl: „Pojď blíž, já ti to pošeptám.“ 

Popelka přišla blíže a CHLAMST! Princ spolknul i Popelku. Naštěstí zrovna okolo 

babiččiny chaloupky prolétal Superman. Když viděl to nadělení, hned Popelku i babičku 

zachránil. Pak požádal Superman Popelku o ruku, byla svatba a žili spolu šťastně až do 

smrti.                                                                  Eliška Himlarová 

V jednom krásném zámku žila Karkulka. Byla moc hodná a 

nikomu nerozkazovala, protože měla kouzelnou moc. 

Dokázala vyčarovat všechno, co si přála. Ale najednou se 

stala na své moci závislá. Její tatínek nechal po království 

vyhlásit, že ten, kdo ji zbaví kouzelné moci, dostane tři 

truhly zlata. Hlásilo se mnoho zájemců. Až jednomu z nich, 

Lotrandovi, řekla Karkulčina komorná, že Karkulka 

potřebuje jen tři obyčejné věci. Karkulka vůbec nechodila 

ven. Tak jí Lotrando vzal ven na sluníčko. Karkulka se nadýchala čerstvého vzduchu a 

bylo jí trošku lépe. Pak se Karkulka s Lotrandem do sebe zamilovali a po svatbě zmizela 

všechna zlá kouzla. Potom se jim narodily děti – Jeníček a Mařenka.                                          
Veronika Hurníková 

 

Poznáš, které pohádky se popletly dohromady? ___________________________ 

 

A co si obléknout na zasněžený kopec? 

   

 

 

Obrázky od Daniela Starečka, Venduly Magerové a Adély Mleczkové. 

Víš, jak se jmenoval japonský vynálezce stanu?     Nacochata. 
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     HÁDÁNÍ A LUŠTĚNÍ S 2.B    
 

 

Pomoz ptáčkovi najít cestu ke krmítku                                  

Vylušti sudoku 
                                        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vyhledej všechna uvedená slova:          Které zvíře má oči na ocase? (ávp)  

domek, vlak, auto, kostra, ara  Kdo umí všechny jazyky na světě? (věnaoz) 

lopata, vrata, osa, motýl, lama       Kdo nikdy nesundá hřeben z hlavy? (houtko) 

 
                                    
 

          

 

 

                  

 

         

 

 

 

  

 

  Která vločka nemá na stránce dvojici? 

Označ ji a přijď si do 2.B pro odměnu. 

       

 

 

Stránku připravili: Ondra Faber, David Petruška, Danielka Tomášková, Ríša Sojka a 

žáci 2.B 

   
 

        
  

  
  

 
  

 

V L A K A M 

Š R L O U O 

A K A S T T 

O A M T O Ý 

L S A R A L 

L O P A T A 

O O M E K A 

4  2 = 6 

+     

 + 2 =  

=  =  = 

7 +  = 11 

 

 

 

 

Co nikdo nikdy nedohoní? 

Horní část 

obličeje 
   

 

Anička    
 

Suchá tráva    
 


