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Milí žáci, učitelé a čtenáři našeho časopisu, 

zima je v plném proudu a my se hlásíme zpátky s dalším číslem školního časopisu 

Klimkováček. Ani v zimě jsme nelenili a připravili jsme pro vás zajímavé čtení. Pololetí 

uteklo jako voda a před námi je vysvědčení. Leden jste věnovali učení, 31. ledna se 

školní rok rozdělí a začnou nám jarní prázdniny. Konečně budete mít čas věnovat se 

zimním radovánkám. A abyste si tento čas zpříjemnili, nenechte si ujít poutavé články, 

zprávičky ze školy, zajímavosti ze zimní přírody, křížovky, přesmyčky, kvízy a spoustu 

zábavného čtení a luštění. 

Užijte si příjemné čtení a do druhé poloviny školního roku Vám přejeme mnoho 

úspěchů a ať nám i toto pololetí rychle utíká!  
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Setkání u vánočního stromu  

Každý rok se v předvánočním čase na jedno sobotní 

odpoledne otevírá škola všem návštěvníkům. Rodiče a 

prarodiče se těší na vystoupení svých dětí či vnuků. 

Hala školy se promění ve vánoční trhy, na nichž je 

možné koupit si drobné dárky. Tentokrát bylo naše 

setkání 8. prosince už pětadvacáté. Žáci 1. stupně 

nacvičovali svá taneční vystoupení a dotvářeli kulisy či 

kostýmy. 

 

Program žáků, který vždy doprovází vánoční trhy, byl malým ohlédnutím za českou hudební i 

filmovou tvorbou minulého století. Tanečně-hudební pásmo dětí 1. stupně doprovázely známé 

melodie od prvorepublikových až po ty současné. Vše se vydařilo a Setkání u vánočního stromu 

bylo pro návštěvníky příjemně stráveným odpolednem a milým pohlazením v předvánočním čase.  
 

Daniela Prašivková, 4.C 

Tereza Neuvirtová, 4.C 
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 ZPRÁVIČKY Z  NAŠÍ ŠKOLIČKY  
Krabice od bot 

Již posedmé pořádá Diakonie předvánoční akci, která má za cíl potěšit děti z 

chudších rodin v České republice. Pomáhá lidem v těžkých životních situacích, 

kdy už jim nebo jejich nejbližším docházejí síly. Děti společně s rodiči naplnili 

dárkové krabice od bot maličkostmi – pastelkami, omalovánkami, auty, 

panenkami a ty udělají radost dalším dětem o Vánocích. Stali se „Ježíškem“ 

pro kamarády, kteří nemají takové štěstí. Krabice jsme vánočně zabalili, 

napsali dovnitř vánoční vzkaz a odvezli na určené místo. Doufáme, že dárky 

udělaly kamarádům velkou radost a prožili krásné a kouzelné Vánoce. Je dobře, že jsou mezi námi lidé, 

kteří dělají dobro i pro jiné kolem nás. 

Hodina kódu 
Žáci 5.A, 4.C a členové matematického kroužku si spolu s dalšími miliony 

školáků po celém světě vyzkoušeli programování v rámci kampaně Hodina 

kódu. Ta má za cíl probudit v nich hravou a poutavou formou zájem o 

informatiku a zvýšit možnosti pro uplatnění se na trhu práce. Na žáky 

čekala speciální lekce programování, během které si děti na vlastní kůži vyzkoušely, že programovat 

nemusí být žádná nuda, ale že může jít naopak o nesmírně zábavnou a zajímavou aktivitu. V rámci Hodiny 

kódu se totiž při výuce používá počítačová hra Minecraft, ve které žáci řeší příklady programování pomocí 

tzv. bloků. Je podporována dovednost, logika a tvořivost při řešení problémů. Děti tato hodina velmi bavila 

a rychle si osvojily základní pravidla pro tvorbu jednoduchého programu. Pokud si chcete programování 

také vyzkoušet, můžete si své dovednosti otestovat na www.hourofcode.com.  
 

Andělská škola ve 2.C 
Ve středu 5.12. se celá 2.C proměnila v nebe plné andělů. Dokonce i velcí čerti 

z nich byli "vedle". Nebylo to vůbec nečekané, protože jsou to velmi pohodové 

a kamarádské děti. Role andělů jim tedy byly šité na míru. Ten den jsme si 

báječně užili a těšíme se na každý další. 

Návštěva muzea v Klimkovicích 
Těsně před Vánoci jsme se s dětmi z třetích tříd vypravili do muzea. Děti se 

dozvěděly spoustu zajímavostí o historii jejich města a také o osobnostech, které 

z Klimkovic pocházely. Asi nejvíce děti zaujaly předměty, které lidé v dávných 

dobách používali, ať už ke svému řemeslu, nebo ke každodenní potřebě. Pozornosti 

dětí neunikla ani stálá expozice Chráněné krajinné oblasti Poodří. Dětem se výstava velmi líbila. 

Spolupráce osmáků a prvňáčků 

Již při zápisu do 1. třídy se dnešní osmáci začali starat o "své" 

prvňáčky. Pomoc pokračovala i v tomto školním roce. V září 

osmáci pomáhali v šatně, celoročně mají na starost donášku 

ovoce a mléčných výrobků do prvních tříd. Také proběhla 

společná akce Malování na chodník. Malí i velcí školáci společně 

vytvořili překrásné obrázky na chodníku před školou a u toho si popovídali a seznámili se. 

Prvňáčci potřebovali pomoc svých velkých kamarádů také na vánoční besídce při vytváření řetězů na 

vánoční stromeček v atriu školy. Nebyly to totiž ledajaké řetězy - byly vytvořeny z dobrot pro ptáčky a 

ostatní zvířátka. Všechny děti vypadaly při společných aktivitách spokojeně a při činnostech jim šla práce 

pěkně od ruky.  
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SVÁTKY A UDÁLOSTI ZIMY OČIMA DĚTÍ Z 2.C 
Najdeš k obrázku správný název a datum?   

 

 

 

 

 
 

  

 

Nela Galánová           Bibiana Halamová                                                                                                                             

 

Šárka  

Lechová 

 

                  

                                                                  

       Matyáš  

                  Kalášek 

 

 

    

   24. prosince          1. ledna 

   6. ledna               31. ledna 

   6. prosince          31. prosince 

   únor nebo březen 
                                            

 

  

 

                                                                      

 

   

 

 

Martin Rýdl 
Laura Pátková 

Anežka Pokorná 
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Tajenka hřebenovky ti prozradí jeden ze zimních měsíců: ________________

Obrázky ti napoví názvy zimních sportů, které musíš doplnit.

MNOHO ZÁBAVY PŘI ZIMNÍM LUŠTĚNÍ PŘEJE 3.B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokončení říkanky najdeš v tajence:

Běží Vojta běží,

zakopne a …………

1.

2.

3.

4.

5.

1. Co zdobíme o Vánocích?

2. Kdo k nám přijíždí na bílém koni?

3. Co stavíme ze sněhu?

4. Kdo nám 24. prosince nosí dárky?

5. Co bílého padá v zimě z oblohy?

Hynek Batko a spolužáci 

2.

3.

5.

4.

1.

2. 

Kristýnka Kuncová 

1. 

Terezka Nešetřilová 

5. 

Marťa Urbančík   

4. 

Oliver Václavek 

3. 

Hynek Batko 

Vaneska Veličková 
Silvinka Demková 
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MÁME RÁDI ZVÍŘATA 5.A 

Středně velká divoká šelma _ _ _ _. 

1. Má dlouhý krk.  

2. Mňouká. 

3. Houká. 

4. Opyluje květy.                              

       Tonda Muczka, Marek Sedláček, Sofie Vlková 

1. Má černé a bílé pruhy.             Nela Hamříková   

2. Je chytrá a houká. 

3. Má velké uši a je jako kůň.  

4. Podobná jako vlaštovka. 

5. Je to ryba a má zuby. 

6. Dělá cesty v podzemí. 

7. Loví myši a lísá se. 

  Natálie Malíšková,  

Barbora Sakrejdová 

Čtyřsměrka 

krocan, ovce, kráva, vlk, rak, pták, 

andulka, opice, slepice, hroch 

Tobiáš Bena, Jakub Faldyna 

Test 

1. Netopýr je K) Batman  

Z) savec S) pták.  

2. Delfín je A) ryba  

V) savec P) plaz. 

3. Nejjedovatější volně 

žijící had v ČR je Í) zmije 

C) užovka F) kobra. 

4. Želvy mohou žít  

G) na souši J) ve vodě Ř) 

na souši i ve vodě. 

5. Termit je E) hmyz N) ryba M) savec. 

Tajenka __ __ __ __ __ 
Matěj Horák, Adam Bartoš 

Přesmyčky Karolína Pavlasová, Ela Kohutková 

ÍKRÁKL __________, AKSRN___________, LENJE _____________, 

SEAPR ____________, KSO ___________, TNŽABA____________,ĚDVDEM _______, 

KŠEOUOLK _________, OAČKK__________. 

       

      

     

      

       

     

     

       

       

      

     

Zakroužkuj odpověď: ano ne 

Spí medvědi hnědí v zimě? K D 

Může pes jíst čokoládu? A O 

Může ježek pít mléko? S Č 

Existuje čáp černý? K I 

Nazývá se část sedla hruška? Y N 

K R Á V A C H 

R A K J N S R 

O V C E D L O 

C L A W U E CH 

A K X A L P K 

N I D R K I O 

P T Á K A C N 

B O P I C E O 

Odpověz na otázky: ano ne 

Je osel lichokopytník? M Š 

Má žába ocas? T T 

Žijí hadi v ČR? Ě J 

Mají mravenci zuby? S Ň 

Je pro kočky mléko zdravé? W A 

Může mít koza bílou srst? T U 

Dá se jezdit na mořském koníkovi? I A 

Barbora Siejová 

Nela Hamříková  

Ema Prchalová  

Eliška Martínková  

Matěj Huspenina  

Adam Bartoš  
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ZIMNÍ RADOVÁNKY S 5.B 

Prima tip na jarní prázdniny - pokud sníh vydrží! Zima je kouzelná a krásná. Pokud napadne 

tolik sněhu jako letos, dá se bobovat nebo sáňkovat. Já a moje kamarádky jsme vyrazily na 

kopec za školou. Byla to legrace, protože jsme sjížděly i přes malé skokánky, které tam uplácal 

někdo před námi. Sice jsem si na nich narazila záda, ale bolelo to jenom chvíli. Zkoušely jsme 

jezdit i po břiše, a až jsme byly pořádně mokré, tak jsme si u nás daly horký čaj. TEN DEN BYL 

PROSTĚ SUPER!                                                                              Eliška Peszynski 

Zimní luštění 

  
Adélka Mléczková 

Rychlý sportovní kvíz Elišky Himlarové 

1) Kdo je rychlobruslař/ka? 3) Kdo je krasobruslař/ka? 

a) Martina Sáblíková   a) Michal Březina 

b) Jaromír Jágr    b) Ester Ledecká   

 

2) Kdo je biatlonista/ka?   4) Kdo je hokejista? 

a) Věra Čáslavská    a) Roman Šebrle 

b) Veronika Vítková    b) Jaromír Jágr           
   Odpovědi: a, b, a, b                                                                                                                      

Přesmyčky Elišky Peszynski    

YKSÁŇ – ________________       SKNÁĚLHU - ____________________ 

CHOLNAD – ______________  RCHAUMOP - ____________________ 

Smějeme se s 5.B:     
Baví se dva sněhuláci:   „Venku je taková zima, že si dám nanuk na zahřátí.“ 

První říká: „Podívej se, chumelí.“  Děti se vrátily se zimní dovolené a volaly:                            

Druhý: „To je otrava, ale alespoň       „Babičko, byli jsme na horách, ale hory jsme 

nám padají náhradní díly.“                         neviděli, všude jenom samý sníh.“ 
      Vendy Magerová a Danek Stareček 

Pranostika:          

RYJE-LI KRTEK V LEDNU, KONČÍ ZIMA V … (zbytek pranostiky v tajence) 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

Eliška Himlarová 

? 

Filip Jansa 
Eliška Peszynski 

? 
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ZIMNÍ TVOŘENÍ A LUŠTĚNÍ S PRVŇÁČKY 

 
 

 

 

 

Vyhledej dvojice stejných vloček a označ je stejnou barvou. 
 

 

 

Děti si na louce stavěly sněhuláky. Iva, Lada, Mirka a Jana si postavily společného. Pepík 

a Tom každý svého a Jára dokonce postavil dva. Kolik sněhuláků děti postavily celkem?  

Je to jako na obrázku?   ANO – NE                  Na louce bylo ______ sněhuláků. 

(budeš-li znát správnou odpověď, přijď si pro odměnu do 1. B) 

 

 

 

 

 

Barbora Galejová 

 

 

 

Justýna Kejdová 

 

Adam Foltýn 

 

 

 

Tomáš Kudela 

Justýna Kejdová 

Amálie Foltová Filip Ivan Ondřej Foltýn 
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KRESLENÉ PRANOSTIKY OD 2.B 
Spoj text s obrázkem 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryje-li krtek 

v lednu, končí zima 

v květnu. 

Na Nový 

rok o 

slepičí 

krok. 

Když v lednu 

včely vyletují, 

to nedobrý rok 

ohlašují. 

Leží-li kočka 

v únoru na slunci, 

jistě v březnu 

poleze za kamna. 

Na Tři krále o 

krok dále. 
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ZIMNÍ SPORTOVÁNÍ S 2.A 

                      

 

 

      

                      

  

                                            

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnošt Aaron Mazánek Mariana Jalůvková Karolína Kuchtová 

Sabina Hájkovská Pavel Vajda Oskar Chvojka 

Robin Jančík Ondřej Mikl 

Zuzana Homolová 

Vanesa Tvrdá 

Dominika Klačková 
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MASOPUST SE 4.A 
 

Slovo masopust může mít několik významů 

- několik týdnů od Tří králů do Popeleční středy 

- tři poslední dny masopustního období, které jsou také nazývané končiny nebo ostatky 

- hlavní postava masopustního průvodu, která se však objevuje jen v některých lokalitách  

 

   Masopust (na Moravě fašank nebo fašinek) byla doba od Tří králů do Popeleční středy. 

Nejznámější a zároveň nejveselejší jsou poslední dny masopustu, spojené s radovánkami a 

Velikonocemi. V období masopustu se pořádají karnevaly, průvody a jiné radovánky. Původně se 

jednalo o „opuštění masa“ a postění se.  

   Masopustní dny 

o  Tučný čtvrtek (tučňák) – spojený se zabíjačkou a hostinou 

o  Taneční neděle – jsou plesy, tanečky, zábavy 

o  Maškarní úterý – průvod masek 

 

Maškarní úterý začíná tím, že jde průvod masek ke starostovi obce požádat o svolení, jestli 

mohou po vsi chodit a žádat o koledu. Po svolení starosty maškary dostanou občerstvení 

a za doprovodu muziky začnou obcházet ves, stavení po stavení. Nejznámější maskou průvodu 

jsou MEDVĚD a KOBYLA nebo kůň, které mají nabít lidi svou sílou a energií. NEVĚSTA byla 

většinou převlečený muž a ženich byla převlečená žena. Předvojem průvodu byl Strakatý 

neboli LAUFR, který držel v ruce hůl. V průvodu naháněla strach SMRT, která byla oblečená 

do bílé plachty a měla strašidelný obličej. Nesměl zde chybět ani KOMINÍK, který lidem 

začerňoval tváře popelem. 

Do křížovky doplň ve správném pořadí 

zvýrazněná slova z textu: 

 

 Masopust 

       Mattia Delle Fave 

 

     Masopustní koláče, 

     medvědi a maskáče. 

   Masky si tu vytvoříme, 

     jitrnici spolu sníme. 

    Medvěda tu vodíme, 

    medvědici zdobíme. 

       Vojtěch Himlar          Upečeme koláče,          

  zatančíme spolu tance.    

 

Šlehačkové cukroví 

300 g hladké mouky, 1/4 šlehačky, 250 g ztuženého tuku, cukr na obalování 

Postup: Ztužený pokrmový tuk nastrouháme, přidáme ostatní přísady a zpracujeme. Těsto se zpočátku 

trochu lepí, je možné přidat trochu mouky. Necháme ho odložit v chladu, a pak na pomoučeném válu 

rozválíme do placky asi 4 mm silné. Vykrajujeme různé tvary. Pozor! Pečivo je hotové, když jemně 

zrůžoví zespodu, nahoře zůstane bílé. Horké tvary obalujeme v cukru. 

                   

                

                 

  E                

                  

   O              

Natálie Parchańská 

Štěpán Pavelka 

Lucie Homolová 
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Zvládneš učivo 3. třídy? 

E. Potěšilová 
E. Hinduláková 

     ZÁBAVNÉ UKONČENÍ 1. POLOLETÍ OD 3.A                       

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapiš do hodin: 

začátek vyučování konec 5. hodiny 

Vypočítej a vybarvi: 

Spoj do aktovky školní potřeby: 

Napiš si vysvědčení, které si zasloužíš: 

Oprav chyby z tabule: 

T. Dejlová   

I. Černá   

J.J.Křivda 

M.Ujfaluši, V.Sieja 

M.Bártová 

A. Jordánová 

80 – červená, 30 – žlutá, 50 – modrá, 40 – zelená,  

25 – růžová, 15 - oranžová 

Najdi 7 rozdílů: 



12 
 

MAŠKARNÍ KARNEVAL VE 4.B 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.           

2.        

3.       

4.       

    

Na Hýlově vždycky v pátek 

pořádají masky svátek, 

rádi se tam všichni sejdou, 

do tomboly rychle zajdou. 

Vesele tam tancují, 

písničky si notují, 

malí, velcí, dospělí 

v konfetách tam lítají. 

Zase za rok sejdou se tu 

a pozvou i svoji tetu, 

která letos nebyla, 

ráda by však rejdila. 

Anička Veselá, Adélka 

Pospíšilová 
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M. Pesch 

M. Popek 

Obrázky: J. Gazda, H. Janásková, J. Oravec, M. Popek, N. Pokusiňská, D. Prašivková, M. Bartáková 

ZIMNÍ PTÁCI U KRMÍTKA – 4.C 
Ptáci, kteří u nás zůstávají i v zimě, potřebují naši pomoc, aby mohli přežít. Pomoc potřebují 

v době, kdy teplota klesne pod -5 °C a krajina je pokryta souvislou vrstvou sněhu. Čím 

pestřejší jídelníček jim na krmítku nabídnete, tím více druhů pak můžete pozorovat. 
 

Pěnkava obecná 

- slunečnicová semínka, směsi 

semínek a vločky 

- staví si hnízdo z mechu a 

jemné trávy 

 

Strakapoud prostřední 

- lojové koule, slunečnicová 

semínka 

- na jaře se dá poznat 

mňoukavými zvuky 

 

Dlask tlustozobý 

- semena slunečnice, javoru, 

buku, hlohu 

- umí rozlousknout nejtvrdší 

pecky 

Čížek lesní 

- slunečnicová semínka, směsi 

semínek 

- černo-žluto-zelený 

s ostrým zobáčkem 

 

Sýkora koňadra 

- lojové koule, slunečnicová 

semínka 

- nejhojnější s nejznámější 

 

Vrabec polní 

- slunečnicová semínka, směsi 

semínek, vločky 

- zbarvení samečka a 

samičky je stejné 

 

Zvonek zelený 

- slunečnicová semínka, směsi 

semínek 

- robustní pták se silným 

zobákem 

 

Stehlík obecný 

- slunečnicová semínka, směsi 

semínek 

- ukrývá semena na konci 

větve 

 

Brkoslav severní 

- rozinky, dužnaté plody, 

bobule 

- jsou u nás zimními hosty

 

Bludiště:     Přesmyčky:    Spojovačka: 

 RAKOÝS ___________  kos  prostřední 

 OSK  ___________  zvonek  tlustozobý 

 CEABRV ___________  dlask  černý 

 KRBSOLVA ___________  stehlík  polní 

     NKPĚVAA ___________  pěnkava obecný 

 ASKLD  ___________  strakapoud zelený 

 KENOVZ ___________  sýkora  obecná 

   vrabec  modřinka 

 

 

Křížovka – doplň rodové jméno:  Osmisměrka – krmení: 

 

Vyhledej skryté názvy ptáků: 

 

 

 

 

  

D. Prašivková 

J. Gazda, M. Bartáková 
D. Koleček 

R. Němčík, A. Bubeníček. J. Neuwirth 

sýkora, pěnkava, 

kos, vrabec, 

zvonek, brkoslav, 

dlask, strakapoud, 

stehlík, žluna, 

datel,  čížek, 

strnad, hýl, 

brhlík, drozd 

H. Janásková, N. Pokusiňská 

S O K Ž L U N A P B

T Ý K Í L H R B Ě R

R S K S K O S M N K

A T E O Ě D T V K O

K E N S R L R D A S

A H O I S A N R V L

P L V H B S A O A A

O Í Z E Ý K D Z E V

U K C M Í L N D E K

D A T E L Č Í Ž E K

Vyřeš příklady 

a doplň 

tajenku: 


