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A H O J  K A M A R Á D I !  

Tak nám to pěkně utíká a už je tady jaro! Máme za sebou Velikonoce, čekají nás 

„čarodějnice“, 1. máj a taky nové číslo Klimkováčku. Vychází těsně po „aprílu“, dni, 

kdy si tropíme ze svých známých různé vtípky a legrácky, které by však měly 

pobavit, nikdy ublížit. V tomto čísle najdete jarní a také velikonoční příspěvky.  

Ale nebojte se, nezapomněli jsme ani na pravidelné rubriky, křížovky a spoustu 

obrázků a zábavy. Doufáme, že se při čtení i tentokrát dobře pobavíte a časopis si 

užijete stejně jako celé jaro. 
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Sběr papíru  

uskuteční škola ve dnech 13. – 15. dubna, 

jeho výtěžek bude věnován ZOO 

OSTRAVA na náklady chovu Lemura 

korunkatého v rámci projektu ADOPCE 

ZVÍŘETE. 

Kontejnery budou přistaveny u školy - 

naproti tenisovým kurtům. Prosíme, aby 

sběrový materiál byl roztříděn zvlášť na 

papír a zvlášť na kartón a balíky byly 

svázány a zváženy. 

Všem, kteří podpoří dobrou věc a zapojí se, 

děkujeme.  

Johanka Babičová 1.B 

Tina Hoňková a Míša Mirošová, 5.A 
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ZPRÁVIČKY Z  NAŠÍ ŠKOLIČKY  

Třída 5.B táhne za jeden provaz 

Dne 28. 1. 2016 se 5.B účastnila programu 

"Táhneme za jeden provaz", který zajistila 

agentura Rozchodník. Pan lektor byl velmi zkušený 

a děti zaujal rozličnými aktivitami na posilování 

kolektivu a spolupráce. Žáci plnili různé skupinové 

úkoly, kdy byli nuceni přemýšlet a domluvit se ve 

skupinách nebo i v celé třídě. Podle jejich reakcí 

bylo zřejmé, že je akce zaujala a problémy, které nastaly, řešili i po skončení. 

Prvňáčci v knihovně 

Dne 15. a 22. 3. navštívily třídy 1. A, B, C městskou 

knihovnu v Klimkovicích. Vedoucí knihovny Mgr. Zuzana 

Konvičková seznámila žáky s řazením knih a jejich 

vyhledáváním podle barev a písmen, ukázala dětem nové 

knihy, které vyšly a které si mohou v současné době 

půjčit, seznámila je s jejich obsahem i hlavními hrdiny. 

Lekci ukončily děti kvízem – vyhledávaly a přiřazovaly k sobě pohádkové postavy a 

předměty. Knihovnická lekce byla pestrá a dětem se velmi líbila. Ukázala dětem další 

možnosti pro rozvoj čtenářství. 
 

Návštěva Divadla loutek v Ostravě žáky 4. a 5. ročníku  
V pátek 12. února navštívili žáci 4. a 5. ročníku Divadlo loutek v Ostravě, aby zhlédli 

představení Kráska a zvíře. Původně francouzská pohádka je známá z mnoha filmových i 

divadelních zpracování. Je to poetický příběh o lásce, pokoře, o dobru a zlu v lidských 

srdcích. Text Františka Hrubína je upraven pro divadelní provedení a vnímání mladých 

diváků. Děti se setkaly s neobvyklým řešením scény. Divadelně voděné půvabné velké loutky 

jsou doplněny projekcí animovaného obrazu. Filmový obraz, podmanivá hudba a démonická 

loutka netvora navozovala až hororovou atmosféru. Představení děti velice zaujalo a 

přineslo mnoho podnětů k další práci v hodinách čtení, slohu i výtvarné výchovy. 
 

Legrace musí být :-)… a byla v 1.C 
"Paní učitelko, máte na hlavě pavouka!" ... APRÍÍÍÍÍÍL! 

Nejen klasické vtípky, ale celé aprílové vyučování, jsme si 

užili v 1.C na Apríla 1. dubna. 

Nejprve si děti musely vypočítat, kde tento den budou 

sedět, vypočítat a zapsat s kým budou sedět, písmena se 

jim rozbila na několik střepů, slova se zhlédla v zrcadle, 

věty byly pozpátku a nakonec třídu ovládli školní skřítkové. 

Nikdo na to ale nebyl sám, protože už trošku umíme pracovat v malém týmu. Vše doplňovalo 

legrační oblečení a dobrá nálada. 

http://www.zsklimkovice.cz/node/6646
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Cesta 4.A do pravěku 
 

Pravěký kvíz  

1. Jaké zbraně používali lovci v pravěku? 

a) pistol b) oštěp c) palcát 

2. Jaká doba byla v pravěku nejdříve? 

a) doba železná b) doba bronzová c) doba kamenná 

3. Jak se jmenuje opracovaný kámen? 

a) pěstní klín  b) nůž  c) oblázek 

4. Co bylo pro člověka v pravěku životně důležité? 

a) oheň b) listí  c) počítač 

5. Čím byli pravěcí lidé? 

a) taxikáři b) opraváři aut c) lovci 

6. Kolik má mamut klů?  

a) 0  b) 2  c) 6 

7. Pravěký typ člověka se nazýval … 

a) instalatér   b) neandrtálec   c) archeolog 

8. Jak získávali pravěcí lidé potravu?  

a) šli do samoobsluhy    b) šli do restaurace   c) šli 

na lov 

9. Jaké zvíře si ochočil pravěký člověk? 

a) slona    b) mamuta    c) psa 

10. Kde v České republice byla nalezena zkamenělá čelist neandrtálského dítěte? 

a) Štramberk    b) Londýn c) Klimkovice 

11. Jak se jmenovala soška z pálené hlíny nalezena v Dolních Věstonicích? 

a) Věstonický býček  b) Věstonický mamut c) Věstonická Venuše 

12. Jak se jmenuje zbraň na obrázku? 

a) sekera b) oštěp c) luk 
ŘEŠENÍ: 1. b), 2, c), 3. a), 4. a), 5. c), 6. b), 7. b),  

8. c), 9. c), 10. a), 11. c), 12. b). 

SLOVA V OSMISMĚRCE: 

OŠTĚP, LOVEC, OHEŇ, CHÝŠE, SBĚR, SEKERA, 

MAMUT 

TAJENKA: 

Pravěký člověk si vyráběl oblečení ze zvířecí _________. 

Připravili žáci 4.A 

 

 

 

 
 
 

 

O Š T Ě P L 

H CH Ý Š E O 

E S B Ě R V 

Ň K Ů Ž E E 

M A M U T C 

A R E K E S 

Tereza Dubnová 

  Alžběta Friedrichová 

  Filip Hurník 

  Tereza Friedrichová 

 Kryštof Martiník 
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HÁDEJ A HLEDEJ SE 3.B 
Najdi na obrázku dvě stejné kraslice a pečlivě je vybarvi. Pokud se ti to povede, 

přijď si s časopisem do 3.B pro odměnu. Těšíme se na tebe! 
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Jméno známého zpěváka.

Exotické ovoce.

Jarní kytka

Dopravní prostředek.

Dědeček a …

Ovoce.

Na jaře přilétá …

Anička Michálková

Filip Kaštovský

Jakub Rác

Vyhrabává se z listí.

Dívčí jméno.

Jarní kytka

Svátek má 1.8.

Filip Kociolek

První jarní měsíc.

Jarní kytka.

Svátek má 16.3.

Jedovatá rostlina.

Dívčí jméno.

Mládě lišky.

Slepice snáší …

Elen Škrabalová

Verča Bräuerová

Adéla Šišková

B K R A S L I C E E H N

J A R O R N E B U D V E

L Y P A Ť A Ď Á L M Ě T

R O V A J A L Í P A Z Ě Aleš Brázdil

E C O N O K I L E V D V Šimon Rouča

Č Á B A R A K N J Á A K Jakub Dlabaja

Tajenka: _ _ _ _ _

Svátek má 7.3.

Jarní měsíc.

Druhá jarní kytka.

Jarní svátky.

Naše hlavní město.

Na Velikonoce pečeme..

Na Velikonoce pečeme..

Isabela Siudová

JARO S 3. A 
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Jak prožily Velikonoce děti ze 2.B 
 

Velikonoce byly super. Krmili jsme u 

babičky králíka Uhlíka a také se mi 

líbily, protože se nám narodili malí 

králíčci. (Anička) 

My jsme ozdobili keře a stromy 

velikonočními vajíčky. (Štěpán) 

 

Velikonoce nemohly být lepší! Dělali 

jsme beránka a postříkali holky vodou. (Honzík) 

 

Hledali jsme na zahradě vajíčka a já málem spadla do 

bazénu. Když přišli koledníci, voněla jsem jako růže. (Kája) 

Na Velikonoce jsem byla v Olomouci. Šli jsme do Pevnosti 

poznání. (Julinka) 

Když přišli třetí 

koledníci tak jsem 

se schovala pod 

stůl, protože měli velkou láhev 

plnou vody. 

(Verča Himlarová) 

 

Velikonoce jsem prožíval 

dobře, ale trápil mě kašel a 

rýma. (Martin) 

 

Byla to zábava. Pomohl jsem strejdovi 

hodit tetu do vany se studenou vodou. 

Teta křičela a smáli jsme se.  

(Kuba Stanovský) 

 

S taťkou jsme vzali vodní dělo a šli 

postříkat mamku. (Filip) 
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Co (ne)víte o Velikonocích - připravila 5.B 

Velikonoce patří k nejvýznamnějším _________ svátkům. Velikonoce jsou tzv. 

pohyblivý svátek. Velikonoční neděle připadá na první neděli po prvním jarním úplňku 

po _________ rovnodennosti a připadají na měsíc _________ či duben (22. 3. – 

25. 4.). V domácnostech se často udržují staré velikonoční zvyky, jako je pečení 

________, zdobení ________, pletení ________ na pondělní koledování. 

Velikonočnímu pondělí a neděli předchází tzv. ________ čtvrtek, _______ pátek a 

_______ sobota.  

Doplň: křesťanským, jarní, březen, mazance, kraslic, pomlázky, Zelený, Velký, Bílá 
           Naty Janusová 

          Honza Pachota 
Velikonoce v jiných zemích 

Austrálie: Děti hledají v zahradách velikonoční vajíčka, která jim nadělil 

velikonoční zajíček. Pojídají kořeněné kynuté buchty, grilují jehněčí nebo klokaní 

maso a restují dýně a brambory. 

 

Norsko: V Norsku kromě malování vajíček je velká tradice řešení vražd. V televizi 

se vysílají detektivní příběhy. V novinách jsou články, ve kterých si čtenáři mohou 

odhadnout, kdo je pachatelem. Detektivními příběhy jsou potištěné i krabice od 

mléka. 

 

Velká Británie: Na Zelený čtvrtek rozdává anglická královna Alžběta II. starým 

lidem speciálně ražené stříbrné mince. Chce tímto krokem ocenit jejich celoživotní 

práci. Tato tradice vznikla v 13. století. Královna vždy rozdá tolik mincí, kolik jí je 

let. 

 

Itálie: Velikonočním pokrmem jsou také preclíky. Zkroucený tvar má představovat 

založené ruce při modlitbě. O Italech se také říká, že to byli právě oni, kdo vynalezl 

čokoládová velikonoční vajíčka.                  
Jirka Riedel a Honza Šindelka 

Přesmyčky: 

KALÁZMOP-_ _ _ _ _ _ _ _ 

ČKOJÍVA-_ _ _ _ _ _ _ 

JÍZAČEK-_ _ _ _ _ _ _   

CENOKOVELI-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Andrea A. Fialová 

 

 

Kluci pletou pomlázku, 

jde jim to jako po vlásku. 

Holky zdobí vajíčka 

a malovaného zajíčka.           

                       
Eliška 

Lukeštíková 

 

 

Honza 

Pachota 



 

 

Velikonoční Šikulové – natáčení tentokrát na naší škole, 

pořad se vysílal 27. března v ČT 
 

25. ledna naši třídu navštívili Ivo a Jana - herci z Divadla loutek. Natáčeli s námi 

televizní pořad Šikulové s jarním tématem. Já jsem pletl s klukama pomlázku. Moc se mi 

to líbilo. 

Tonda Muczka 2.A  

 

Líbilo se mi pletení papírového karabáče 

z šesti prutů. Při práci na nás dohlížel Ivo. 

Jako dárek jsme dostali podepsanou 

pohlednici.                                          

 Matěj Huspenina 2.A  

 

Splnil se mi sen – setkání s Janičkou a Ivem 

z pořadu Šikulové. Na natáčení byla legrace. 

Nejvíc se mi líbilo tvoření velikonočních 

zajíčků. 

Sofie Vlková 2.A  

 

Nejvíc se mi líbilo, jak jsme tvořili z vlny králíčky. Velkým zážitkem pro mne bylo setkání 

s moderátory ČT. 

Natálie Malíšková 2.A  

 

Líbilo se mi, jak mi Ela Kohutková dávala do rukou svého krásného hebounkého zajíčka. A 

ještě se mi líbilo, jak s námi natáčeli začátek a konec tohoto pořadu. 

Eliška Stejskalová 2.A  

 

Na šikulovské výtvarce se mi nejvíce líbila výroba velikonočního tataru. Tento tatar, 

který jsem vytvořil, jsem použil na velikonoční pondělí ke koledování. 

Patrik Gelnar 2.A  

 

Bylo zajímavé, jak jsme netradičně barvili vejce a jak jsme učili moderátory vyrábět 

velikonoční věneček. 

Kája Pavlasová 2.A  

 

Celé natáčení pořadu Šikulové se mi moc líbilo. Nejvíc mě 

bavilo vyrábět karabáč. Ke konci jsme mohli s karabáčem 

prohánět holky. To byla legrace. Kéž by k nám zase někdy 

přijeli. 

Adam Bartoš 2.A  

 

 

Ema Prchalová 2.A 

Ela Kohutková 2.A  
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Jarní nálady 4.B 

Jarní báseň                                                       

Co to venku svítí? Co to venku hřeje? 

Je to jaro, všechno kvete,  

Venku svítí sluníčko 

A my sejem políčko. 

My si hrajem na zahrádce  

a kočička má své mladé a hlídá je. 

Králíci mají mladé, na louce běhá pes. 

Vždyť už přišlo jaro, to krásné 

veselé jaro! 

Rosa zdobí květiny a stromy  

A Velikonoce se blíží. 

Hrajeme si venku a vítáme jaro! 

                       Simonka Ševčíková 

 

 

Jarní den 

Když nastal první jarní den, bylo 

pondělí. No to snad ne! Proč ne třeba 

neděle? Proč mi to vadí? Ranní 

vstávání, těžká aktovka, prostě hrůza 

a já jsem si myslela, že první jarní 

den prožiju hezky. Ale ano, ve škole 

čekali kamarádi, se kterými ráda 

trávím čas. Po cestě domů se nic 

zvláštního nestalo, ale když se 

zamyslím… Tráva je zelenější, 

rostliny začínají kvést, a když

 

Osmisměrka 

B A V T W B Ř M A 

Ř Í K A N K A E K 

K S Í E J U K G Z 

A L N H M Í E G Á 

K A R A B Á Č N L 

X D E K O Š Í K M 

Š K P Í A J J O O 

M O Y V R B A Š P 

S S O O A Í Z I L 

Š T Ř E Z B Ž T J 

Vajíčko, pomlázka, zajíček, říkanka, 

perník, karabáč, sladkost, košík, vrba                         

  Kája Schmeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

si přivstaneš, stihneš i vlahou ranní 

rosu. Jaro je krásné. Ty barvy a 

vůně! A na co se těším? Na běhání 

venku, skákání na trampolíně, houpání 

na houpačkách. Jsem ráda, že svítí 

slunce a jen si venku povídám 

s kamarády. Ale i tak je to kouzlo! 

Eva Bijoková 
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Anketa 1. tříd: Jaké byly Velikonoce? 

Danek Diblík:  Vykoledoval jsem 10 vajíček. 

 

Adam Fabiánek: Schovával jsem 

se s kamarádkou, pokazili jsme 

zámek u dveří a nemohli se 

dostat ven. 

 

Jirka Hudec a Jirka Duben: 

Maminky jsme polili v posteli. 

 

 

Ivo Dobeš: Maminku jsme hodili do vany. 

 

Evička Habustová: Kluci mě sice polili, ale 

jeden si přitom nalil vodu i do svých bot. 

 

Honzík Matuška: Tatínek dal mamku do 

vany a polil ji 

ledovou vodou. 

 

 

 

Anička Veselá: na hodině náboženství:  

 

 

Andulka: „Pane faráři, kýve se mi zub“ – 

p. farář: „Vezmeme ovečku, uvážeme 

kolem ní provázek, jeho druhý konec 

dáme za zub a ovečka 

poletí se zubem.“ 
 

 

 

Erika Solanská, 1.B Kubík Žák, 1.B 

Vojta Himlar, 1.A 

Natálka Parchaňská, 1.A 

Vojta Rýdl, 1.B 

Adélka Pospíšilová, 1.B 
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J A R N Í  V Y P R Á V Ě N Í  S  5 . A  

 

Jaro 

Jaro, jaro už je tady, 

vyběhneme do zahrady. 

Na zahradě, tam je krásně, 

že se mi chce skládat básně. 

Hledám pěkné květinky, 

také hezké rostlinky. 

A hned najdu sněženku, 

za chvíli modrou fialku. 

Pak hned volám: 

„Jaro, jaro už je tady!“ 
Lenka Bridziková 

Přesmyčky: 

OJAR ________________ 

ATINĚVK ________________ 

TÝLMO ________________ 

CUSLEN ________________ 

EUDBN ________________ 
Karolína Haasová 

Jarní den 

Ptáci začínají zpívat 

a ptáčata svá hlídat. 

Už není dítěte, 

které když vyjdete, 

neřádí s jinými dětmi, 

stačí jen pohled letmý. 

Kluci pletou pomlázky, 

holky sbírají oblázky, 

potom barví vajíčka 

a vypráví jim babička, 

o princezně na hrádku, 

která zpívá pohádku. 

A už jsem to pochopila, 

tak abych to vysvětlila. 

Já už vám nic neřeknu, 

byla bych za popletu. 
Lucie Jiříčková

Jarní měsíce 

Byl jednou jeden malý tchoř a nikdo se s ním nekamarádil. Hodně často se procházel po 

lese a přemýšlel o jarních měsících. Jak se tak procházel, najednou spatřil moudrou sovu. 

Došel k ní a sova se ho zeptala: „ Tchoříku, tchoříku, co máš na srdci?“ A on odpověděl: 

„Celé roky přemýšlím, jak jarní měsíce dostaly své jméno!“ Sova se zamyslela a potom 

povídá: „Tak třeba měsíc březen je vytvořen od slova březí, což znamená, že samičky 

zvířat čekají svá mláďata.“ „A co třeba duben?“, zeptal se tchořík. „Duben je od slova 

dub, protože dubům na jaře pučí pupeny a roste jim listí“, odpověděla sova. „Jarní měsíc 

je taky květen, protože všechno začíná kvést“, dodala sova. Tchořík poděkoval a utíkal 

domů a tam všechno pověděl své rodině. Na druhý den šel do školy a všechno pověděl 

svým spolužákům, které to velmi zajímalo, a tchoříka si oblíbili. Od té doby chodil 

tchořík k sově častěji. 
Lucie Jiříčková, Katka Rašková, Karolína Malíková, Jolana Němcová a Natálie Malá 

 

Zápletka velikonočních prázdnin 

Maminka probudila Jirku ze svých snů a povídá mu: „Jirko, 

vstávej, přijdeš pozdě do školy!“ Ale Jirkovi se to zdálo divné, tak 

se rychle oblékl a vyrazil rychle do školy. Cestou potkal kamarády 

Ondru a Tondu. Tonda se zeptal Jirky: „Kam jdeš, Jirko, vždyť 

jsou velikonoční prázdniny!“ A Jirka se zeptal: „A kolikátého je 

dnes?“ Ondra odpověděl, že dnes je 1. dubna. A Jirka si uvědomil, 

že ho maminka napálila. Pospíchal domů, ale maminka tam nebyla. 

Hledal ji po celém domě a našel pouze vzkaz, na kterém bylo napsáno „APRÍL“. 
Tomáš Petruška, Oliver Ulman a Jan Hrabec 


