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Milí žáci, učitelé a čtenáři našeho časopisu, 

Je po Velikonocích, kluci si určitě užili pomlázku a holky pořádně 

vyšmigrustovali! Jarně naladěný Klimkováček vás vítá po dlouhé zimě 

opět s obsahem plným zajímavých informací, článků, vašich výtvorů, 

anket a zábavných úkolů, které jste připravili se svými vyučujícími.  

Tak se s chutí pusťte do čtení! 
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 

Projekt "Cesta do pravěku" 

V týdnu od 13. do 17. února se z žáků čtvrtých tříd stala pravěká tlupa. 

Děti se seznámily s životem lidí v pravěku, jejich obživou, výrobou 

nástrojů a zbraní v době kamenné, bronzové a železné. Během celého 

týdne jsme plnili různé úkoly, soutěžili, vyráběli pravěké zbraně a šperky, 

malovali jeskynní malby. Ve skupinách jsme také plnili různé úkoly. Počítali 

slovní úlohy, pracovali s textem, vyplňovali pracovní listy a psali slohovou práci na téma „Těžký život v 

pravěku“. V tělesné výchově jsme si zahráli na lovce a zvěř, házeli na cíl a trénovali rychlost. Také v 

hudební výchově nás paní učitelka naučila písničku „V pravěku“.  

Zimní projekt v prvních třídách 

Letošní dlouhá a mrazivá zima vstoupila i do našich tříd a předložila nám k 

řešení nejrůznější úkoly. Počítali jsme se sněhuláky, četli si o zvířátkách u 

krmelce, připomněli si péči o ptáčky na krmítku. Také jsme zpívali, tančili, 

tvořili a kreslili meluzínu. Projekt o zimě se nám líbil, ale už se těšíme na 

jaro. 

Mobilní Trilopark 

Ve středu 22. 3. 2017  k nám zavítali odborníci - paleontologové. Všichni 

jsme se díky nim seznámili s jejich prací – vědců zkoumajících 

pozůstatky života z minulosti naší planety. Žáci 1. – 4. ročníku si vyslechli 

poutavé vyprávění o zkamenělinách a jejich nálezech. Každý žák si 

vyrobil a odnesl odlitek vyhynulého živočicha. Žáci si vyzkoušeli odkrýt 

třímetrovou kostru dinosaura a měli možnost dotýkat se skutečných 

zkamenělin, což bylo pro mnohé z nich velkým zážitkem.    

 

Jaké povolání mají moji rodiče 

Po úspěšné přehlídce volnočasových aktivit dětí jsme si ve 2.C udělali 

ještě jednu podobnou hodinu. Tentokrát ale děti představovaly profese 

svých rodičů. Děti všechny získané informace hrdě předávaly dál, byly 

moc šikovné a moc pěkně o práci svých rodičů povídaly. Hodina byla 

příjemně ozvláštněna chladičem motorů, záchranářskými lany, 

karabinami, nákresy, výtvory z 3D tiskárny, jménem přeloženým do čínštiny, pracovními fotografiemi a 

jinými drobnými pomůckami. 

Projektový den 5.A  

Od národního obrození po vznik České republiky 
Ve čtvrtek 3. 2. všechny děti z 5. A třídy i se svou paní učitelkou 

nasedly do pomyslného stroje času a prolétly se dějinami. Čekalo nás 

hned několik století, které byly naplněny událostmi i významnými 

osobnostmi. Celé pololetí jsme se věnovali vybraným kapitolám z dějin 

české země. Začínali jsme národním obrozením, pokračovali přes revoluční rok 1848, hospodářský, 

společenský i kulturní rozvoj 19. století, vznik Rakouska Uherska, 1. světovou válku, vznik 

Československa a nelehký život v první republice, protektorát, 2. světovou válku a události po únoru 

1948, život v totalitním státě až po obnovení demokracie a vznik České republiky. Ještě jednou jsme si 

vše připomenuli, abychom si utřídili, co už víme a připomněli to, co jsme zapomněli.  
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Veselé jarní čtení pro vás připravili prvňáčci 

 
 

Uhodneš, kdo jsem? 

1. Bát se mě musí jen ti, kdo se nechovají správně. 

2. Umím vařit různé lektvary a mám dopravní 

prostředek z březového proutí. 

3. Nosím pestré oblečení a všechny rozesměju. 

4. Rád sedávám na vrbě. Umím mluvit s rybami. 

5. To si dneska pochutnám – princezničku posnídám! 
 

Nakreslili: Hyneček Batko, Nikolka Bräuerová, Oliverek Václavek, Vaneska Veličková, 

všichni z 1.B 

 

                     Doplň ztracená písmenka 

 
_aniel _ává _árek _aně. 

_uba _oupil _uličku. 

_atěj _aluje _aminku. 

_etr _eče _erník. 

_rumpeta _roubí _ú _ú. 
                    

                                                  Připravili žáci 1. A 

_atálka _ejí _anuk. 

_ítek _yplivnul _ajíčko. 

_áma _á _alé _imino. 

_arin _oupila _roupy. 

_aša _eje _alát. 

 

  

 

 

1.            naše nejlepší rychlobruslařka 

2.            součást výstroje hokejového brankáře 

3.            náčiní atleta Jana Železného 

4.            jeden z nejtvrdších míčových sportů 

5.            plavecký styl 

 

Připravil Matouš Ujfaluši, 1.A 
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TŘI SUPERMANI 
 

Byli supermani a byli tři. První byl pes a jmenoval se Malvín Čoko z Orvetu. Druhý byl ještěr a jmenoval 

se Mahér. Třetí byla andulka Pepinka, ale říká se jí Pepa. 

Uměli toto: Malvín měl skvělý čich, Mahér měl výborný zrak a Pepa uměla létat a 

házet vajíčka. 

Jednou přišel velký Nasat. Že nevíte, kdo to je?  

Velký Nasat je příšerka, která schovává dětem hračky.  

Jednoho krásného jarního dne přišel velký Nasat do města 

Klimkovice. 

 Toho dne už schoval čtyři plyšáky, pět autíček a tři panenky.  

Supermani tušili, že není něco v pořádku.  

Malva na něj hrozně štěkal, a velký Nasat, když se lekl,  

tak si přikousl kus svého špeku. Ještěr na nic nečekal a kousl ho, 

ale pořádně. Proč ho kousl? Protože Nasat držel banán a Mahér měl banány také 

rád. Tak ho prostě kousl, no. A Pepa letěla a shodila vajíčko na Nasatovu hlavu. 

Nasat se polekal a utekl. Od té doby se již do Klimkovic nevrátil. A naši supermani 

jsou kamarádi dodnes. 

                                                                                                                                                                            

Úkoly k povídce:                 Najdi 2 stejné dvojice  

Najdi jména supermanů  a prvních 10 dětí si může přijít 

pro odměnu do 3.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najdi slova a zakroužkuj text tajenky. 

LEGENDA: 

NASAT, MALVÍN, MAHÉR, PEPINKA, ŠTĚKÁ, 

BANÁN, DĚTI, ČOKO, DODNES, PES, ČUCHAL, 

TŘI 

M B Č U CH A L A 

M A L V Í N N D 

N N H Š T Ě K Á 

A Á U É L K A P 

S N E P R T Ř I 

A K N I P E P T 

T A O K O Č E Ě 

D O D N E S S D 

Nela Hamříková 3.A 

Eli Stejskalová, Eli Kohutková 3.A 

Ema Prchalová 3.A 

Matěj Horák, Patrik Gelnar 3.A 
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ŽIJME ZDRAVĚ - MOZAIKA ZDRAVÍ  

3. dubna proběhla pro žáky čtvrtých tříd přednáška „Žijme zdravě“, tématem byl 

zdravý životní styl, zejména pak zdravá výživa jako prevence nadváhy a obezity, 

význam pohybové aktivity, dodržování osobní hygieny, škodlivost kouření a alkoholu, 

prevence úrazů apod.  
 

Anketa  „ ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL  A  JÁ“ ve 4.A 

Kolikrát denně jíš?   3krát - 2   4krát - 2       5krát - 9 

Snídáš pravidelně?   Ano – 9  Ne - 4 

Jíš denně ovoce?   Ano – 10  Ne - 3 

Jíš denně zeleninu?  Ano – 8  Ne - 5 

Jíš denně mléčné výrobky?  Ano – 9  Ne - 4 

Jíš denně sladkosti?  Ano – 5  Ne - 8 

 

Jsi členem sportovního oddílu? Ano – 8        Ne - 5 

Sportuješ sám/ s rodiči?  Ano – 13 

Kolik času denně strávíš u PC?          1h - 6   2h - 1  3h – 1     

Kolik času denně strávíš u televize?   1h - 4   2h - 1  3h - 3         

Čteš pravidelně?    Ano - 6   

Jsi čtenářem knihovny?   Ano - 7 

 

Máš ve třídě kamaráda?           Ano – 12      Ne - 1 

Máš kamaráda v domě/ ulici? Ano – 11     Ne - 3 

Trávíš volný čas sám?  Ano - 4  S kamarády? Ano - 9 

Čemu dáš přednost?  SMS?   Návštěva? 13 

 

Počet žáků ve třídě: 16    Počet přítomných: 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přivedou nás zvýrazněné odpovědi (ano – ne) ke zdravému životnímu stylu?             

ANO           NE 

http://pribramsko.eu/3-vyziva-a-stravovani-6400
http://www.jidelny.cz/show.aspx?id=872
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U skleníku rychle běhám, 

pěstuju tam taky špenát. 

Po špenátu rozcvičku, 

potom si dám mrkvičku. 

Na záhon se podívám, 

co dobrého ještě mám. 

Červené jahody, 

pro chvíle pohody. 

Petr Martiník 

 

Když se řekne zdravá strava, 

napadne mě jenom tráva. 

Protože však trávu nejím, 

nakrmím se radši zelím. 

A když zrovna dojde zelí, 

tak se nacpu petrželí. 

Jablko, mrkev, jahoda, 

to je ale pohoda. 

Honza Novák 

 

Jablka a hrušky,  

moc dobé jsou, 

maminka s babičkou  

nám je přinesou. 

Švestka a broskvička,  

dá mi je sestřička, 

na talířku červeném,  

právě mi je nese sem. 

Meloun a borůvka,  

sní si je Karkulka. 

S myslivcem a s babičkou,  

a pak s její matičkou. 

Jahoda a banán,  

já už přestávám, 

na talířek si 

něco nového dám. 

Terka Jiříčková  

a Eliška Faberová 

 

Vždycky, když se probudím, 

zuby si hned vyčistím. 

Ještěže jdu do školy,  

zkontroluju úkoly. 

Těším se na zvonění  

a na konec učení. 

Odpoledne si jdu zacvičit,  

a potom pejska vyvenčit. 

A pak večer na spaní,  

dám si zdravé mlsání. 

Eva Neuwirthová 

Máme rádi zdraví, 

to nás strašně baví, 

Když je venku zima, 

napadne mě rýma. 

Zeleninu si dám 

a vitamíny spapám, 

pak jsem zdravý jako řípa, 

ptáček venku zapípá. 

Marek Neuvirt 

 

Když budeme sportovat, 

skákat, běhat, tancovat, 

budeme zdraví jako rybka, 

neschvátí nás žádná chřipka. 

K tomu navíc dobře jíst, 

budem zdraví ještě víc. 

Každý den pak na svačinku, 

dám si dobrou zeleninku, 

po škole pak rychle ven, 

ať si srandy užijem. 

Naše parta je vždy hravá, 

to je ta medicína pravá. 

Terka Hoňková 

 

 

 

 

 

Je prima když jablko si dám 

a když je velká zima, 

tak banán vždy po ruce mám. 

A když v létě světlo je, 

vodu jenom pijeme 

a nezdravému jídlu, 

stůj co stůj, 

říkám jenom fuj a fuj. 

Markétka Ochynská 

 

Všichni ti co myslí hlavou, 

tykají si se zdravou stravou. 

Sladká Cola, kalamita, 

za dveřmi číhá obezita! 

Raději pojďme vážení, 

podlehnout vitamínovému vábení, 

a do rukou chyťte míč, 

tablet musí rychle pryč! 

Takovýto přístup mít 

a snad budem dlouho žít. 

Markétka Kuncová 

 

Na zahradě u našeho domu, 

máme skleník a branku k tomu. 

Do branky se trefuji, 

zeleninu pěstuji. 

Papriky a rajčátka, 

ať jsme zdravá dvojčátka! 

Tomáš Martiník 

 

 

 

 

 

Mám rád skoro všechny sporty, 

fotbal, kolo a třeba i kladinu. 

Omezuji sladké dorty, 

jím raději zeleninu. 

Mám rád také ovoce, 

které denně jím, 

když mě skolí nějaký bacil, 

pojídám i vitamín. 

Proč si denně čistím zuby? 

Proč se myju, kdo to ví? 

Jde mi přece o zdraví! 

Adam Svoboda 

 

Kdo jí málo nebo moc, 

kdo nespí, když vládne noc, 

kdo sedí a nehýbe se, 

neví, jak to voní v lese. 

Tomu se pak stává, 

že ho bolí hlava! 

Ondra Mocsko 

 

Hokej, ten mám strašně rád, 

kluci, holky, pojďme hrát! 

Útočíme ostře,  

brankář chytá bystře! 

Zdravý pohyb ten rád mám, 

hokej proto dělávám. 

Martin Tkáč 

 

Coca-cola není zdravá, 

vašim zoubkům nepomáhá. 

Dejte zoubky do pohody, 

Napijte se radši vody. 

Taky chroustej jablíčko, 

chlapečku i holčičko. 

Ovoce ti zdraví dá, 

při nemoci pomáhá. 

Sebík Varga

ŽIJME ZDRAVĚ – BÁSNĚ 4.B 



 7  
 

 

VYJMENOVANÁ SLOVA PO M HRAVĚ 
 

Příběh žáka z 3.B 
Žák Hugo Honěk chodí do 3.B. Jednou přišel pozdě do školy. Maminka 

se ho ptala, proč přišel tak pozdě. Hugo odpověděl: „Šel jsem ze školy 

velmi pomalu, protože jsem přemýšlel. Mám za úkol napsat příběh, ve 

kterém budou tato slova: my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, 

dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl.“ Maminka řekla: „Víš ty co? Půjdeme si zahrát fotbal, pak 

určitě dostaneš dobrý nápad.“ Když dohráli, šel Hugo psát úkol. Nějaký nápad nakonec dostal. 

Tatínek a já máme rádi hudbu, my dva zítra půjdeme na koncert. Myslím si, že se bude hrát skladba pro 

smyčcový kvartet, kterou napsal Bedřich Smetana. Bedřich Smetana se narodil v Litomyšli. Jeho 

tatínek měl pivovar. Byl to silák, smýkal sudy s pivem. Každý večer zamykal dveře pivovaru. Někdy umyl 

umyvadlo a rozdmýchal oheň v kamnech. B. Smetana rád chodil do lesa, protože tam míval klid. 

Odpočíval na mýtince, pozoroval hmyz, hlemýždě, myši i poletující chmýří. Jako kluk se Bedřich 

Smetana ochomýtal kolem kluků, kteří si hráli se střelným prachem v láhvi. Ta jim vybuchla a Bedřicha 

zranila. Bedřich si zraněnou tvář šel omýt do rybníka. Když už byl starý, zemřel v nemocnici pro 

choromyslné. Blízko Litomyšle je Zoo, mají tam mývala. Mívali tam milou prodavačku zmrzliny, která 

někdy přemýšlela, jestli tento příběh není vymyšlený nesmysl. 

        Jeník Honěk 

Prázdniny u dědečka 
My dva, já a můj bratr Vojta jezdíme na prázdniny k dědovi. Děda je myslivec a má oboru, kam 

chodíváme krmit daňky a jeleny. Dědeček jim tam musí smýkat pytle s obilím a senem, proto jsme se 

často nachomýtli u toho, jak dva jeleni spolu bojovali. Vždy jsme pak za sebou museli pečlivě zamykat. 

Dříve se dědovi za domem zelenal hustý les, ale pro jeho dřevo ho celý vymýtili. Dnes je tam jen mýtina 

s holými pařezy, s bratrem jsme si tam stavěli domečky pro hmyz a hlemýždě. Mysleli si, že nás budou 

berušky a mravenci poslouchat, ale to jsme si mýlili. Zvířátka si dělala, co chtěla a nakonec se nám do 

domečku nastěhovala myška. V blízkém lese protéká potůček, do kterého jsme se chodili koupat a mýt. 

Večer jsme často opékali párky. Jednou děda rozdmýchal oheň v krbu tak silně, že chmýří létalo všude 

kolem. Buřtíky pak byly pěkně vypečené. Během prázdnin nás děda vzal na výlet do Litomyšle. Domů 

jsme si přivezli spoustu zážitků. Oba s bráškou doslova milujeme prázdniny u dědečka.  

        Verča Himlarová 

Jak jsme jeli do Litomyšle 
Jednoho dne jsme si zajeli do Litomyšle stanovat. Našli jsme si mýtinu a postavili stan. A Eda zakřičel: 

„Něco jsem našel!“ Byly to díry od myší a také jsme viděli hlemýždí rodinku. Na večer začal létat hmyz. 

Společně s tatínkem jsme nasmýkali dříví na oheň. Tatínek večer rozpálil oheň a dmýchal, aby hořel. 

Maminka nám dala dobrou večeři a šli jsme si umýt zuby a spát. Večer jsme zamykali zip u stanu. Eda 

nemohl spát, myslel si, že venku létá duch. Mýlil se, nebyl to duch, ale sova, která byla poblíž. Ráno jsme 

se vzbudili a Eda utrhl pampelišku. Já se nachomýtla k němu, a jak fouknul, tak chmýří jsem měla všude. 

My jsme si výlet užili a určitě vyrazíme zase. Les byl u 

Litomyšle vymýcený, ale bylo tam hezky.  
   Eliška Himlarová 

 

Přečti si příběhy, ve kterých najdeš 

vyjmenovaná slova po M a slova příbuzná. 

Zkus je najít všechny.  

Martin Urban 

Hmyzí škola, Karolína Ochynská 
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ZNÁTE VELIKONOČNÍ SYMBOLY? 

POZNEJTE JE S 2.C 
                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                               

Je to jako mráček,      

peče se to i žije. Co je to?             

 

 

 

 

 

Když to vyhodíš, je to barevné, 

když to spadne, je to bílé.                  

Co je to?                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                             

Je to pletené jako copek.                               

              Co je to?               Matěj Pesch                         

                                  Chodím v lese, po poli  

                       a skáču až k obláčkům. Kdo jsem?     
                                                             Míša Popek 

 

Má srst a hlavu, většinou je to bílé nebo černé. 

                                   Co je to?         Jirka Gazda 

     Vojta Dlabaja 

 

Je to malé, žluté a dělá to křup, křup.  

Co je to?            (ykpuřk íj éretk, eřuK) 

                                  Kuba Häring 
     

 

 

      

 

Natálka Pokušiňská 

Matěj Pesch 

Filip Bena 

Hanička Janásková 

Terezka Neuvirthová 

Vojta Dlabaja 

David Rybka 

Kuba Neuwirth 

Filip Bena 

Radim Němčík 

Ludvík Siuda 
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Naše 

záliby 

HASIČI  

Tereza Dubnová 

1. Kolik hasičů je potřeba na požární útok a je 

to také čísl, které má na dresu Cristiano 

Ronaldo? 

A) 10 

B) 8 

C) 7 
 

2. Jak se jmenuje uzel, kterým se vážou lodě 

k břehu? 

A) ambulanční uzel 

B) lodní uzel 

C) šibeniční uzel 
 

3. Jak se říká věci, kterou se hasí? 

A) přetlakový ventil 

B) sací koš 

C) proudnice 
 

4. Mají Klimkovice dobrovolné (nemusejí 

vyjíždět, když něco hoří) nebo zásahové (musí 

být vždy v pohotovosti) hasiče? 

A) dobrovolné 

B) zásahové 

C) nemají hasiče  

Řešení: 1. c, 2. b, 3. c, 4. a          

 

 

BIATLON 

Tomáš Filip 

1. Jak se jmenuje naše nejlepší 

biatlonistka? 

a) Gabriela Soukalová 

b) Gabriela Koukalová 

c) Petra Kvitová 
 

2. Jak se jmenuje 

známý 

francouzský 

biatlonista? 

a) Martin Furcade 

b) Jaromír Jágr 

c) Karel Gott 
 

3. Co musí udělat biatlonista, když netrefí 

terč? 

a) Jet domů 

b) Jet na trestné kolo 

c) Utéct pryč 
 

4. Jak se jmenuje náš známý biatlonista? 

a) Ondřej Moravec 

b) Jaromír Nohavica 

c) Bedřich Smetana 

Řešení: 1. a, 2. a, 3. b, 4. a

FOTBAL Kryštof Martiník, Jaroslav Pech  

Přesmyčky                  

MČÍ-_______________________  KPČOAYK-___________________ 

RABNAK-____________________  RESD-______________________ 

MÝT-_______________________  RETÉNR-____________________ 

OZRDOHÍČ-__________________  RHČÁ-______________________ 
 

ŘEŠENÍ: míč, kopačky, branka, dres, tým, trenér, rozhodčí, hráč   Připravili žáci 5.A 

 



 10  
 

 

PROBUDILO SE JARO S 2.B 
 

 

 

Najdi názvy mláďat – bez 

tajenky 

HOLOUBĚ, JEHNĚ, SELE, KUŘE, 

TELE, KOTĚ, ŠTĚNĚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Koleda, koleda, jarní trávo, 
ať je tady všechno zdrávo. 

Koleda, koleda, travičko, 

povyrostni ještě maličko. 

 

A pak ještě výš, udělej nám skrýš. 

Pro vajíčko, pro zajíčka i pro toho koledníčka, 

co si pokoj nedá 

a vajíčko hledá. 
    Barunka Holá 

X K U Ř E Z V 

M O F Ě B J T 

Š T Ě N Ě T E 

S Ě V H Y D L 

A P S E L E E 

K C H J X I R 

H O L O U B Ě 

1, 2, 3, 4, 5 jaro už se vrací zpět. 

Kytky rostou v samý květ. 

A my jsme rádi, 

že slunce svítí velké jako celý svět. 

 

 

Štěpánek Lencse 

 

                           

Heli Schmeisterová 2.B 

Natálka Kostková 

Patrik Mako 2.B 

Zuzka Poštulková, Natálka Kostková, 

Helenka Schmeisterová 2.B 

Johanka Babičová 2.B 

Johanka Babičová 2.B 
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VELIKONOCE VE 2.A 
… PRO KUTILY  

Velikonoční kuřátko 

1. Vajíčko namalujte temperovou barvou dle fantazie. 

2. Přilepte plastová očička. 

3. Z papíru vystřihněte chocholku, nohy, zobák a přilepte.  

4. Kuřátko také můžete přilepit na špejli. 

Kuřátka jsou krásnou jarní či velikonoční dekorací. 

 
 

… PRO ZÁBAVU     

    Najdi 6 rozdílů:    Dokresli podle vzoru:                     Dokresli mašle: 
 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

POTŘEBUJEŠ: 

 Vajíčko 

 Temperové 

barvy 

 Štětec 

 Barevný papír 

 Nůžky 

 Lepidlo 

 Plastové oči 

 Špejle 

Štěpán Pavelka 

Eva Habustová 

Vojta Himlar 

Petr Homola 

Aďa Fabiánek 
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JARNÍ STRÁNKA 5.B 
Víš, že kromě Velikonoc slavíme v dubnu ještě jeden významný den? Ano, uhodl 

jsi. Je to Den Země. Každý rok si připomínáme, jak je naše planeta křehká a 

musíme se k ní chovat ohleduplně.  

 

Dokážeš správně vybarvit světadíly? 
Zelená Evropa, hnědá Asie, modrá Severní Amerika, červená 

Jižní Amerika, fialová Afrika a žlutá Austrálie 

Adam Fritsch 

Vtípek: Žák si stěžuje učitelce: „Když s vámi 
nejsem spokojen, volám snad vašim rodičům?“ 

 

DEN ZEMĚ - Eva Bijoková a Aurelie Čápová 

Den Země je tady, 

planeta se raduje, 

vyházíme odpady. 

Ať to fičí! Ať to je! 

O Zemi musíme dbát, 

ohled na ni brát, 

odpady recyklovat, 

papíry a plasty vyhazovat! 

 

Jednou takhle plechovka 

válela se po cestě, 

přišla k ní Anička, 

hodila ji do popelnice. 

 

Anička měla Zemi ráda 

a byla na ni hrdá. 

Také ráda uklízela  

a u toho si zpívala. 

Zazpívala písničku, 

pro kluka a holčičku. 

Jak je Země krásná  

a od slunce jasná. 

  

Osmisměrka 

Velikonoce, kraslice, zajíček, pomlázka, 

duben, jaro, stromy, kytka, fotbal, 

beránek 

P Z L E K Č O B M E K 

B Z A J Í Č E K Z T E 

B E R Á N E K A P A N 

U V E L I K O N O C E 

Ť N Y M O R T S M F V 

K Y T K A A P V L O A 

M U K J Í S E P Á T J 

A N O L Č L S R Z B Í 

U Č E L I I Á Á K A Č 

A A U L U C I N A L K 

Ť K D U B E N L P M O 

Marek Krpec 

Dokážeš opravit pranostiky? 

Březen – do kina vlezem.  

Duben – na bazén půjdem.  

Na svatého Jiří vylézají lišky a draci.

 

Kvíz - Marek Krpec 
 

Co musíš mít na hlavě, když jedeš na kole? 

a) kočárek 

b) helmu 

c) jmenovku 

 

Které z těchto jídel je zdravé? 

a) dudlík 

b) tužka 

c) hruška 

 

Který z těchto stromů má šišky? 

a) gogo 

b) jabloň 

c) smrk  

Vybarvi správně kontejner
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Eva Neuwirthová, 4.B 


