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Milí žáci, učitelé a čtenáři našeho časopisu, 

jaro je v plném proudu, venku začíná být hezké počasí a my se hlásíme zpátky s dalším číslem 

školního časopisu Klimkováček. Najdete v něm jako vždy naše stálé rubriky a mnoho dalšího 

zajímavého čtení. Velkým tématem jsou samozřejmě Velikonoce, nechybí jarní motivy ani 

kvízy, básničky, zajímavosti a úkoly pro chytré hlavy. Do čísla vytvořily své příspěvky všechny 

třídy 1. stupně, obdivujte tedy práce své i svých spolužáků, vzpomínejte na proběhlé akce. 

Vždyť se všechno týká i Vás. Zkrátka si jaro užívejte hezky… nejlépe při čtení našeho 

časopisu. Věříme, že Vám toto číslo zpestří krásné jarní dny. 
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Výtvarná soutěž 

Před jarními prázdninami proběhla na naší škole výtvarná 

soutěž pro žáky prvního stupně. Žáci dostali za úkol 

jakoukoliv technikou ztvárnit své oblíbené zvíře. Povedených 

obrázků se sešlo mnoho a bylo velmi těžké vybrat ty 

nejpovedenější. 

V prvních třídách mezi nejšikovnější výtvarníky patří Mariana Jalůvková z 1.A, Gabriela 

Prchalová z 1.B a Laura Pátková z 1.C. 

V druhých třídách Anna Bálková a Ema Potěšilová z 2.A a David Petruška z 2.B.  

Ve třetích třídách Adéla Pospíšilová, Helena Schmeisterová, Johana Babičová a Vojtěch Rýdl 

z 3.B a Daniel Koleček ze 3.C.  

Ve čtvrtém ročníku byly vybrány obrázky Emy Prchalové, Elišky Honajzerové ze 4.A a Adély 

Křivánkové ze 4.B.  

A mezi páťáky se nejvíce dařilo Veronice Jarošové a Kláře Ležatkové z 5.A a Tereze Hoňkové 

a Markétě Kuncové z 5.B. 

Všem účastníkům soutěže děkujeme za krásné obrázky. 

Vaneska 

Veličková, 2.B 

Oliver Václavek, 2.B 
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ZPRÁVIČKY Z  NAŠÍ ŠKOLIČKY  

  Karneval ve druhých třídách  

Druhé pololetí jsme ve druhých třídách začali zvesela. Využili jsme akce 

školního parlamentu, kdy jsme měli přijít do školy v maskách a udělali jsme si 

karnevalový projektový den. Při oblíbené práci ve skupinách jsme řešili 

veselé, zajímavé, zapeklité a složité úkoly. Počítali jsme děti, které na 

karneval přišly a různé karnevalové rekvizity, řešili umístění míčků, s nimiž 

žongluje klaun, četli si o zvířeti v masopustním průvodu, řadili karnevalové masky, řešili jsme šifru a 

vytvořili si pětilístek. Nakonec jsme ještě vyrobili veselého klauna. Všechny úkoly jsme plnili s nadšením. 

Už se těšíme na další projektový den. 

 Robotický interaktivní workshop 

V únoru měli žáci pátých tříd možnost vyzkoušet si moderní a atraktivní 

stavebnice Lego Mindstorms. Cílem workshopu bylo seznámit žáky se 

systémem EV3 a zkusit si vlastního robota také postavit a naprogramovat 

ho. Všichni po celou dobu velmi aktivně a nadšeně pracovali, ve skupinách 

řešili konstrukční i technické problémy, rozvíjeli manuální zručnost a spolupráci. Podle zadání se jim 

podařilo sestrojit lego robota, naučili se, jak přehrávat zvuky, reagovat na okolí a pohybovat se. Chuť 

objevovat něco nového byla obrovská a odměnou na konci interaktivního programu byl pro všechny 

zúčastněné vlastnoručně vytvořený robot, kterého se děti naučily ovládat za pouhé dvě hodiny. Dětem 

se akce moc líbila a doufáme, že v budoucnu se nám podaří stavebnice zakoupit a budeme je moci užívat 

ve výuce všichni. 

Projektový den 4.A – Pravěk  

7. února se vydali žáci 4.A na cestu proti proudu času. Zamířili jsme až k 

nejstarším dobám prvního osídlení našeho území, na jeden den jsme se ocitli v 

pravěku. Každý cestovatel v čase musí prokázat skvělou znalost místa a doby, 

kterou chce navštívit. Toho se děti nezalekly a s přehledem zvládly všechny 

úkoly, které pro ně byly připraveny. Také si předem připravily různé zajímavosti o pravěku. Používaly 

encyklopedie, internet, odbornou literaturu. Po vzoru pravěkých lovců jsme si vyrobili kamenné sekery i 

oštěpy. Inspirovali jsme se pravěkými nástěnnými malbami z jeskyní v Altamíře a Lascaux a jako pravěcí 

umělci jsme kreslili siluetu mamuta nebo lov nebezpečné zvěře. Závěr jsme strávili ve společnosti 

Havranpírka a napínavé knihy Eduarda Štorcha Osada Havranů. Až závěrečné zvonění nás neúprosně 

přeneslo do současnosti. Všem se netradiční den velice líbil a věřím, že to nebyla poslední pouť do dávné 

historie.             

Projekt Edison 

týdnu od 19. – 23. 2. naše škola hostila 8 zahraničních studentů z různých 

částí světa (Čína, Rusko, Kyrgyzstán, Gruzie, Ukrajina, Indonésie, Turecko), 

kteří se během dne v jednotlivých třídách střídali, aby představili žákům 

naší školy svoje země, kulturu, ale i svůj vlastní život tj. rodinu, přátele, 

koníčky. Společným dorozumívacím jazykem byla po celý týden angličtina. 

Pro mnohé žáky to byla první zkušenost s cizinci. Atmosféra ve třídách byla 

velmi příjemná a přátelská. Studenti nás obohatili o mnohé informace, snažili se aktivně zapojit žáky do 

svých prezentací a hráli s nimi různé hry. Tento multikulturní projekt přispívá k rozšíření znalostí žáků, 

zlepšuje jejich komunikativní dovednosti a motivuje je k výuce angličtiny. Jsme rádi, že jsme mohli být 

součástí tohoto projektu. 
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

BŘEZEN …

19 30 20 5 50 12 18 23 40 9

26 + 4  = Ě

25 + 25 = C

3 * 3 = Y

10 + 10 = S

15 + 3 = N

50 - 10 = H

5 * 1 = Í

4 + 8 = K

14+9= I

15 + 4 = M

Spoj tečky 

AUTORSKÉ ČTENÍ V KNIHOVNĚ OČIMA DĚTÍ Z 3.C 
 

Koncem března jsme s dětmi navštívili knihovnu, ve které proběhlo autorské čtení a 

následná debata s panem Milanem Barboříkem. Ten nám přestavil svou knihu Terezka, 
princezna z Fulneku. 

Dětem se setkání s panem spisovatelem líbilo, o čemž svědčí jejich reakce … 

Terezka Neuvirtová: Mně se líbila knížka o princezně Terezce a také to, jak pan 

Milan Barbořík povídal. 

Kubík Häring: Nejvíce se mi líbilo vyprávění o princezně Terezce, dále pak, jak jsem 

mluvil do mikrofonu a také, že jsem vyhrál pro naši třídu krásné 3. místo v kvízu.  

       

Hanička Janásková: Dne 28. 3. 2018 jsme se školou byli v knihovně na besedě. Pan 

spisovatel Milan Barbořík nám přečetl kousek z knížky: Terezka, princezna z Fulneku. 

Tato knížka se mi líbila, protože Terezka měla nejlepší kamarádku Míšu a spolu 

zažívaly hezká dobrodružství. A také se mi líbilo, že našly láhev s dopisem. 

Jozífek Oravec: Líbilo se mi, jak v knížce Terčin bráška žvatlal básničku „Polámal se 

mlavenecek“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natálka Pokusińská  

  

     

          

          
 

 

 

  

 

 

 

  

Markétka Bartáková 

Hanička Janásková 

 

1. Co si půjčujeme v knihovně?

2. Svátkům jara říkáme …

3. Jaké zvíře má dlouhý krk?

4. Kdo bojuje s ohněm?

5. K jakému sportu potřebujeme hokejku?

6. Jeden ze symbolů Velikonoc …

7. Jeden z jarních měsíců …

8. Co létá do vesmíru?
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CESTA DO PRAVĚKU SE 4.A 
Pravěký kvíz 
1. Kdo v tlupě udržoval oheň? 

a) Superman b) ženy c) děti 

2. Čím zabíjely tlupy mamuty? 

a) atomovkou b) oštěpem c) samopalem                                              

3. Jaké největší zvíře pravěký člověk dokázal  

ulovit? 

        a) myš b) slon c) mamut                                              

Křížovka: Barbora Seijová, Eliška Stejskalová 

4. Kde žil pračlověk?    1. Jaký kámen požívali pravěcí lidé? 

a) panelák b) jeskyně c) na měsíci                     2. Jak se nazývá lovení ryb? 

5. Z jakého materiálu měli pravěcí lidé  3. Jaké největší zvíře lovil pravěký člověk? 

oblečení?       4. Jaká soška se našla v Dolních Věstonicích? 

a) z látky b) z kůže zvířat c) z papíru                  5. Opracovaný kámen se nazýval pěstní … 

6. Co musel dělat pračlověk, aby přežil?        

a) hrát na počítači b) musel lovit c) ozdobit 

stromek 

7. Jak velká je Věstonická Venuše? 

a) 1 m b) 11,5 cm c) 1 cm  

8. Čím se živil pračlověk?   

a) chipsy b) zmrzlina c) mamut  

9. Pravěký člověk nemohl žít bez … 

a) ohně b) školy c) obchodů                                      

10. Co dělaly pravěké ženy?                   Osmisměrka  

a) pekly pizzu b) udržovaly oheň c) koukaly na televizi                  tlupa, chýše, pravěk, kopí,  

    pes, mamut, železo, kámen  
ŘEŠENÍ: 1.b, 2.b, 3.c, 4.b, 5.b, 6.b, 7.b, 8.c, 9.a, 10.b                                                                        
 

Zakroužkuj           ANO NE           

Pravěcí lidé nosili tenisky.  X  P                   

Pravěcí lidé žili v jeskyních.  R  S 

Muži v pravěku chodili na lov.  A  T 

V pravěku byly supermarkety.  W  V 

V pravěku žili mamuti.   Ě  D 

Vodu nosil v plastových láhvích.  O  K 
Matěj Horák, Tobiáš Bena,  

Patrik Gelnar,  

Adam Bartoš, Ela Kohutková,  

Karolína Pavlasová,  

Eliška Martínková 

 

   

Z 

  

R 

  

    

O 

  

V 

 M 

   

T 

    

  

E 

  

Š 

   

 

Ě 

       

   

Í 

     

V E M A M U T 

CH Ý Š E N U L 

Ž E L E Z O U 

Š K Ě V A R P 

K Á M E N E A 

K O P Í P E S 

Ema Prchalová 

Kryštof Batko 

Toník Muczka 

Aneta Poštulková 
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Eva Neuwirthová 

Tereza Jiříčková 

Eva Neuwirthová 

JARNÍ ZÁBAVNÉ LUŠTĚNÍ ŽÁKŮ Z 5.B 
 

   

 
 

 

 

 

 

 
Sebastian Varga 

Marek Neuvirt 

Najdi 4 rozdíly: 
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JARNÍ HRÁTKY SE 4.B 

Konečně se venku oteplilo a sluníčko nás láká ven. Těšíš 

se ven, ale nevíš, co s kamarády podniknete? Děti ze 4.B 

ti poradí, co se dá venku všechno dělat. 

Každé jaro chodím za studánkovou vílou, navštívím pět 

studánek v Klimkovicích. Jsou to Habrová, Medvědí, 

Lihovarská, Pekelná a Liduščina. Když přijdu ke studánce, 

přeříkám básničku a poleju studánku vodou, aby se jí 

dobře dařilo. Moje sestra k tomu zahraje pěknou melodii. 

Takto trávím den. Moc se mi to líbí. 

Aneta Hrbáčová                                                                    obrázek Adéla Křivánková 

 

Jaro 

Adéla Hladíková                            

 

Příroda se probouzí,  

jaro už nám přichází.  Osmisměrka – Objevíš 6 sportů? 

Tak děti, honem ven, 

tohle není jenom sen. 

 

Rostou sněženky, petrklíče, bledule,  

už nám roztál zimní led. 

Narodí se mláďátka, 

to je jarní pohádka. 

        Petr Gráf  

 

Děti už se hrozně těší,  

až jim začnou prázdniny.    Petr Willaschek 

Půjdou se ven radovat  

z téhle jarní nádhery.   
  

 

 

 

                                                     

 

Veronika Himlarová  

 

Karolína Ochynská 

    

 

Spoj přesmyčky 

AELTB VYBÍJENÁ 

NETIS BALET 

JVBÍYENÁ FOTBAL 

BOFTAL TENES 

Veronika Hurníková 
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Martinka Ševčíková 
 

  

                                                                                                                       

Johanka Babičová 

 
Ve 2. pololetí jezdí třídy 2.A, B + 3.A, B, C na hodiny plavání na krytý bazén  do Ostravy 

Poruby. Žáci třídy 3.B si připravili zábavné úkoly a omalovánky na téma plavání. 
Kolik kapek napočítáš? 

  __ + __ + __ = ___   

    

 

 

  

  

                                                                           

             Helenka Schmeisterová                Vojta Rýdl           

 Natálka Kostková 

Dokresli vlevo stejný počet kapek                Vyhledej ve čtyřsměrce tato slova: 

jako je vpravo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eveli Martínková, Bára Holá                   Zuzanka Poštulková 

        

    šipka, voda, plavčík, kruh, plavec, kraul,  

podkova, plovák, brýle, znak, plavání,  

prsa, kapka, ručník 

Vybarvi 1 = červeně  Tajenka:  _  _  _  _  _  

 

P L A V Á N Í Z N A K 

K R U H K Í Č V A L P 

P L O V Á K Í N Č U R 

K R A U L V O D A B S 

P O D K O V A A Z É A 

P L A V E C B R Ý L E 

A K P A K Š I P K A N 
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JARO VE 2.A 
Chytili jsme zajíčka, maloval nám vajíčka. 

Upletl jsem pomlázku z klacíků a provázku. 

Dostaneme vajíčka, dá je maminka i babička. 

(Dominik a Max) 

  Jaro už je tady, radosti je plno všady. 

Kluci běží s pomlázkami,          

zima už je za horami.  

(Vendula, Izabela, Ema P., Natálie) 

 

Vajíčka jsou zdobená, vylíhla se kačena.        

Vysvitlo nám sluníčko, potěší nás maličko. 

Narodí se mláďátka a třeba i kuřátka.             

Malovaná vajíčka jsou jako ta jablíčka. 

                                (Viktor, Jakub P.) 

 

Běžel jsem po trávě, dal jsem jídlo krávě.   

Viděl jsem květinu, dal jsem jí pusinu. 

Potkal jsem zajíčka, řekl jsem slepička.              

To jsou teda popletené Velikonoce!                                 

(Jakub K., Matěj)                                                        Hledej rozdíly: 
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T. Kašperlíková 
N. Parchańská 

M. Delle Fave 

VELIKONOCE 3.A 

A. Kolarczyková                                     
 B. Hnilicová 

 Velikonoce jsou svátky jara. Kluci chodí s pomlázkou a vodou po svých známých a 

šlehají holky. Děvčata barví vajíčka a pečou beránky, které darují chlapcům. Tento 

svátek mě baví a máme ho rádi.                                E. Habustová 

Vypočítej a vybarvi:         Najdi 3 rozdíly: 

 
 

   

  

 

   

 

6 – oranžová    0 – zelená  36 - hnědá     8 – červená     2 – žlutá

  49 – bílá  10 – modrá    40 – růžová           N. Dobešová 

 

 

  

  

 

 

            L. Homolová           J. Hudec           

                                                                           

                

  

 

 

A. Velikovská         
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JARNÍ HAIKU 5.A 
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nakreslili Baruška Palová a Hyneček Batko 

 Monička Dorníková 

JAK VE 2.B VÍTÁME 

JARO 

28. března jsme měli v naší třídě projekt Vítáme jaro. 

Moc se nám líbilo, že zase můžeme pracovat ve skupinkách a 

společně s kamarády se radit při plnění zajímavých úkolů. Jeden 

z nich vám teď předkládáme. Se správně vyluštěnou tajenkou můžete přijít do 2. B pro 

odměnu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

1.       

2.       

3.       

4.       

Básnička o jaru 
Napsal Štěpánek Mozga 

 

Na jaře se rodí mláďátka, 

kuřátka i koťátka. 

Zelená se travička  

a pase se kravička. 

Slunce venku krásně svítí 

a na louce roste kvítí. 

Zima už je dávno pryč, 

děda na zahradu bere rýč. 
 

 1.                 2.                 3.            4. 
Připravily Danielka Tomášková a Vaneska Veličková 
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JARNÍ MALOVÁNÍ S PRVŇÁČKY 
     

 

 

 

 

 

 

 

Karolína Kuchtová   Mariana Jalůvková 1.A   Ondřej Mikl 1.A      Eliška Bestová 1.A  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzana Homolová 1.A Vanesa Tvrdá 1.A     Karolína Kuchtová 1.A         Robin Jančík 1.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobiáš Willaschek 1.A    Zuzana Homolová 1.A        Sabina Hájovská 1.A 

  

 

 

 

 

 

 

 

         Klára Němcová 1.B        Arnošt A. Mazánek 1.A 
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Nápověda: Z každého obrázku vezmi první písmenko…   

Jablko, Aktovka, Ryba, Okno = JARO 

Beran, Ementál, Raketa, Auto, Nůžky = BERAN 

Veverka, Ementál, Ježek, Citron, Erb = VEJCE 

Kytka, Ovce, Letadlo, Eskymák, Dort, Ananas = KOLEDA 

  

     
 

   Tereza Horáková 1.B     Ema Richterová 1.B  Barbora Hoferková 1.B 

 

     
 

          Petr Lichý 1.B   Linda Raková 1.B    Matyáš Kohutek 1.B 

 

ZAŠIFROVANÁ  JARNÍ  SLOVA  Z  1.C 

 
 

_____ _____ _____ _____ 

 

 
 

 

         

        

 

_____ _____ _____ _____ _____ 

 

 

 

 

 

 

_____ _____ _____ _____ _____  

 

 

 
         _____ _____ _____ _____ _____ _____ 


