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Emička Pospíšková, 1.B 

Filípek Ivan, 1.A 

Milí žáci, učitelé a čtenáři našeho časopisu, 

tak nám to pěkně utíká a máme tady jaro! Čekají nás Velikonoce, „čarodějnice“, 1. máj, 

nějaké to volno ve škole i v práci díky státním svátkům a taky nové číslo časopisu 

Klimkováček. Nezapomněli jsme ani na pravidelné rubriky, křížovky a spoustu obrázků. 

Tentokrát se v něm například dozvíte něco zajímavého o Velikonocích u nás i v jiných 

zemích, poznáte jarní květiny, můžete si vyluštit křížovky a čtyřsměrky, užít si 

zábavné úkoly a kvízy. Ale samozřejmě tu na Vás čeká spousta zajímavého čtení. 
 

Přejeme Vám, ať se u prohlížení pěkně pobavíte a naladíte se na velikonoční prázdniny! 
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Básničky ke Dni učitelů 

JÁ DO ŠKOLY CHODÍM RÁD 

Marek Horník 

Já do školy chodím rád, 

pojďte se tam podívat. 

A taky tam chodí rádi 

všichni moji kamarádi. 

 

Učitelky učí děti, 

ty už umí poznat věty. 

Učitelé učí taky, 

procvičují zrovna ptáky. 

 

Školu řídí ředitelka, 

bývala to učitelka. 

Máme dobré svačiny, 

neděláme zločiny. 

Nemáme tam mobily, 

jinak bychom zlobili.  

 

 

 

 

 

 

NAŠE PANÍ  

KUCHAŘKY 

Matěj Horák 

Když kohouti kokrhají, 

už do práce pospíchají, 

brambor, rýže, těstoviny 

už se nám sbíhají sliny. 

 

Po dvanácté hodině 

zavoní to z kuchyně. 

Ještě trochu zavářky, 

to jsou naše kuchařky. 

 

ŠKOLA 

Patrik Mako 

Když chceš chodit do školy, 

musíš dělat úkoly. 

S úsměvem a radostí, 

plnit si povinnosti. 

 

Naše škola, ta mě baví, 

jsou tam i mí kamarádi. 

Čtyři roky a i dřív, 

máme super kolektiv. 

 

Kluci, holky, prostě všichni, 

scházíme se denně. 

Učíme se nové věci, 

které jsou nám cenné. 
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ZPRÁVIČKY Z  NAŠÍ ŠKOLIČKY  

Jaro ožívá 
Již od března sledujeme se žáky mapu příchodu jara na stránkách 

www.springalive.cz, kde můžeme pozorovat postupný návrat migrujících ptáků 

a obsazenost čapích hnízd v blízkém okolí. Podstatou je sledování příletu pěti 

vybraných ptačích poslů jara: čápa bílého, vlaštovky obecné, kukačky obecné, 

rorýse obecného a vlhy pestré. Třída 9.B spolupracuje se školní družinou a 

připravila si pro děti program, jehož cílem bylo mladší spolužáky seznámit s 

projektem a aktivitami, které projekt nabízí. Paní učitelka Skřepková pro děti připravila ornitologické 

průkazy, kde děti získávvaly nálepky za splněné úkoly ve třídě i v terénu. Jaro 

ožívá je mezinárodní projekt, jehož cílem je zvýšit zájem dětí o přírodu a ochranu 

stěhovavých druhů ptáků. 

Matematická soutěž Klokan 

22. března proběhla mezinárodní matematická soutěž Klokan 2019. Organizátoři 

připravují pro nadané počtáře netradiční zajímavé úlohy určené mnoha věkovým 

kategoriím. Na naší škole řeší příklady žáci od 2. do 9. třídy. 60 minut čistého 

času je vyplněno usilovným přemýšlením nad úlohami s různou obtížností. A komu se to podařilo nejlépe? 

Kategorie Cvrček pro 2. a 3. ročník: 1. místo Marek Horník, 3. A - 85 bodů, 2. místo Matouš Ujfaluši, 

3. A - 73 bodů, 3. místo Šimon Kayzel a Matěj Sehnal, 3.A - 61 bodů. Marek Horník z 3.A se v okresním 

kole svým výkonem 85 bodů umístil na 3. místě. 

Kategorie Klokánek pro 4. a 5. ročník: 1. místo Ema Prchalová, 5. A - 101 bodů, 2. místo Vojtěch 

Matýsek, 5. B - 95 bodů, 3. místo Michal Popek, 4. C - 94 bodů.                                                    

Netradiční knihovnická lekce 
Žáci 4. ročníků zahájili projekt Městské knihovny "Hádej, kdo mi dnes 

bude číst" tematickým čtením o městě, resp. jak vypadalo město ve 

středověku a jak dnes. Role předčítajícího se ujal pan starosta a všichni 

pozorně naslouchali. Děti poté navštívily nejen muzeum, ale podívaly se i 

do míst, kde pravidelně zasedají radní města.  

 

Polytechnické vzdělávání s robotickými stavebnicemi  
Naše škola zakoupila 14 sad robotické stavebnice LEGO WeDo Education, 

která hravou a zábavnou formou učí děti základům robotiky a programování. 

Podporuje manuální zručnost, kreativitu a týmovou spolupráci. Jednotlivé 

lekce obsahují projektování, konstruování a základní programování rozličných 

modelů pomocí aplikace v tabletu. Cílem je přimět žáky k objevování a probudit v nich touhu po zkoumání. 

Tato neobyčejná stavebnice to dělá poutavým a zábavným způsobem a stává se tak ideální výukovou 

pomůckou. 

Jak jsme ve třetích třídách vyráběli lapbooky 
Že nevíte, co to „LAPBOOK“ je? Lapbook je interaktivní „kniha“ složená z 

mnoha skládaček - zajímavých a důležitých informací, které spojuje společné 

téma a kterou si děti vyrábějí samy. Jeho název je odvozen od slov LAP = klín 

a BOOK = kniha, tedy „kniha do klína“. Jako téma jsme dětem vybraly sluneční 

soustavu. Důvod byl prostý. Děti učivo o sluneční soustavě velice zaujalo. 

Proto jsme usoudily, že i výroba lapbooku pro ně bude zábavná a zároveň si 

zapamatují některé důležité informace. A nebyly jsme daleko od pravdy. Děti práce opravdu nadchla. Už 

se všichni těšíme, až si vyrobíme další zajímavý lapbook. 
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VELIKONOCE V JINÝCH ZEMÍCH OD 5.A 
V Anglii to voní jehněčím ….. 
Svátky začínají masopustním úterkem, který je 

známý jako palačinkový den. Malování kraslic není 

v Anglii tak rozšířené. Většinou jde o vajíčka 

čokoládová. Nosí je velikonoční zajíc, který je 

poschovává na zahradě a po domě. 

1. Čím začínají v Anglii velikonoční svátky? 

a) dnem bobrů   b) všichni mají salát na snídani  

c) masopustním úterkem 

2. Co není v Anglii tak rozšířený zvyk?  

a) malování kraslic b) hledání vajíček c) pojídání palačinek 

3. Které zvíře v Anglii roznáší čokoládová vajíčka?  

a) křeček  b) zajíček  c) morče              Jaroslav Wielgus 

 

1. Jak se řeknou anglicky Velikonoce? Kvíz Ema Prchalová 

a) Pascua  b) Easter  c) Holiday 

2. Co znamená Easter bunny?  

a) velikonoční zajíček  b) Ježíšek  c) velikonoční beránek 

3. Co se vyrábí v Německu o Velikonocích? 

a) skleněné vázy   b) dečky pro jehňátka  

c) slaměná hnízda se sladkostmi 

4. Co je zvláštní tradicí v Norsku?            Řešení: 1.b,2.a,3.c,4.c 

a) střílení velryb   b) pití mléka nosem   c) řešení kriminálních případů?  
              

Velikonoce v Německu – Adam Bartoš  tvrzení ano/ne 

Děti obdarovává velikonoční zajíc. 

Tradičně pečou sladkého velikonočního beránka. 

Chlapci v pondělí chodí s pomlázkou. 

Na velikonoční pondělí polévají děvčata vodou. 

Během Velikonoc navštěvují své příbuzné. 

Křížovka Eliška Honajzerová 

1. Tradiční symbol Velikonoc. (snáší ho slepice) 

2. Jakou barvou barví vajíčka v Řecku?  

(stejnou barvu má Karkulka) 

3. S jakou barvou jsou spojeny Velikonoce v Norsku? 

(jako kuřátko) 

4. Jaké je tradiční velikonoční jídlo v Austrálii, Anglii? (zarolované placky s marmeládou) 

5. Název středy o Velikonocích v Česku? (ne příliš hezká) 

6. Čím polévají muži ženy v Maďarsku? (stejně jako v Česku) 

7. Za co se převlékají o Velikonocích děti ve Finsku? (létá na koštěti) 

8. Květy vrby, které se v Česku na Květnou neděli světí v kostele? (zvíře, které chytá myši) 

9. Zvířecí symbol Velikonoc v Česku, Anglii, Americe, Austrálii? (chlupatý, ušatý) 
Obrázky: Barča Sakrejdová, Barča Siejová, Nela Hamříková, Naty Malíšková, Kája Sacká 
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JARNÍ A VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ V PRVNÍCH TŘÍDÁCH 

 

 

Co je v řádku jinak? 

 
 

 

 

 

 

 

  Najdi 5 rozdílů 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vylušti přesmyčky 

ORAJ   ŘEKU   KOCENOLIVE   CEJVE   CELIKRAS   ČIČKYKO   RÁBENEK    
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Urban  
Adam Foltýn  Filip Ivan  

Vojta Unucka  Barborka Galejová  
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                                                                                   J. Parchański 

 

Škola volá       Naše škola 

J. J. Křivda       T. Dejlová                     A. Bálková             

 

Učitelé, škola,       Letí rorýs kolem školy,  

výuka nás vola!       vidí třídu s mnoha stoly.  

Učení už máme dost,      U nich děti píši práci, 

budem chytří jako                 .  .    že rorýsi jsou vzácní ptáci.

     

     Š. Krayzel   Pan učitel chystá schůzky, 

Doplň správně báseň a vybarvi obrázek:   bude věšet ptačí budky. 

         Vyrobené v školní dílně,  

Škola rychle utekla      všemi žáky, s láskou, pilně. 

I.  Černá         

     E. Potěšilová  Doplň slova z nápovědy:          

Chodím do (školky, školy) ráda,    Já do školy chodím rád 

potkávám cestou (kamaráda, medvěda).                  M. Horník, A. Horníková  

Ve škole se (učíme, spíme),  

za vědomosti ručíme.     Já do školy chodím _________, 

        pojďte se tam _____________. 

Přestávky si užíváme,     A taky tam chodí rádi,  

s kamarády si (povídáme, zlobíme).    všichni moji 

_______________.              (podívat, kamarádi, rád) 

A pak zpátky do (školy, lavic),      

budem vědět toho (víc, méně).           Najdi 6 rozdílů        M. Bártová 

 

Škola rychle utekla,       

(uklizečka, kuchařka) nám oběd dopekla.  

Vracím se domů ze (školy, školky),      

a (dělám, nedělám) si úkoly.                       
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BÁSNIČKY O NAŠÍ ŠKOLE OD ŽÁKŮ Z 3.B 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

NAŠE ŠKOLA 

Monička Dorníková 

Tři patra a barvy, 

to je naše škola. 

Chodíme tam rádi, 

jsme tam všichni kamarádi. 

Polepené schody 

vyjmenovanými slovy. 

Rádi po nich chodíme, 

za ruce se držíme. 

Pokus se do básničky vybrat vhodný rým  

Štěpánek Mozga 

Chodíváme do školy, 

píšeme tam ________. (úkoly, stoly, doly) 

Prvouku se učíme 

a hlavičky _________. (tančíme, cvičíme, líčíme) 

Ve výtvarce kreslíme, 

v tělocviku _________. (sedíme, ležíme, cvičíme) 

A v pondělí v matice, 

učíme se _________. (krupice, v trafice, kružnice) 

Sabinka Mrkvicová 

Vaneska Veličková 

Kristýnka Kuncová 

Danielka Tomášková 
Oliverek Václavek 
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JARNÍ ZÁBAVA S 2.A 
 

    

        

     

                                                                                                                   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pavel Vajda                            Mariana Jalůvková         Ondřej Mikl 

   

 

 

 

 

 

 

Sabina Hájovská 

Karolína Kuchtová 

Zuzana Homolová Anna Oravcová 
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POZNÁTE, CO VE VOLNÉM ČASE 

RÁDY DĚLAJÍ DĚTI Z 2.C? 

 

Terezka Langrová 

                                                           

   Bibi Halamová 

 

 

 

 

Anežka Pokorná 

 

Hanka Vargová 

 

 

 

                                                                                                                       

 

Laura Pátková 

 

 

Šárka Lechová 

 

 

 

 

Pavlík Gráf 

 

 

Martin Rýdl 

 

 

 

 

 

 

Martin Rýdl 

 

Eliška Zdvořilá 
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Jiří Hudec 

Nikola Lipský 

ZVYKY A TRADICE VELIKONOC 4.A 

   Velikonoce jsou tradiční oslavou jara. V minulosti bývaly 

významnější než Vánoce, protože jsou spojeny s památkou 

umučení a vzkříšení Krista. Slaví se vždy po jarní 

rovnodennosti, první neděli po jarním úplňku. 

          Lucie Homolová 

   Doba předvelikonoční má pojmenování všech tzv. postních nedělí. Po popeleční středě 

následuje neděle ČERNÁ, další týdny jsou neděle PRAŽNÁ, KÝCHAVÁ, DRUŽEBNÁ, 

SMRTNÁ a KVĚTNÁ. 

 

   Část měsíce před Velikonocemi se nazývá Pašijový ______________ (tajenka). 

1. Žluté „Tuesday“ 

2. „Green“ čtvrtek 

3. Velikonoční 

„Sunday“ 

4. „Ugly“ středa 

5. Modré „Monday“ 

     
 Mattia Delle Fave 

   Kromě dní z křížovky zde také patří Velký pátek, Bílá sobota a Velikonoční pondělí. 

Co by se podle tradic mělo a nemělo v tyto dny dělat? 

Velký pátek – neprat prádlo, nehýbat se zemí (orat, kopat, sázet, …), přísný půst od 

masa 

Bílá sobota – neslaví se mše svatá, zamést v domě, upéct mazanec, uplést pomlázku 

Velikonoční pondělí – dodržujeme mnoho zvyků 

 Holky poléváme ____________. 

 Tatar zdobíme ____________. 

 Kluci chodí na ____________. 

 Z vrbových proutků pleteme ___________. 

NABÍDKA: koledu, pomlázku, stuhami, vodou 
 

                  

 Návod k vybarvení kraslice: 

      1 - červeně 

      2 - žlutě 

      3 - oranžově 

      4 – hnědě    

 

 

    1.            

2.                 

   3.               

 4.                 

   5.               
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PROČ SLAVÍME VELIKONOCE? VĚDĚLI JSTE, ŽE…? 
- Velikonoce nemají pevné datum, slaví se vždy v neděli, která následuje po 

prvním jarním úplňku, 

- mnoho lidí překvapí, že pro křesťany jsou Velikonoce mnohem důležitějším 

svátkem než Vánoce, 

- zatímco na Vánoce oslavujeme narození Ježíše Krista, Velikonoce se konají 

na počest zmrtvýchvstání Ježíše, 

- na Velký pátek si křesťané připomínají, že v tento den došlo k ukřižování 

Ježíše Krista.  Velký pátek je tajemným dnem. Lidé věří, že právě v ten den 

se otevírají jeskyně a skály, ve kterých se nachází poklady. 

- Velikonoční pondělí je z celých Velikonoc snad nejpopulárnější. Chlapci chodí od domu k domu 

a “šlehají“ děvčata, kterým má právě vyšlehání zajistit omlazení.                

             Žáci 5.B 

Reportérky z 5.B (Verča Hurníková, Kája Ochynská, Anetka Hrbáčová, Adélka Křivánková, 

Eliška Bystroňová, Eliška Buroňová, Eliška Peszyński, Eliška Himlarová) se zeptaly našich 

prvňáčků, proč se slaví Velikonoce?  

         - Aby byly ženy zdravé, Velikonoce jsou hlavně zábavné. Filip, 1.A 

- Abych mohl chodit s bráchou na holky. Kuba, 1.A 

- Protože se probouzí příroda a rodí se zvířátka.               

Barča a Rozárka, 1.A 

- Abychom mohli zdobit vajíčka a chodit na 

pomlázku. Péťa, 1.A 

- Velikonoce se slaví, aby holky neuschly. Dája, 1.B 

- Aby byly holky zdravé. Beátka, 1.B 

- Velikonoce – to jsou hlavně prázdniny! Matouš, 1.B 

 

Anglický kvíz Elišky Buroňové-barvy 

1) Anglicky modrá   __ __ __  *                

2) Ang. oranžová     __ __ __ __  *  __  

3) Ang. zelená          *  __ __ __ __ 
Z písmen na místě hvězdiček vyjde tajenka:  

Vajíčko se anglicky řekne____________ 

 

1) Čtvrtek před Velikonocemi se 

nazývá: 

a) škaredý b) zelený c)  popeleční 

2) Zdobená vajíčka jsou:  a) kreslice b) přeslice c) kraslice 

3) Symbolem Velikonoc je: a) oslík b) beránek c) telátko 

4) Pomlázka se plete z proutí: a) javoru b) břízy c) vrby           

Obrázky nakreslily: Anetka Hrbáčová, Verča Hurníková, Vendulka Magerová, Verča 

Himlarová, Eliška Peszyński                    Správné odpovědi: b, c, b, c 

Veselé Velikonoce přeje třída 5.B! 
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ZÁBAVNÉ JARNÍ ÚKOLY TŘÍDY 4.B 
Vyškrtej písmena, která jsou dvakrát, ze zbylých písmen slož slovo spojené s jarem. 

O M S K G A L H V C D F Ě B P U T R P I B F U S N R M O Y G A D H C L 

______________________ 

 B S O K L F U F M N K M D C B D O E  

_______________________ 

  
1. z teplých krajin se vrací 2. škrtni slovo, které do řádku nepatří: 3. pomlázka se plete z: 

a) lišky   a) sněženka, bledule, smrk, narcis        a) dubových větví 

b) ptáci   b) jaro, podzim, březen, léto  b) vrbových proutků 

c) včely   c) vlaštovka, čáp, zajíc, jiřička  c) drátů a kabelů 

 

Najdi 7 rozdílů: (Natálka Kostková)      Dokresli: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

           Čtyřsměrka: tajenka:_______________ 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Chyť správné dvojice motýlů: 
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Jirka Gazda 

Obrázky nakreslili: Michal Popek, Matěj Pesch, Ludvík Siuda, 

Jakub Häring, Hanka Janásková, Daniela Prašivková, Jirka 

Gazda, Natálka Pokusińská, Daniel Koleček, Jakub Neuwirth 

konvalinka 

petrklíč

 konvalinka  

sedmikráska 

KVĚTINOVÁ ZÁBAVA SE 4.C 
Jarní kvíz 

1. Jaro začíná 30. března   ANO – NE Spoj tečky: 

2. Jsou letos Velikonoce 18. dubna?  ANO – NE 

3. Narcisy rostou v létě.   ANO – NE 

4. Jarní měsíce jsou červenec a srpen. ANO – NE 

5. 1. dubna je apríl.    ANO – NE 

6. Mezi roční období patří jaro.  ANO – NE 

7. Na Velikonoce malujeme vajíčka.  ANO – NE 

8. Na jaře se vracejí tažní ptáci.  ANO – NE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Vyhledej skryté názvy květin: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Michal Popek 

Hanka Janásková 

Filip Bena 

modřenec

 konvalinka  

fialka 
podběl 

blatouch 

maceška 

krokus 

pomněnka 
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ČARODĚJNICE VE 2.B 
Úkol: Podle pokynů dokresli do obrázku: 

1. na hlavu velký černý klobouk 

2. na rameno černého havrana 

3. na šaty a rukávy záplaty 

4. na pravou botu jednu záplatu a na levou dvě záplaty 

5. na nos bradavici 

6. dva zuby žlutě a tři černě 

7. vlevo dole kocoura 

8. dlouhé nehty a do pravé ruky koště 

9. zamračené obočí 

10. na šatech pavučinu s pavoukem 

 

Čtyřsměrka: 

hůlka, hábit, bradavice, lektvar, zuby, myš, 

havran, kabát, klobouk, pavouk, čarodějnice, 

kotel, netopýr, kočka, had, koště, záplata 

 

          Terka Horáková, Maty Kohutek, Terka Fedáková, 
                 Barča Hoferková, Gabka Prchalová 2.B 

 

 

Najdi 11 rozdílů. 
 

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S E B T A T A L P Á Z 

Z T R Á H Ů L K A L O 

U I A B R Ý P O T E N 

B B D A H R S M V K P 

Y Á A K Č O K B N T G 

L H V U I Š Ž Á A V S 

E C I N J Ě D O R A Č 

T Ý C Ě S T W N V R I 

O H E F A Š Y M A O L 

K T S T D O X C H V M 

S P A V OU K OU B O L K 


