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A H O J  K A M A R Á D I !  

V tomto školním roce vychází poslední číslo školního časopisu 

Klimkováček, protože nás již čekají letní prázdniny. Celé číslo je opět 

výletně laděné a doufáme, že se při jeho četbě pobavíte, poučíte a 

naladíte na tu správnou prázdninovou pohodu.  

Tak neváhejte a přečtěte si, co zajímavého se událo v naší škole. 

 

P ř e j e m e  v š e m  s v ý m  č t e n á ř ů m   

k r á s n é  p r á z d n i n y !  
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ZPRÁVIČKY Z  NAŠÍ ŠKOLIČKY  

Besedy v knihovně  
V měsíci dubnu se v knihovně konaly besedy pro 2. - 5. třídy. 

Letos si paní knihovnice připravila projekt s názvem "Karel 

IV. k tabuli", který byl podpořen Svazem knihovníků a 

informačních pracovníku Moravskoslezského a Olomouckého 

kraje. Téma o Karlu IV. si vybrala záměrně, protože v květnu 

uběhlo 700 let od jeho narození. Žáci se hravou formou 

seznámili s životem ve středověku, dozvěděli se kolik měl Karel IV. manželek a jak se mu 

vládlo. Domů si odnášeli vlastnoručně vyrobené výtvory a beseda se jim moc líbila. 

Čert a Káča v 1.C 

Ne, není to omyl. Nejde o mikulášskou nadílku v dubnu. Jen jsme 

se na této pohádce učili spolupracovat a vzájemně si pomáhat při 

plnění úkolů. Přizpůsobit se pomalejšímu, vysvětlit, dohodnout se 

nebo svůj názor před ostatními členy skupinky obhájit, 

komunikovat spolu, ale nerušit ostatní skupiny.  

Listování - 4. a 5. ročník 

Dne 11. 5. se 4. a 5. třídy zúčastnily divadelního představení 

"Lichožrouti" v rámci cyklu scénických čtení - "Listování". 

Herci v obsazení Tomáš Drápela, Pavel Oubram a Věra Hollá 

si připravili divadelní zpracování stejnojmenné knihy Pavla 

Šruta, která se těší velké oblibě u malých čtenářů. Vyšly již 

tři díly a připravuje se i film. Děti příběh lichých ponožek 

velmi bavil a odcházeli s dobrou náladou. 

 

Doba Karla IV. - koncert ZUŠ Klimkovice 
27. května žáci čtvrtého, pátého, šestého a sedmého 

ročníku zhlédli kulturní pořad, který si pro ně připravili 

jejich spolužáci, kteří navštěvují Základní uměleckou školu v 

Klimkovicích. Na pódiu se postupně vystřídaly tři umělecké 

směry hudba, tanec a divadlo. Různá seskupení hudebních 

nástrojů nám po vzoru trubadúrů a minnesengrů představily středověké melodie 

doprovázené prezentací promítanou na plátno. Nejvíce však diváky zaujalo divadelní 

představení, které přibližovalo život a dílo Karla IV. Výkony malých herců byly skvělé. 

Koncert byl velice pěkný a naše poděkování zaslouží nejen účinkující, ale i vyučující, kteří 

mladé umělce připravili. 

 

Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka  
Tak jako každý rok připravila paní Konvičková v rámci 

knihovny nádherný projekt pro žáky prvních tříd. Během všech 

návštěv knihovny se děti seznámily s nějakým příběhem, řešily 

kvízy, malovaly obrázky a příběhy, plnily úkoly v knihovně, společně vyráběly obraz klauna. 

http://www.zsklimkovice.cz/node/6646
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ŠKOLNÍ VÝLET 1. TŘÍD NA HUKVALDY  

Ve čtvrtek 26. 5. se uskutečnil první školní výlet našich prvňáčků. První zastávkou 

byla obora, kde jsme spatřili daňky, kteří se právě pásli na louce. Poté jsme pokračovali 

k soše lišky Bystroušky, která byla nedávno nově instalována. Tu jsme obklopili a všichni si ji 

pohladili pro štěstí. Následovala tolik vytoužená svačinka v divadle pod širým nebem. Cestou 

k hradu jsme míjeli památné stromy s propletenými a mohutnými kořeny. Po výšlapu na 

kopec jsme si všichni prohlédli zříceninu hradu Hukvaldy. Prozkoumali jsme všechna zákoutí 

hradu, vyslechli si pověsti a kochali se krásným výhledem na blízké okolí. Po obědě nastal 

čas pro odpočinek a útratu kapesného. Sladkou tečkou byla zmrzlina 

v místní cukrárně na náměstí. Počasí nám přálo, vrátili jsme se 

v pořádku a spokojeni.  

 

 

„Byla jsem 

s kamarády, viděli 

jsme draka, 

bílou paní. Byl to 

nejlepší den.“ 
Johanka Babičová, 1.B 

    

 

 

 

„Mi se nejvíce líbila liška Bystrouška, hrad, 

nanuk, svačina.“  Natalka Pokusiňská, 1.C 

 

             

  

   
    

 

 

 

 

 

 

„Nejvíce se mi líbila zřícenina hradu, také 

se mi líbily starověké zbraně  a zmrzlina 

byla také dobrá.“       
Míša Popek, 1.C 

Zuzanka Poštulková, 1.B 

Helenka Schmeisterová, 1.B 

Mattia Delle Fave, 1.A 

Kuba Neuwirth, 1.C 

Kubík Žák, 1.B 



5 
 

„Počasí bylo příjemné a nejvíce se mi 

líbila liška Bystrouška a pověsti o 

hradu.“ 
    Barunka Holá 1.B 

      

 

  

  

 

 

 
Jiřík Duben, 1.A 

 

"Líbilo se mi divadlo a hradby byly super." 
                                                  Danek Diblík, 1.A  

"Líbily se mi koruny stromů,  

  ale nejvíce liška Bystrouška.“    Petr Homola, 1.A  

 

                                                                        

 

  

„Nejvíce se mi líbilo vězení. Nejvíce se mi líbilo 

chození to po těch schodech.“ Jozef Oravec, 1.C 
Jozef Oravec, 1.C 

 

 

 

 
 

               
         

 

"Moc se mi líbil hrad, ale byl trochu 

strašidelný."Mattia Delle Fave, 1.A 

 

"Líbili se mi daňci a mufloni a strom, který 

měl díru." Vojta Himlar, 1.A 

 

„Líbilo se mi všechno, mám Hukvaldy ráda.“ 
Evelínka Martínková, 1.B 

 
Jirka Hudec, 1.A 

Matěj Pesch, 1.C 

  Viky Nováková, 1.C 

 

Terezka Neuvirtová, 1.C 
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ŠKOLNÍ VÝLET DO ZOO OSTRAVA 
 

Ve čtvrtek jsme jeli do zoo. Moc se mi tam líbil 

lev a také hoooooooooooooooooooooooodně 

řval. Potom jsme šli do výukového centra. Můj 

největší zážitek byl, jak jsem si mohla sáhnout 

na hada. V ZOO se mi moc líbilo. 

Kája Pavlasová, 2.A                                       
 
 

Ve čtvrtek jsme byli v ZOO. Byla to velká zábava. Viděli jsme lvy, kočkodany, gepardy, 

tygry a jiná zvířata. Celí jsme zmokli, ale bylo to velmi hezké. I když se hadů velmi bojím, 

tak korálovník byl hezký. Skoro všichni jsme si na hada sáhli. 

                                                                                            Valinka Hubáčková, 2.A 
 

Na školním výletě jsme byli v ZOO, bylo to moc pěkné. Nejvíce jsem byla uchvácena žirafím 

mládětem. A proč bych zapomněla na výukové centrum? Všechno se mi tam líbilo - kostry 

zvířat, vycpaná zvířata, živý had. Byla i velká legrace, protože můj spolužák Andy objevil 

čůrajícího lva. 

Anetka  Poštulková, 2.A 
 

Přesmyčky 

AAŽRFI  ___________________ 

KKÝOODLR ___________________ 

RLUEM  ___________________ 

EPPAKOUŠ ___________________ 

ĚDDVME  ___________________                      

TAAJRK  ___________________                         
                                                 žáci 2.A 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jára Wielgus, 2.A 

Eliška Honajzerová  2.A 

Sofie Kotupasová, 2.A 

Kája Sacká, 2.A 
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Malý kůň.

Nejrychlejší zvíře.

Pruhovaná šelma.

Jí rád med.

Pyšný jako …

Král zvířat.

Isi Siudová

Pták s velkým zobákem.

Vyjmenované slovo po L.

Chlapecké jméno 2.8.

Pták hnízdící v naší škole.

Adéla Šišková

Filip Kaštovský

ZOO OSTRAVA OD 3.A 
 

 

 

 

   

 

Přiřaď šelmám způsob jejich lovu: 

 

Lev 

 

 

Gepard 

 

 

 

Tygr 

 

 

Levhart 

 

 

Lebka tygra 

 

 

 

Lebka tygra 

  

Loví samostatně – ke kořisti se nepozorovaně přiblíží a skočí. 

Úlovek poté odtáhne do křoví, kde jej v klidu pozře. 

Loví ve skupině (převážně jen samice) – část se snaží kořist 

vyplašit, oddělit od stáda a nahnat do míst, kde zbývající 

členové smečky číhají v záloze. 

Na kořist dokáže zaútočit i skokem ze stromu. Ulovenou 

kořist vytahuje do korun stromů, kde ji také konzumuje. 

Kořist pronásleduje rychlostí až 100km/h, nejdéle však 150 – 

300 metrů. V rychlém běhu mu pomáhají jen částečně 

zatažitelné drápy. 

Aleš Brázdil, 3.A  

Jakub Dlabaja, 3.A  

Isi Siudová, 3.A  Klára Ležatková, 3.A  Filip Kociolek, 3.A  
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ŠKOLNÍ VÝLET HRADEC NAD MORAVICÍ A OPAVA 
 

12. května ve čtvrtek jsme jeli na výlet se 

školou. Super to bylo v autobuse, protože jsme 

si tam mohli pokecat. Zklamalo mě, že 

v Hrabyni nešla 

elektřina, takže 

jsme si nemohli nic 

koupit. Líbilo se mi 

v Opavě v muzeu, 

ale nejvíc se mi 

líbila restaurace, kde jsme měli oběd – řízek 

s bramborovou kaší a minerálku. V Hradci nad Moravicí 

byla pěkná pohádka na zámku. Vyšlo nám krásné počasí. 

Anetka Hrbáčová, 2.B  

 

Hradec nad Moravicí byl super! Koupila jsem si plyšáka a 

viděli jsme pohádku. Opava byla úžasná – navštívili jsme 

Slezské zemské muzeum, kde jsem si koupila turistický deník. Také Hrabyně je 

bezva, jsou zde vystaveny tanky z války. 

Veronika Himlarová, 2.B 

 

Byli jsme na školním 

výletě. Nejvíc se mi 

líbilo divadlo. Smála 

jsem se, protože 

jsme mohli čerta 

podrbat v kožichu a 

on se chechtal. 

Přinesla jsem si 

hezké suvenýry.  

Eliška Himlarová, 2.B 

 

 

 

Jeli jsme na výlet. Byli jsme na zámku, 

v muzeu a v restauraci. Řízek k obědu mi moc 

chutnal. 

Vendula Magerová, 2.B                                           
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ŠKOLNÍ VÝLET 3.B 

Naše třída se 12. května společně se 2.B 

vypravila na výlet. Vyjeli jsme do Hradce 

nad Moravicí. V zámeckých prostorách 

jsme viděli pohádku, ve které hodné, 

pracovité Aničce pomáhala čarodějnice 

Xíxára a čertík (jehož jméno zjistíte 

v tajence křížovky), získat za muže zámeckého pána Vojtěcha a 

vystrnadit namyšlenou princeznu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po pohádce jsme se vydali do Opavy, kde 

jsme stihli před dobrým obědem navštívit 

____________ (poskládej správně 

písmenka z kočárku), kde byla výstava 

starých hraček, kolébek a kočárků. 

 

 

Cestou 

domů jsme 

se ještě zastavili v Hrabyni, kde jsme si 

mohli prohlédnout bojovou  

techniku z 2. světové války. 

 

Celý výlet byl super! 

1.     
řeka protékající 

Ostravou 

2.     
nádoba na 

koupání 

3.     chyba 

4.     krásný dům 

5.     část dne 

6.     
padá v zimě … 
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ŠKOLNÍ VÝLET ČTVRTÝCH TŘÍD 
 

Ráno jsem přišla do školy. Když nám přijel autobus, spolu se 4.A jsme 

nastoupili a zabrali jsme si svoje místa. Bylo něco po osmé a my jsme 

vyráželi do Opavy do muzea. Jak jsme tam přišli, tak 4.A si mohla koupit 

něco na památku a my jsme šli na prohlídku – zkrátka bylo to super. 

Opět přijel autobus a my jsme nastoupili. Jeli jsme do Hradce nad 

Moravicí. Tam jsme šli na hrad. Nejprve 4.A a poté my – 4.B. Před 

hradem bylo mnoho super stánku. 

A co nás na výletě zaujalo? 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na hradě byla zajímavá prohlídka. Hrad byl také moc zajímavý. Potom 

jsme jeli směr Darkovičky na opevnění vojáků. Byly tam zajímavé 

pistole. Bunkr od vojáků stál také za podívání. Jak jsme jeli domů, dala 

jsem si sluchátka do uší a poslouchala písničky. Jeli jsme docela dlouho. 

Výlet byl zkrátka super. 
Eva Bijoková 

 

Osmisměrka 
 

Najdi slova a zbylá písmena zakroužkuj. 

Už je tady_______________ 

 

list, loď, slon, měsíc, cenný, nový, 

pejsek, Emanuel, kočka, kost, les, 

loni, nic, Oliver, míček, kos, oni 
 

 

L O Ď P E J S E K 

I L M Ě S Í C M O 

S L O N N E É A S 

T K K L N I O N T 

O O O N I K C U L 

S N Ý Č O V  E E 

I  I T K V E L S 

M Í Č E K A Ý R O 

Olda Vilam 
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Slezské zemské muzeum v Opavě – 

expozice Příroda Slezska  

školní výlet 4.A 
Na školním výletě jsme navštívili Slezské zemské 

muzeum v Opavě, kde nás nejvíce zaujala expozice 

zaměřená na různé druhy zvířat, které žijí ve Slezsku. 

Zvířata našich lesů nás inspirovala k vytvoření této stránky. 

 

 

 

 

 

 

Hana Potěšilová 

Kvíz 
1. Jsou medvědi kriticky ohroženi?  

G možná     R ano  L ne 

2. Králík může mít až _ let. 

M 1 Y 5 L 100 

3. Jak se nazývá samice jelena? 

S laň  Q jelenice   X srna 

4. Panáčkuje sysel? 

M ano       N možná     K ne 

5. Mohl by se v České republice vyskytnout orel? 

Í jistě    Á jen zřídka   É ne                          Křížovka 

ODPOVĚĎ: _ _ _    _ _   CHOMÁČKOVITÉ UŠI. 

Helena Postavová,  

Tereza Friedrichová 

Osmisměrka 

husa, pes, rak, jelen, 

zajíc, liška, myš, 

srna, zmije 
 

Tajenka osmisměrky: Černý pták s oranžovým zobákem je _ _ _. Tereza Dubnová  

Tajenka křížovky: Slon se koupe. Mravenec přijde a ptá se ho: „Nevzal sis náhodou ......................?“ 

Melánie Gráfová, Zuzana Kubicová 

Obrázky nakreslily: Tereza Friedrichová, Hana Potěšilová, Zuzana Kubicová, Alžběta Friedrichová, 

Melánie Gráfová, 4.A 

 

      1. Opyluje všechny květy. 

      
 

2. Malá sova na s..... 

      3. Krásný hmyz s křídly. 

 
      4. Má na sobě bodliny. 

       5. Pták - lesní lékař. 

   S  Ž    Ě 1. Štika se živí jak?  

   L  B 2. Pták, který žije nejčastěji ve městech. 

 Z     3. Má dlouhé uši, uvidíš ho na poli. 

 Š      Ě 4. Kapr se živí jak? 

 X  

       E 5. Končetiny ryb. 

 D   N   E  6. Název včely, která zabezpečuje úl. 

7. Drobný hmyz, vydává vrzavé zvuky.  S   A    

U     A 8. Had, který má žluté půlměsíčky za hlavou. 

 
O  O   9. Nejčastější ryba našich vod. 

S    L 10. Panáčkuje na rovných plochách.  

P E S R N A 

Z A J Í C J 

M Y Š K O E 

I A K Š I L 

J R A K S E 

E H U S A N 
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DINOPARK A ARCHEOPARK – VÝLET 5. TŘÍD 

My páťáci jsme letos jeli do Dinoparku. Nejvíce se mi tam líbilo 3D kino a vláček. 

Odpoledne jsme jeli do Chotěbuzi, kde jsme nejdříve byli v Rybím domě. Byly tam různé 

ryby ve velkých akváriích. Potom jsme šli do Archeoparku, který byl kousek. V Archeoparku 

jsme šli nejdříve ven, kde nás provázela paní průvodkyně. Venku jsme viděli domky, které si 

stavěli Slované. Taky jsme si tam mohli zkusit střílet z luku, odhrabávat kosti z písku nebo 

napsat své jméno Hlaholicí do voskové tabulky. Nakonec jsme šli dovnitř, kde jsme dostali 

pracovní list.          Natálka Malá, 5.A 

 
Kvíz o Dinoparku: 

      Ano     Ne 

Je v Dinoparku  Dinoexpres?    T   P 

Má spinosaurus ploutve?     R        K 

Je brontosaurus malý?     D        E 

Byli dinosauři vyhubeni asteroidem?         X   G                       
Jan Pachota, 5.B  

 

Kvíz o Archeoparku: 

1. Byla tam replika staré vesnice? a) ano  b) ne       c) nevím 

2. K čemu sloužil žernov?  a) k zábavě b) k mletí obilí c) válečná zbraň 

3. Archeopark je o době:            a) Keltů  b) Slovanů        c) dnešních lidí 
Jiří Riedel, 5.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přesmyčky z Archeoparku:    Přesmyčky z Dinoparku: 

DIŠHRATĚ ________________  GOSTERUSSAU ________________ 

BILÍO  ________________  XRE – T  ________________ 

TÍTŠ  ________________  RATOPSCETRI ________________ 

TIKOS ________________  SAUTOBRONRUS ________________ 

ŮHB  ________________  PARKNODI  ________________ 
Jakub Huspenina, Tomáš Petruška, 5.A 

Jan Sýkora, 5.A 

Adéla Větěchová, 5.A Lucie Jiříčková, 5.A 
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A V L E Ž Y P Í Š

R Y B A Á V Ý A D

CH O T Ě B U Z I I

E L Ů K A K E R N

O S U K I R C Á O

P L A T Ú A J V P

A P S L L P E K Á

R O S T R A V A R

K R M E N Í R A K

E A U T O B U S T

Křížovka: 

 

1. …z Říše divů 

2. Chodí pozpátku 

3. Sloní nos 

4. Barva trávy 

5. Zvíře ze ZOO 

6. Věc, na kterou všichni školáci čekají         

7. Syn od Simpsonů 

8. Dílo J. Foglara … Šípy 

9. Věc, na které se jezdí 
Gabriela Strnadová, 5.B               

Osmisměrka: 

 
archeopark, želva, ryba, krmení, kosti, Chotěbuz, Ostrava, žába, 

akvária, kapr, vejce, autobus, Dinopark, rak, park, luk, úl, šípy, 

suk 

 

 

 

 

 
 

 
Natálka Malá a Kája Malíková, 5.A 
 

Křížovka: 

1. Park s dinosaury 

2. Spojka 

3. Co dělá ryba ve vodě? 

4. Savec s hřívou 

5. Otec Barta Simpsona 

6. Kdo ošetřuje nemocné lidi 

7. Jak se jinak řekne tlustý 

8. Která exotická rostlina píchá 

9. Čím slyšíme 

10. Jak jinak řekneme důchodce 

 

 

 

 
Ondřej Bárta, 5.B 

Bára Velikovská, Honza Honajzer, Otík Chlebovský, 

Lenka Bridziková, Kája Haasová, Honza Sýkora z 5.A. 
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Omalovánka, Míša Mirošová, 5.A 


