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Michal Popek, 4.C 

Ve školním roce 2019-2020 slaví naše 

škola 40 let od svého založení. 

Budeme slavit! 

Milí žáci, učitelé a čtenáři našeho časopisu,  

než jste se stihli rozkoukat, je tady červen, voní louky, kytky, svítí slunce a prázdniny 

jsou na dohled. A tak se vám dostává do rukou poslední číslo našeho školního časopisu 

Klimkováček. Letním číslem se s vámi pro tento školní rok loučíme. 

Závěr školního roku se blíží a jistě se již všichni těšíte na prázdniny. 

Ještě než se však rozutečete, podívejte se na nejzajímavější akce a momenty 

posledního čtvrtletí školního roku. Prohlédněte si obrázky z výletů vašich spolužáků i 

vás samotných, vyluštěte křížovky či kvízy, nebude chybět ani většina našich 

pravidelných rubrik, vaše příspěvky a spousta zábavy i poučení. 

Přejeme Vám krásné prázdniny a příjemné počtení! 
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 
Den Země 4.A a 4.C 
Letos jsme si připomněli Den Země zkoumáním a bližším poznáváním vody. Kromě 

procházky, kdy jsme poznávali klimkovické vodstvo, jsme si ve škole zkusili také 

pokusy s vodou. Zkoumali jsme, jak reaguje s olejem, medem, ale také jsme si pomocí 

vody, oleje a šumivé tablety vyrobili tzv. lávovou lampu. Děti se tak dozvěděly mnoho 

zajímavých, ale i praktických informací. 

Den Země v Zoo Ostrava  

Žáci třídy 2. B a 4. B vyjeli za programem do ostravské zoologické zahrady, 

kde si zaměstnanci zoo připravili výukový program zaměřený na téma Les 

všemi smysly a Mláďata. Les byl prožitkový program, prožití lesa různými 

smysly, seznámení s pobytovými znaky zvěře, ohrožením lesů a jejich ochranou. Žáci se učili poznávat 

především stromy listnaté a to jak pomocí listu, tak i kůry stromu. Zjišťovali vlastním měřením stáří  

stromů. Pomocí ladičky poslouchali zvuky stromů. Soutěžili, poznávali, bádali a trávili čas v přírodě. 

Program Mláďata děti velmi nadchnul. Dozvěděly se, že o mláďata se nestará jen samička ale i sameček, 

že zvířátkům člověk páchne, proto nikdy ve volné přírodě nesaháme na opuštěná mláďata a spoustu dalších 

zajímavostí. Nejvíce se dětem líbila mláďátka plameňáků, papoušků, srnečci, koloušci, opičky. Děti se 

snažily důkladným pozorováním mláďat objevovat různé zajímavosti ze zvířecího světa. 

  

2.C v největší hasičárně v kraji 
Mezi volnými květnovými dny jsme se vydali do Ostravy na exkurzi do Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje. Prohlédli jsme každé auto a dostalo se nám spousty informací i odpovědí na 

všetečné otázky, prošli jsme i zázemím sloužící směny, chvíli jsme drželi službu na dispečinku. Po té, co 

nám hasiči předvedli skluz k autům jsme si troufli i pohlédnout na něj shora dolů. Tím naše odvaha zcela 

vyprchala :-) Zcela řízením náhody jsme pak viděli i výjezd záchranného týmu k volajícímu. Byl to zážite k 

nejen pro děti. To, co všechno musejí naši záchranáři ovládat, to si člověk při běžném rytmu života asi 

ani neuvědomuje. 

Prvňáci u profesionálních hasičů v Ostravě 

Začátkem června navštívili HZS Moravskoslezského kraje i naši prvňáčci. Po 

příjezdu se nás ujali tři zdatní hasiči, kteří nás provedli stanicí a trpělivě 

odpovídali na všetečné dětské otázky. Prohlédli jsme si prostory, kde hasiči 

tráví čas, když jsou ve službě. Viděli jsme všechno od kuchyňky, jídelny, 

odpočinkové místnosti až po posilovnu a tělocvičnu. Ale nejatraktivnější to 

samozřejmě bylo v garážích, kde jsme si prohlédli hasičská auta, jeřáb, vyprošťovací techniku, auto s 

výsuvným skládacím žebříkem a dokonce i zaparkovaný vrtulník. Jedno z aut jsme prolezli i zevnitř,  

vyzkoušeli si přilbu, hasičský oblek a potěžkali si různé nářadí i kyslíkový přístroj, který nosí hasiči na 

zádech. Panečku, nejsou to žádné padavky, ale chlapi jak se patří! Byl to prima den a moc jsme si ho užili. 
  

Nakupování se Zdravou 5 ve třetích třídách 

Ve čtvrtek 16. 5. proběhl ve třetích třídách výukový program Nakupování se 

Zdravou 5. Paní lektorka děti zábavnou formou seznámila se zásadami zdravého 

stravování. Poté děti dostaly první úkol, a to zkontrolovat, zda je jejich 

dopolední svačinka vyvážená a zdravá. Svačinky dětí byly velmi pestré a 

zajímavé. Poté si děti ve skupinách, a to pod vedením paní lektorky, prošly 

deskovou hru Obchod Zdravé 5, kde v pěti odděleních soutěžily - odpovídaly na 

kvízové otázky, zahrály si pantomimu a plnily další praktické úkoly. Za správné 

odpovědi získávaly dílky puzzle, ze kterých si na závěr složily obrázek odhalující tajemství zdravé výživy.  
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ŠKOLNÍ VÝLET – ŠTRAMBERK – 4.A 
 

Zajímavosti o Štramberku: 

 
Město Štramberk 

- bylo založeno v roce 1359 synem českého krále Jana Lucemburského 

- leží nedaleko Kopřivnice 

- má přibližně 3 400 obyvatel (cca o 1 000 méně než Klimkovice) 

- pečou 1_____________ (jako připomínka toho, když vojáci řezali uši svým obětem) 

- je zde muzeum slavného malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana 

 

Výsledek souřadnic vepiš k 1  - Š(A,1);  

S(CH,1); T(B,1); A(D,1); R(C,1); Š(B,2);  

E(G,1); I(C,2); B(F,1); M(E,1); R(H,1); 

K(I,1);, É(J,1); U(A,2) 

Vytvořil Petr Homola  
Štramberská 2___________ 

  - má 166 schodů 

  - je 40 metrů vysoká 

  - je postavena v roce 1903 

  - chtěla ji odkoupit firma Coca Cola za několik milionů korun,  

aby ji přebarvila na červeno a vytvořila z ní plechovku, jako reklamu 

- jedná se o věž původního Hradu Štramberk 

 

Tajenku vepiš k 2 

1. Jak se jmenují uši, které se pečou ve 

Štramberku? 

2. Kde se tyto uši pečou? V…  

3. Jak se nazývá dlouhá a náročná 

procházka?   

4. Jak se jmenuje město, ve kterém se 

uši pečou?  

5. Jak se jmenuje jeskyně, která je ve Štramberku?   

Vytvořila Anna Velikovská 

 

Jeskyně Šipka 

 - natáčela se zde pohádka „Když draka bolí hlava“ 

 - objevil a prozkoumal ji Karel Jaroslav Mašek (1851-1916) 

 - byly tady nalezeny pravěké kosti 

 - původně se jí říkalo Šípová díra 

Adam Fabiánek 

Matěj Šolc 
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Obrázky nakreslili: Vojta Dlabaja, Terka Neuvirtová, 
Markéta Bartáková, Victoria Nováková, Adam Bubeníček, 

Kuba Neuwirth, Natalie Pokusiňská. 

 

ŠTRAMBERK – VÝLET 4.C 
 

Najdi slova, která souvisí s naším výletem:       Vyřeš početní šifru: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Křížovka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přesmyčky:       Čtyřsměrka 4.C: 

TARJKA _________________ 

VEŽAL _________________ 

ADH  _________________ 

CIPEO _________________ 

GUNTAMSA_________________ 

YŠM  _________________ 

MEONACHEL________________ 

BAŽA  _________________ 

Natalie Pokusiňská, Hanka Janásková 

Michal Popek 



5 
 

ŠKOLNÍ VÝLET – ŠTRAMBERK 4.B 
 

   Štramberk   Kvíz: Znáš dobře Štramberk?  

     1. Jak se jmenoval pračlověk? 

     a) Oskar v) Bertík h) Brambora 

Štramberské uši   2. Po kom je pojmenováno muzeum ve Štramberku? 

to jméno jim sluší.   b) Vlasta Burian z) Karel Gott       ý) Zdeněk Burian 

S posypkou i bez   3. Jeskyně se jmenuje? 

pochutná si celá ves.  o) Čárka s) Mínus l) Šipka 

     4. Pekárna má název? 

Sto vajíček do nich dáme, p) U Berty e) U Káči m) U Uší 

potom hezky promícháme. 5. Kolik schodů vede na Trúbu? 

Dvanáct kilo cukru dáme  c) 165  t) 166  j) 167 

a zase to zamícháme.  Z písmen odpovědí slož tajenku: ________________ 

 

Štramberské uši máme rádi, 

pochutnají si na nich i kamarádi.               Dokresli: 

Moc jsme se tam těšili,  

jsme rádi, že jsme si to tak užili.  

 

Najdi tato slova: 

 

 

HAD, MYŠI, UŠI, TRÚBA, NÁMĚSTÍ, MINIZOO,  

ŠIPKA, JESKYNĚ, POTKAN 

 

U Š I T R Ú B A 

N Á M Ě S T Í Š 

H A D M Y Š I T 

R O O Z I N I M 

Š I P K A A M B 

J E S K Y N Ě E 

P O T K A N R K 

Adélka Pospíšilová, Anička 

Veselá, Marťa Ševčíková,  

Rozi Holainová 

Barča Holá 

Eveli Martínková 

Obrázky:  
Rozárka Holainová, Adélka Pospíšilová 
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HURÁ PRÁZDNINY S 2.B 
 
 

Čtyřsměrka s tajenkou: 

kamarádi, osvěžení, léto, tábor, pláž, moře, 

rybník, prázdniny, koupání, opékání, kemp, 

zmrzlina, nanuk, opalování, bazén 

 

TAJENKA______________________ 
                               Dominik Siuda, 2.B                                                                                                                                  

 

 

Přesmyčky: 

RÁOTB         ______________________ 

VOLENÁDO  ______________________ 

ANILZZRM  ______________________ 

VALPKY        ______________________ 

DOBGÁNT   ______________________ 

KUNAN       _______________________ 

Martin Šmíd, Lili Raková 2.B   

          

 

 

 

 

 

 

Najdeš 11 rozdílů? 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

L K O U P Á N Í V P 

É Í N E Ž Ě V S O Y 

T Á B O R R Á Z D N 

O Z M R Z L I N A I 

P I D Á R A M A K N 

M R Y B N Í K B Ž D 

E Ř O M D N I A Á Z 

K U N A N N Y Z L Á 

Í N Á K É P O E P R 

O P A L O V Á N Í P 

Škrtni slova, která nepatří 

k létu: 
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ŠKOLNÍ VÝLET 
 

Emička Potěšilová       Anička Bálková 

Byli jsme v Dřevěném městečku a viděli jsme tam dřevěný kostel, poštu a staré domy. 

Dále jsme navštívili Valašskou dědinu, kde jsme viděli zvířátka a starou školu. Taky 

jsme roztáčeli dřevěný mlýn, 

ve kterém byl pan mlynář a 

ten nám ukázal, jak se mele 

mouka. Moc se mi tam líbil. 

Vaneska Veličková 

 

Na výletě to bylo super, 

protože jsem viděla hodně 

starých domů a kostel. Nejvíce se mi líbil kostel. Měl krásný strop, který měl modrou 

barvu. Byli jsme i na malé procházce, která byla ve Valašské dědině. Bylo to super! 
Silvinka Demková 

 

 

 

 

 
 

 

        

 

 

 

 

  Nikolka Bräuerová                  Izabelka Černá, Alička Horníková           Barunka Palová 

 
 

 
  
 

 
  

  
 

 

Kubík Křivda 
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  Vylušti: 

Danielka Tomášková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Domča Jansa                           Kristýnka Kuncová                 Štěpánek Mozga 

 

Školní výlet se mi moc líbil. Náš pán průvodce byl 

hodný. Mamince jsem koupil malý dřevěný kostel . 

Taky jsem tam spadl na koleno.  

Jaké písmeno chybí v názvu?                          

 

 

Nejvíce mě zaujal  

Viktorek Sieja  

 

    

  

                                                                                              

                                                                                                  

Emička Potěšilová 

                   _ _ _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _    
 

1. 

2. 

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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CESTUJEME PO EVROPĚ, 5.A 
Kvíz - Nela Hamříková 

1. Jaká je zkratka Evropské unie? a) NATO    

b) EU c) MHD 

2. V jaké zemi se nachází Lysá hora?  

a) v České republice b) v Německu c) v Polsku 

3. Jakým jazykem se mluví v Rakousku?  

a) rakousky b) rajsky c) německy 

4. Sousedí Česká republika se Slovinskem? 

Ano - Ne  

5. Patří Amerika do Evropy?  Ano - Ne  

6. Je Paříž hlavní město Francie?  Ano - Ne  

Řešení 1. b) 2. a) 3. c) 4. Ne 5. Ne 6. Ano  

Křížovka - David Bárta, Matěj Huspenina 

1. V této zemi je hlavní město Brusel. 

2. V této zemi je hlavní město Záhřeb. 

3. V této zemi je hlavní město Nikósie. 

4. V této zemi je hlavní město Minsk. 

5. V této zemi je hlavní město Varšava. 

6. V této zemi je hlavní město Paříž. 

Kvíz - Tommy Krzyžánek 

1. Kolik má vlajka EU 

hvězdiček?  

A) 12 B) 246 C) nikdy jsem 

vlajku EU neviděl 

2. Kolik má EU členů?  

A) 0 B) 99999 C) 28 

3. Čím se v EU převážně platí? 

A) Kč B) Eury C) ničím 

4. Kdy Česko vstoupilo do EU? 

A) 2004 B) 2019 C) nikdy  

5. Co je to zkratka EU. 

A) Evropská unie B) Evropa uhlí C) Asie 
Řešení: 1. A, 2. C, 3. B, 4. A, 5. A 

Přesmyčky - Barbora Siejová, Ela Kohutková 

KUIJNAAR ___________ MĎAAROSK____________ 

CHOAVROKTS__________ RKAUSOKO____________ 

MRUONKUS ___________ OPLOKS_____________ 

OKRSU_______________ SLVOEOKNS__________ 

 

Kreslili: Nela Hamříková, Matěj Huspenina, Marek Sedláček, Barča Siejová, Andy Pesch                        
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NÁŠ PRVNÍ ŠKOLNÍ VÝLET  (HÁDEJ, KDE JSME BYLI?) 

 

1. Nosí červenou čepičku 

2. Je tátou Cipíska 

3. Je synem krále 

4. Tančí v lese 

5. Spí na peci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zámku jsme viděli pohádku  O Palečkovi. 

Zábavné bylo zkoušení kostýmů.  

 

 

Prohlédli jsme si i některé pokoje. 

V parku nám pan kuchař ugriloval 

špekáčky. 

 

 

 

Byli jsme i v záchranné stanici pro zvířata 

v Bartošovicích. 

Zraněných zvířátek nám bylo líto. 

Líbila se nám i cesta autobusem. 

Bylo bezva, že jsme si mohli koupit, co jsme chtěli.  

 

Kdo v záchranné stanici žije?  

ČEKSÝ      VECKAKR      RELO      LÍKKRÁ      PÁČ     ČESRN      TÍKPUŠ 

řešení: srnče, puštík, sýček, čáp, králík, orel, krkavec                                                                           Děti z 1.A a 1.B 

Obrázky nakreslili: Charlotta Černá, Tomáš Kudela, Dominik Bárta, Barbora Galejová  

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
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2.C  V ZÁCHRANNÉ STANICI BARTOŠOVICE 

A NA ZÁMKU V KUNÍNĚ 
 

     Na školním výletě se mi líbilo divadlo, kostýmy a 

pak sníst opékané špekáčky. A vlastně se mi líbilo 

všechno. Bylo to strašně super!!!!!!! Bylo to hezké 

být zase venku!!!!!!!                              

Terezka Langrová 
 Eliška Zdvořilá 

 

        Na výletě se mi nejvíce líbil v Bartošovicích orel. 

V Kuníně se mi líbilo všechno, i opékané špekáčky.  

    Saša Čapo 
                                  

Na zámku Kunín nám hráli pohádku O Palečkovi. 

     Po pohádce nám ukázali zámecké komnaty. Bylo to 

tam super!   Štěpán Richter 
Tinka Pitelová 

 Bylo to super! Moc se mi líbila zvířátka. Chtěla bych je 

ochraňovat. Moc by se mi líbilo, žít jako princezna . Bylo      

    moc smutné, že se zvířátka poranila.         

Hanka Vargová 
Jana Kaštovská 

 

Nejvíce se mi líbily obleky a polomasky. O zvířatech i o 

zámku jsem se dověděla spoustu nových věcí. Líbilo se mi,  

co pro ta zvířata dělají.                             Tinka Pitelová 

                

Poprvé jsem viděla orla naživo. Líbila se mi zámecká 

jídelna a divadlo.                                     Anežka Pokorná 

  Martin Rýdl 

Líbila se mi všechna zvířata v záchranářské stanici. Líbily se mi všechny komnaty a 

všechny loutky.     Jana Kaštovská 
     

Moc se mi tam líbila morčata. Chutnaly mi tam 

špekáčky. Bylo tam hodně zvířat. Moc se mi líbil Kunín.                                                

David Murla 

 

Mně se líbily kostýmy, zámek a chutnaly mi opečené 

špekáčky. A taky když jsme nakupovali a líbila se mi 

zvířátka. Nela Galánová       Maty Kalášek 
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PO STOPÁCH ČÁPA BÍLÉHO S 5.B 
V úterý 11. června jsme se my, žáci pátých ročníků, vydali  do Polanky nad Odrou, kde jsme 

společně s odborníkem z České ornitologické společnosti sledovali hnízdění čápa bílého. 
Dozvěděli jsme se mnoho nových informací a přinášíme vám několik našich zajímavých postřehů. 

Věděli jste, že…? 
- Čápi patří mezi tažné ptáky a většinou se vydávají na dlouhou cestu do Afriky.  

- Čápi, podobně jako vlaštovky, přilétají s příchodem jara.              Vojta Matýsek 
- Čápi si staví svá  hnízda poblíž lidských obydlí – na vysokých střechách, 

komínech, stožárech a elektrických sloupech.        Petr Gráf 
- Čápi si staví velká hnízda, která mohou vážit i 1 tunu.       Danek Stareček 
- Čápi se každý rok vrací do svého hnízda, které mohou obývat i 10 let. Samec 

se samicí staví hnízdo společně a spolu zahřívají vajíčko, než se vylíhne.     
Matyáš K. 

- Mláďata čápa mají černou barvu zobáku i nohou.                      Anička Miklová 
- Čápi mají rádi hmyz, žáby, žížaly, ještěrky, hraboše a drobné savce.   Péťa W. 

- Čápům škodí odpadky, dráty, provázky a chemické postřiky (protože když sní 
otráveného hlodavce, můžou umřít).                                                              Janek Honěk 

A jak se nám výlet líbil? Na výletě se mi líbilo všechno. Dozvěděli jsme se hodně zajímavých 
informací o čápech a dalších ptácích.          Adélka Křivánková 

Nejvíce se mi líbila čapí hra u rybníka. Bylo to moc fajn.                          Adélka Mleczková 

Dostali jsme dalekohledy a pozorovali jsme čápy a jiné ptáčky zblízka.        Vendy Magerová 
Viděli jsme vrabce, ryby v rybníce, užovku, rozbité vejce a nakonec jsme se osvěžili nanukem. 

Výlet jsme si moc užili a doufám, že si to zopakujeme.                    Verča Himlarová 

  
Víte, co škodí čápům a dalším ptákům? Když vyluštíte osmisměrku, tak se to dozvíte. 

 

S T O Ž Á R Y 

 T Y T S A L P 

 U U A N K K S 

H D P I F L D 

Y S Á Č K Y O 

O CH E M I E D 

Ze zbylých písmen poskládejte tajenku: Všechno je _________.      Eliška Himlarová 

Přesmyčky Elišky Bystroňové a Anetky Hrbáčové:   PTÁCI:   ÁČP ____  ERLO ______ 
VAKTOLAVŠ________  OÝSRR _______IŘČAJIK _________ ÁRNAV ___________ 

Kvíz Katky Szturcové a Káji Ochynské: 

1) Může čapí hnízdo vážit až 1 tunu?                ANO-NE 

2) Když čáp klape zobákem, tak zpívá?             ANO-NE 

3) Je pravda, že mládě čápa má černý zobák?  ANO-NE 

4) Živí se čápi hmyzem, žábami a žížalami?       ANO-NE          
Správné odpovědi: A, N, A, A 

Obrázky nakreslili: K. Stanovský,  Adélka Mleczková  a Péťa Gráf 

 Ptákům bude líp, když jim budeme pomáhat!!! Katka Szturcová 
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     Sabina Hájovská                       Matěj Šiška                        Mariana Jalůvková 
   
     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                  

 
 


