
4.  Město Klimkovice proslavily lázně. 
Jezdí se tu léčit malí i velcí nemocní. 
Koupou se v léčivé vodě a cvičí, aby 
zase mohli běhat. Léčivá voda není pit-
ná a proto mám daleko raději lázeňské 
oplatky.

Veverce se rozsypaly lázeňské 
oplatky. Který kousek patří 

k oplatce na obrázku?

MĚSTO KLIMKOVICE
Město Klimkovice je známe především 
svými špičkovými lázněmi. Z historic-
kého centra města k nim vede turistická 
trasa „Údolím Polančice“. Rodiny s dět-
mi jistě ocení Parčík s hracími plochami 
nebo klimkovickou nádrž na koupání. 
Po okolí zámku až k Parčíku provede malé 
i velké Trasa veverky Augustinky. Stačí 
si jen v Kulturním a informačním centru 
na zámku vyzvednout letáček a vydat se 
na cestu. V okolí města můžete navštívit 
Lesní park, Promenádu s dřevěnými so-
chami nebo celou řadu studánek. 

OTEVÍRACÍ DOBA
po–pá:   800–1130 |  1230–1700

so–ne: 900–1500 (15. května až 15. září)

Šikulín
VEVERKA  AUGUSTINKA

KIS Klimkovice

Jméno:

A je to hotové, milé děti!

Děkuji vám, že jste se 
ke mně přišly podí-
vat. Za to, že jste byly 
tak šikovné, zaslouží-
te si razítko do  Van-
drbuchu. 

Mějte se krásně a někdy 
zase u nás v  Klimkovicích 
na shledanou! 

Ahoj, 
 vaše Augustinka

Projekt „Pohádková Odra“ je spolufinancován  
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2.  V parku najdete mnoho míst kde si 
hrát, procházet se anebo tu můžete 
odpočívat pod stromy. Roste jich tu 
spousta. Poznáte některé druhy stro-
mů? 

Spojte obrázek stromu s obrázkem 
listu nebo jehličí. Zkuste stromy 

také pojmenovat.

1.  Bydlím v parku pod klimkovickým 
zámkem. Na zámku v informačním cen-
tru vám o mně mnoho řeknou, třeba i to, 
že mám v parku svůj pelíšek a spižírnu. 
Pomůžete mi udělat pořádek ve spižír-
ně?

Spočítejte veverce nashromážděné 
dobroty a čísla napište do kroužků.

3. Ráda si hraji v Lesním parku kousek 
od lázní. Je tam mnoho prolézaček a lá-
kadel pro všechny, kdo si rádi hrají.

Projděte s veverkou bludištěm 
a sbírejte písmenka. Ty napište 
na linku a zjistíte, jakou atrakci 

v lesoparku má veverka nejraději.

Ahoj děti,
ráda Vás vidím. Jmenu-
ji se Augustinka, jsem 
klimkovická veverka. 
V dávných dobách jsem 
žila v Augustinově mlý-
ně. Mám mlsný jazýček 
a  chodila jsem mlyná-

ři na   obilí. Abych svůj 
hříšek odčinila, provázím 

teď malé i velké po  Klimko-
vicích. Ráda provedu i vás. Mám 

připraveno spoustu úkolů, půjdete je se 
mnou vyřešit? Nebojte, ráda vám se vším 
pomůžu.
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