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Časopis ZŠ Salvátor, Králova 380, Valašské Meziříčí 

Prosinec 2021 



Milí žáci, kolegové a zaměstnanci školy, 

 

blíží se Vánoce, čas spojený s oslavou Lásky jako velkého Božího daru, na jejíž připomínku se 

snaží být lidé v tomto období k sobě milejší, pozornější, všímavější a také chtějí alespoň své nejbližší 

nějak obdarovat. Posílají si vánoční pozdravy, nakupují dárky, přejí si štěstí, radost, Boží požehnání 

a hlavně to vše prožívají spolu – v rodinách, komunitách či společenstvích. 

I my ve škole tvoříme takové společenství, ve kterém společně prožíváme radosti, starosti, 

smutky, lásku, porozumění, přijetí i odmítnutí. Jsme na společné cestě, jejíž hlavním cílem je výchova 

a vzdělávání, které mají vytvořit pevný základ pro budoucí dospělý život vás, žáků, a zároveň se spolu 

učíme žít. Ale jako každé společenství není dokonalé, tak není dokonalé ani to naše školní. Právě proto, 

a také protože jsme církevní škola, se můžeme připojit k Synodální cestě, na kterou se nyní církev 

v ČR vydává.  

Synoda = společné putování všech, bez rozdílu věku, postavení, zaměstnání, vzdělání, našich 

odlišností. Hlavními znaky synody je setkávání, naslouchání, rozlišování. A na tom můžeme společně 

pracovat. Zejména ve společné komunikaci, která je jádrem společného soužití každého společenství 

lidí, se můžeme snažit rozvíjet. V pastýřském listu otce arcibiskupa Jana Graubnera jsme mohli 

zaslechnout některé zásady dialogu, které nám na synodální cestě mohou pomoci: 

− Společná odpověď nevznikne prosazením názoru, který překřičí druhé, ani demokratickým 

hlasováním, kde se prosadí většina. 

− Miluji toho, kdo mluví, a proto mu neskáču do řeči, ale nechám ho domluvit. 

− Když tento člověk mluví, nepřipravuji si svou odpověď, ale o když má jiný názor, hledám v jeho 

názoru semena pravdy. 

− Nechci ho bít argumenty, ale spolu s ním chci dojít k dozrání v pravdě. 

− Kdo mluví, miluje ty, kdo ho poslouchají, proto jsou jeho slova upřímná a laskavá. 

 

Zkusme tedy v novém roce více pamatovat na tyto zásady dialogu. Určitě nám budou dobrým 

průvodcem při vzájemném setkávání, naslouchání i rozlišování. 

Mnoho krásných a opravdových setkání ve školním společenství, umění naslouchat, komunikovat a 

rozlišovat, k tomu stálé a pevné zdraví, krásné a pokojné Vánoce a Boží požehnání v novém roce! 

 

Váš ředitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moje rodina – 1. ročník 



Ty nejkrásnější Vánoce 

Při krásném večeru před Štědrým dnem šla v malé vesnici Krasnov babička Pepička s jejím 

vnoučkem Jeníčkem z kostela. Pověděla mu příběh o jeho zesnulé mamince, která když zemřela, tak 

se proměnila v hvězdičku, co plní přání. Jeníček zatoužil něco podobného zažít. 

Když večer Jeníček usínal, díval se oknem na nebe plné nádherných hvězd. Ta nejzářivější ze 

všech ho okouzlila. Přišel blíž k oknu a vzpomněl si na babiččin příběh. A v tu chvíli ho napadlo, jaké 

by to bylo, kdyby mohl prožít Vánoce s Ježíškem v Betlémě. A najednou ho zasáhla záře jedné z hvězd 

a usnul s hlavou plnou snů. 

Jeníček se probudil na velmi zvláštním místě. Nechápal, proč je ještě tma, ale pak zjistil, že 

je teprve večer. Před sebou viděl zářící postavu, která se na něj usmívala a Jeníček pocítil hřejivý 

pocit u srdce. Vzala ho za ruku a vedla pěšinkou k velmi prostému obydlí. Byla to chudá stáj, ve které 

spatřil Ježíška v jesličkách. Byl celý štěstím bez sebe, ale nejdřív se sklonil a pozdravil. Panna Maria 

ho pozvala dál, aby se zahřál. Jeníčkovi se to moc líbilo a najednou uslyšel cinkání zvonečků. Byli to 

pastýři se svými ovečkami. Když přišli, také se poklonili a dali Ježíškovi dary. Jeníček si mohl ovečky 

pohladit a projet se na nich. A najednou spatřili Tři krále. Tři králové s hlubokou poklonou předali i 

své dary. 

Jenže všechno má svůj konec stejně jako Jeníčkův příběh. Zářící žena ho vzala za ruku a pak 

se Jeníček probudil zase ve své postýlce. Pomyslel si, že ta zářící žena musela určitě být jeho 

maminka. Babička za ním přišla se slovy, že má před sebou celý Štědrý den a taky možná něco dostane. 

Jeníček ale už něco dostal – prožil ty nejkrásnější Vánoce! 

         Ester Hlavicová, Lucie Vránová, 8. roč. 

 

 

„Neskutečné Vánoce“ 
 

U většiny lidí začíná nový den krásným ránem, ale u nás začal netradičně …byl zrovna Štědrý 

den. Okolo 2 hodiny ranní nás probudila kočka, která shodila vánoční stromeček. Naštěstí nerozbila 

mnoho ozdob, a tak bylo za chvíli uklizeno a my se uložili zpět do svých postýlek. Po ranní hygieně 

jsme se chtěli obléct do vánočních šatů, ale nikde po nich ani památka. Zničili je moli. Nezbývalo nám 

nic jiného, než si na sebe vzít jiné. Snídaně naštěstí proběhla bez komplikací a tak nás nenapadlo, že 

by měl být zbytek dne v nepořádku.  

Dopoledne běžela v televizi pohádka, když najednou vypadl elektrický proud. Tatínek ho šel nahodit, 

ale trvalo mu to delší dobu než obvykle. Pohádka mezitím skončila. 

Maminka, která si všechnu práci nechtěla nechat na večer, začala v poledne připravovat rybí -  

štědrovečerní polévku. Už ji měla téměř hotovou, jen zrovna míchala zásmažku. Tu na ni někdo zavolal, 

aby se šla na něco podívat. Maminka odběhla, na zásmažku zapomněla a celou ji spálila. Jakmile ucítila 

spáleninu, hned věděla, která bije. Vydrhla kastrůlek a musela ji dělat znovu.  

Po slavnostní večeři se u nás tradičně zpívaly koledy, když najednou někdo zazvonil. U dveří 

nikdo nestál, ale pode dveřmi byl dopis od Ježíška. V něm stálo, že když zvonil na zvoneček v pokoji, 

tak mu vypadl z ruky a udělal díru do podlahy. Najednou zvoneček zazvonil znovu! Nikdo nechápal, co 

se děje. Děti tedy utíkaly za zvoněním a našly v pokoji stromeček zasypaný dárky, ale taky velkou 

díru v podlaze. Tu ale nikdo nevnímal. Všichni byli spokojeni, že je rodina pohromadě a spokojena.  

Od té doby se nám smůla vyhýbala. 

       

       Viktorie Vaculínová., Jolana Gajdošová., 8. roč. 

  



VÁNOČNÍ ZVYKY 
 

Mamka prosí o pomoc, 

zdejchneme se, než přijde 

noc. 

Když ze skrýše vylezeme,  

k cukroví se proplížíme. 

Je to naše tradice, 

ze skrýše hned do spíže. 

Naše další tradice, 

klepnem kapra do palice. 

Kapr prosí o pomoc. 

‚‚nebijte mě prosím moc.‘‘ 

Táta nemá slitování, 

zasloužil by tři z chování. 

 

To jsou naše tradice, 

važme si jich nejvíce. 

  

  

 

Jindřich Gajdoš, Prokop Koryčanský, Dominik Bernkopf, Vojtěch Černý, 8. roč. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Když začal Advent, malovali všichni žáci v ZPC a v informatice adventní věnec. Podívejte se na 

malou ukázku jejich prací. 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malujeme - 1. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… a takhle hezky už umíme psát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verunka Skýpalová, 1. roč.       Vítek Gajdoš, 1. roč. 



4. ročník 

Žáci čtvrtého ročníku četli v hodině čtení vtipný příběh, ve kterém pan PES vedl vyučování takovým 

způsobem, jaký bychom chtěli všichni zažít. V obchodě procvičovali matematiku, na silnici dopravní 

výchovu apod. Mrkněte, jak představu takového vyučování děti výtvarně ztvárnili.  

Tip na četbu: Pan Pes a jeho přátelé, Christine Nöstlingerová 

  



sv. Antonín z Padovy - 13. červen, památka  

mnich, teolog, kazatel 

 

narozen: okolo roku 1195 

zemřel: 1231 

patron: františkánů, cestujících, horníků a pekařů, lodníků, 

trosečníků, starých lidí, nemocných, snoubenců, manželů a 

rodin;  

vzýván je za šťastný porod i proti neplodnosti, horečce;  

při hledání ztracených věcí; proti dobytčímu moru, pekelným 

mocnostem i katastrofám a jako pomocník v nouzi  

 

znázornění: Dítě Ježíš, františkán, hostie, kazatelství, kůň, lilie, mrtvý, osel, ryb 

 
Ztratili jste něco? Svatý Antonín z Padovy Vám to najde... 

Narodil se v Lisabonu, jeho matka pocházela ze šlechtického rodu. Původně se jmenoval Fernando. V 

15 letech nastoupil do kláštera augustiniánů v Lisabonu. Později byl na vlastní žádost přeložen do 

kláštera v Coimbře, kde získal teologické vzdělání. 

Významným zvratem v jeho životě byl pohřeb pěti františkánských misionářů, kteří byli 

umučeni marockými muslimy. Proto se rozhodl umučené misionáře následovat. V klášteru Coimbra 

vstoupil do řádu františkánů a přijal jméno Antonín. Pak ihned odjel do Afriky, aby pracoval mezi 

muslimy. Bohužel velmi vážně onemocněl zimnicí a musel se vrátit do Evropy. Protože jeho loď byla 

zahnána k ostrovu Sicílie, rozhodl se, že půjde do Assisi, aby poznal zakladatele františkánů sv. 

Františka. Ale nemoc ho velmi oslabila a nemohl vykonávat těžké práce v klášteře. Františkáni ho 

proto odmítli přijmout. Nakonec ho ale přijali do osamělého horského kláštera blízko Forli, kde žili 

čtyři mnichové. 

Antonín se nakonec stal kazatelem a velkým znalcem Bible. Byl dobrým řečníkem a jeho kázání 

dokázala ovlivnit prosté lidi i učence. Kázal v kostelích, na náměstích i na mořských plážích. V Rimini 

se mu stalo, že ho nejdříve nikdo neposlouchal, ale najednou ryby vystrčily hlavy z vody a naslouchaly 

mu. Všichni obyvatelé Rimini se po tomto zázraku nechali údajně pokřtít. 

Antonín procestoval Severní Itálii, kde vyvracel bludy tamější sekty katarů a v jižní Francii se 

zúčastnil křižáckého tažení proti sektám. Kázal i v Toulouse a říkalo se mu "kladivo kacířů". Založil 

několik klášterů, a nakonec se usadil v Padově. Svatý Antonín měl velmi chatrné zdraví a byl vyčerpán 

dlouhými misijními cestami. Proto se v roce 1231 uchýlil na statek Campo di San Pietro nedaleko 

Padovy. Zde také 13.června 1231 zemřel ve věku pouhých 36 let. Byl svatořečen již 11 měsíců po své 

smrti. 

V roce 1232 se začala stavět v Padově bazilika zasvěcená svatému Antonínovi a po jejím 

dokončení sem byly přeneseny jeho ostatky. U hrobu se udály mnohé zázraky a svatý Bonaventura 

řekl "hledáš-li zázraky, zajdi k Antonínovi". 

Sv. Antonín má u nás spoustu kostelů, kostelíčků, kaplí i mraky soch. Na mostech, náměstích, 

návsích, ve výklencích domů. A samozřejmě ve venkovských kapličkách. Jedna z nejslavnějších soch 

je od roku 1707 na Karlově mostě. Zde je zpodobněn s Ježíškem v náručí (podle pověsti se tak zjevil 

hříšníkovi, věnujícímu se lichvě) a s knihou. Na vázách sousoší jsou znázorněny legendární výlevy - 

např. zázračné uzdravení jistého mladíka nebo i populární historka o tom, jak se osel poklonil hostii, 

když to na Antonínovu výzvu nechtěl udělat jeho pán. A hlavně tam najdete Antoníčkovo proslavené 

kázání rybám. 

V Praze je na Strossmayerově náměstí kostel zasvěcený sv. Antonínovi Paduánskému a také 

kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského s přilehlým klášterem bosých karmelitánů se 

nachází v Praze 1 pod Petřínem v Karmelitské ulici na Malé Straně. Kostel proslul soškou Pražského 

Jezulátka.                 Čerpáno: Rok se svatými  



Pranostiky na prosinec-jednotlivé dny 
1. Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice. 

3. O sv. Františku Xaveru ledový vichr fičí od severu. 

4. O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře. 

4. Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude příští rok hodně trávy. 

4. Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do Vánoc. 

6. Na svatého Mikuláše už je zima celá naše. 

6. Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští rok hodně hrachu. 

6. O sv. Mikuláši snížek často práší. 

6. Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší. 

13. Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá. 

13. Na svatou Lucii jasný den, urodí se len. 

13. Jaké jsou dni od sv. Lucie do Božího narození, takové jsou též měsíce příštího roku. (12 

dní = 12 měsíců) 

16. O svaté Albíně schovej se do síně. 

16. Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny. 

17. O svatém Lazaru ucpi v sednici každou spáru. 

21. O svatém Tomáši meluzína straší. 

23. Svatá Viktorie obrázky na okna ryje. 

24. Když už Kateřina po ledě chodívá, Eva potom blátem oplývá. 

24. Je-li na Štědrý den východ slunce jasný, urodí se jarní obilí. 

24. Jitřní jasné a obloha čistá, úroda hojná příští rok jistá. 

24. Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu. 

24. Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný. 

24. Na Štědrý večer hvězdičky - ponesou vajíčka slepičky. 

24. Jestliže večer před Narozením Páně jasno jest, bez větru a deště, a ráno slunce jasné 

vychází, bude úrodný rok na víno. 

24. Na Štědrý den před večeří se dává za okno miska s vodou. Zmrzne-li do rána a 

roztrhne-li mráz misku, ztratí se toho roku voda ve studni. 

24. Padá-li na Štědrý den večer v noci sníh, urodí se mnoho chmele. 

24. Padá-li na Štědrý den v noci sníh, urodí se hojně vína. 

24. Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda malá. 

25. Slabé povětří okolo Vánoc předpovídá nám, že zima bude velmi dlouho trvati; tj., jestli 

prve nemrzlo, bude potom mrznouti. 

25. Lepší Vánoce třeskuté než tekuté. 

25. Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny. 

25. Když čas před Vánoci až do Tří králů mlhavý a tmavý jest, následují na to nemoci. 

25. Zelené Vánoce - bílé Velikonoce. 

25. Jsou-li zelené Vánoce, Velká noc bude bělit se. 

25. Když Vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem. 

25. Jsou-li vrby o Vánocích plny rampouchů, bývají o velikonocích plny kočiček. 

25. Jasné Vánoce - hojnost vína a ovoce. 

25. Padá-li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí bude na polích. 



25. Jestli vítr o Vánocích věje, jest v hojnosti dobrá naděje. 

25. Na Boží hod vánoční vítr od západu přinese mor, od východu válku, od půlnoci hlad, od 

poledne dobrý rok. 

25. Připadne-li Boží narození na čtvrtek, bude rok velmi úrodný, jenom vína bude 

prostředně. 

25. V neděli Božího narození - teplá zima bez prodlení. 

25. V pátek Božího narození - tuhá zima bez prodlení. 

25. Je-li Božího narození v sobotu, bude málo ovoce, ale vydaří se žito. 

26. Když je Barborka ucouraná, chodí svatý Štěpán po ledě. 

26. Na svatého Štěpána když vítr prudce zavěje, víno před zkázou jistou se chvěje. 

28. Prší-li na Mláďátka, budou děti mříti. 

28. O Mláďátkách den se omlazuje. 

28. Je-li na Mláďátka mlha na Lysé hoře, kobzole se neurodí. 

28. Máme-li na Mláďátka a svatého Josefa pěkné počasí, zvednou se příští léto brambory. 

31. Jak byl celý rok samá voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato. 

31. Je-li o Silvestru v noci vítr a jasno, bude dobrého vína pořídku. 

 

  



Vaječný koňak 
 

200 g cukru 

6 žloutků 

1 slazené kondenzované mléko 

½ l mléka 

1 vanilkový cukr 

Rum 

Cukr ušleháme se žloutky, přidáme ostatní suroviny. Pro děti pak odlijeme část bez rumu, 

pro dospělé přidáme rum. Dáme chladit do lednice. 

        Honza Olejník, 4. roč. 



Všechny černobílé obrázky v časopisu si můžeš vybarvit 😊  



  



 



Exkurze do truhlářských dílen 

V pondělí 9. 12. 2021 navštívila 7. třída truhlářské dílny. 

Společně s panem učitelem Martinem Holišem a paní 

asistentkou Kateřinou Kubjátovou jsme se zde vydali v 

rámci prvních čtyřech vyučovacích hodin. Za úkol jsme 

dostali vyřezat dřevěný košík. Nejprve jsme si museli 

vyřezat a ošmirglovat všechen materiál. Po hodině a půl 

práce jsme dostali svačinu. Chvilku jsme si odpočinuli a 

vrhli jsme se do další práce. Na všechno dohlíželi šikovní 

truhláři a když jsme něco potřebovali, stačilo se zeptat a 

hned nám pomohli. Jakmile jsme měli všechno nachystané, 

byl čas na přibijení hřebíků a vrtání. Když bylo všechno přibité a opracované pilníky, měli jsme hotovo. 

Zhruba ve 12:00 hodin jsme se s hotovými košíky a bolavýma rukama vraceli zpět do školy. Tuto 

exkurzi vidím jako velice úspěšnou. 

                                                                             Kryštof Pupík, 7. roč. 

 

 

  



  



Věděli jste že: 

Štědrý večer měl před stoletím na Valašsku přesná pravidla? 

S jeho dnešní podobou měl společného pramálo. Lišil se jídlem, nadílkou, ale také tím, že lidé 

dodržovali přesná pravidla. 

Rodina se scházela k večeři, když vyšla 

první hvězda. V okně se zapálila svíčka, 

což bylo znamení pro kolemjdoucí, že 

rodina už večeří. Dodržoval se také pevný 

zasedací pořádek. V rohu místnosti u stolu 

seděl hospodář, vedle něho synové, potom 

dcery, manželka, případně služebnictvo, 

protože i to bylo součástí rodiny. 

Vše, co bylo na stole nebo kolem něho, 

mělo podle ní svůj význam. Štědrý večer 

byl kouzelný, magický a hodně se využíval 

k zajištění prosperity do příštího roku. S 

tím souvisí i věci, které byly na 

štědrovečerním stole. Na stole nemohlo 

chybět obilí, cibule, brambory, vajíčka. 

Od každého, co se v hospodářství urodilo, 

se vzala troška a položila se na stůl nebo 

blízko něj, aby byla dobrá úroda i 

napřesrok. Na stůl se dávaly i penízky, aby 

byla hojnost peněz. Pod ubrusem býval 

dožínkový věnec, jako nositel minulé 

úrody. Uprostřed se nacházel zelený 

stromeček, který měl přinášet nový život. 

Stromek byl malinký, například z 

rozmarýnu. Klasický vánoční stromeček, 

jak jej známe dnes, před stoletím na Valašsku neznali. Do našich zemí se rozšířil až mezi válkami a 

hojněji po druhé světové válce. 

Lidé si obydlí zdobili většinou zelenými jedlovými větvičkami. Jídla mělo být na stole pokud možno 

devět druhů. Tento počet vycházel z toho, že devítka je jako násobek tři krát tři supermagické číslo. 

Magický význam měly i některé pokrmy. Jako první se jedla oplatka pomazaná medem. Rozděloval ji 

hospodář. Všichni na sebe pak měli být dobří a sladcí jako med. 

Většinou se vařily dvě polévky. Jedna z nich byla štědračka, do které se nasypala hrst všeho, co 

hospodyně našla v komoře-od luštěnin až po sušené ovoce. Jinak se jedlo to, co se jedlo ve všední den, 

jen to bylo bohatší. Bylo tam více vajíček nebo máslo, které se jinak tolik nepoužívalo. To se spíše 

vyrábělo na trh. Nejvzácnější potravinou byl chleba, na který hospodyně zadělávala na Štědrý den 

ráno. Jedly se i kaše, pohanková nebo ze šrotové mouky-s máslem. Jako zákusek bývaly vdolky-

tvarohové, hruškové či makové. O Vánocích se také peklo slavnostní pečivo, třeba vánočka z bílé 

mouky, která přes rok v běžných rodinách tolik nebyla. Kapr, který je ve většině českých rodin 

hlavním štědrovečerním pokrmem, se začal jíst až mezi válkami. Dárky děti před sto lety dostávaly 

už na Mikuláše. Štědrý večer rodina končila půlnoční mší.            Čerpáno z netu. 
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