
Milí čtenáři, 

dostalo se vám do rukou podzimní číslo školního časopisu Salve, které je složeno převážně 

z prací našich dětí. Žákovský parlament, který má v tomto školním roce časopis na starosti, 

dělal vše pro to, aby si každý přišel na své…  

Redakce 

 

Návštěva Parlamenťáků ve Zlíně 

V pondělí 17. října 2016 se zástupci našeho žákovského parlamentu zúčastnili 

zasedání Krajského parlamentu ve Zlíně. Členové vedení všechny uvítali a řekli něco málo na 

úvod. Hned poté, byla představena účastníkům činnost KPDM ZK (Krajský parlament dětí a 

mládeže Zlínského Kraje). Sdělili všem, co jejich práce obnáší, co se budou snažit dělat, 

apod. 

Po představení KPDM ZK byla přestávka na čaj či kávu. Po přestávce se odhlasovalo 

ukončení 10. volební období a začalo se hlasovat o novém. Hned po začátku 11. volebního 

období proběhly volby nového předsedy krajského parlamentu, místopředsedy (zástupce 

předsedy a také poradce) a krajského předsednictva. Po ukončení voleb proběhla další 

přestávka - přinesli koláčky. 

Potom pořadatelé představili výbory. Každý zástupce školy dostal za úkol vybrat si 

jeden výbor. V nabídce byly např. volný čas, kultura. Naši zástupci vybrali volný čas. Ve 

výboru se navzájem všichni představili a dále rozdělili do podvýborů. Podvýbor, ve kterém 

se naši zástupci budou angažovat, se zaměřuje na atletiku. Po závěrečné řeči 

představenstva se odcházelo domů. 

 

František Hlavica a Ester Vančurová 

zástupci Krajského parlamentu 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příroda mě baví 

Ježek u nás doma 

Jednou se u nás zabydlel ježek. Bydlel u stodoly za balíkem sena. To bylo poprvé, kdy jsem 

viděl tak blízko ježka. Byl to ježek západní. 

 

 

Netopýr u našeho domu 

Jednou se v rohu na verandě zabydlel netopýr, kterého jsem si oblíbil a pozoroval jsem ho 

každý den. 

Vít Slowioczek, 5. roč. 

 

Rozhovor s našimi prvňáčky 

Zašel jsem do 1. třídy a položil některým prvňáčkům tři otázky. Přečtěte si, co mi 

odpověděli: 

 

1. otázka: Na co jste se nejvíc těšili ve škole? 

Těšila jsem se na matematiku.       Ema Strýčková 

Já jsem se těšil na tělocvik, že si pěkně zacvičím a zaběhám a taky na Člověk a jeho svět. 

           Marek Vaculín 

Já se těšila na tělocvik, abych si mohla zaběhat a na hudebku, jelikož ráda zpívám.  

           Adélka Havranová 

Těšil jsem se hlavně na psaní, že se naučím psát.    David Opletal 

Těšil jsem se hlavně na nové kamarády a na Člověk a jeho svět.  Adam Štěpančík 

 

2. otázka: Co jste od školy očekávali? 

Že se naučím číst.         Ema Strýčková 

Čekal jsem, že škola bude velká.       Marek Vaculín 



Čekala jsem, že tu budou zvířátka.      Adélka Havranová 

Já nečekal nic.         David Opletal 

Já čekal, že tu budou zvířátka a že se budeme modlit.   Adam Štěpančík 

 

3. otázka: Co se vám ve škole nelíbí? 

U 3. otázky byli všichni spokojeni. Jinými slovy, vše se jim zamlouvá :-). 

 

Za rozhovor děkuje František Hlavica, 8. roč. 

 

V rámci Dne ohrožených zvířat měli „páťáci“ za úkol v hodině matematiky vymyslet 

slovní úlohy o gorile nížinné. To byste nevěřili, jak zapeklité počítání si vymysleli. 

Dokázali byste spočítat i vy? 

Pojďte přemýšlet s námi. 

 Ve stádě je 37 goril. Kolik prstů mají všechny gorily 

dohromady? 

 V gorilí tlupě byli čtyři samci a čtyři samice. Každá samice za 

rok porodí dvě mláďata. Za dva roky se polovina tlupy odtrhla. 

Kolik členů bude mít každá tlupa za další rok? 

 V zoologické zahradě je sedm goril. Každá gorila sní za den 3 

kg banánů. Kolik stojí na den banány pro všechny gorily, když 

kilo banánů stojí 30 Kč? 

 Samice gorily nížinné váží 142 kg, samec váží 150 kg a mládě váží o 83 kg méně než 

samec. Kolik váží mládě a kolik všichni dohromady? 

 Ve stádě je gorila, která porodila tři malé gorily. Jedna se dožila 37 let, druhá 28 let 

a třetí 33 let. Když spočítám, kolik mají gorily dohromady let, vydělím dvěma a 

přičtu 158, které číslo si myslím? 

 Gorila lezla po stromě, který měřil 245 m. Za jak dlouho vylezla nahoru, když 50 m 

vyleze za 1 minutu? 

 Mládě gorily váží 49 kg a samice 2krát více než mládě. Kolik váží samec, když váží o 

31 kg více než samice? 



Divadelní představení O Mikešovi 

 

Moc se mi líbilo, jak byl Mikeš v cirkuse. Byla to velká legrace.  Maruška Hellerová  

Líbilo se mi, jak Mikeš psal na tabuli. Bylo to legrační.   Filip Škrla  

V divadle se mi líbilo padající prase. Taky se mi líbil mluvící kozel. Honza Bača 

Líbilo se mi, jak šel kocour Mikeš do školy. A začal se učit.  David Strýček 

Viděla jsem pohádku o kocouru Mikešovi, který uměl mluvit a měl kamaráda, prasátko Pašíka. 

Oba šli spolu na pouť.        Áďa Kotradyová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní pouť do Veselé očima druháků 

 

Líbilo se mi, jak jsem se cestou opírala o klacek. Také se mi líbilo, jak jsem v kostele nesla 

dary.           Lucka Olbertová 

Líbilo se mi, jak jsme šli z kopce. A také se mi líbily písničky, které jsme zpívali při mši 

svaté.           Tobík Zgabaj 

Líbilo se mi, že jsem běžel z kopce. A potom do kopce.   Jáchym Bořuta 

 



V kostele se mi moc líbilo, hezky jsme si spolu zazpívali. Nejhorší byla ta cesta do kopce, 

byla jsem z ní moc unavená. Nejlepší byly ty přestávky na svačinu.  

Kačka Swierczynová  

Nelíbilo se mi, jak jsme šli do velikého kopce. Líbilo se mi, jak jsme v kostele zpívali 

písničky.          Sára Facová  

 

V pátek jsme se vydali autobusem a potom pěšky do Veselé. Cestou jsem našel pírko od 

sojky. Kostel je na kopci. Zpívali jsme písničky. Dolů a nahoru jsme šli po sjezdovce. Bylo to 

tam super.          Radim Pospíšil 

 

 

Akce školní družiny  
 

27. září jsme s dětmi zavítali do zámku Kinských, kde byl pro naši družinu připraven 

lektorský program na téma „Není houba jako houba.“ Zábavnou formou se děti učily 

poznávat některé naše houby a jejich stavbu těla, jak která houba vypadá a zda je jedlá, 

nejedlá či smrtelně jedovatá. A aby to měly děti s hádáním hub jednodušší, tak každá 

ukázková houbička představovala nějakou pohádkovou bytost. Poté bylo pro děti 

přichystáno tematické tvoření, kde si každý vyrobil krásný podzimní květináček. Zábavně 

poučné odpoledne se nám velmi líbilo. 

 

Lenka Karolová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Svatý Martin z Tours - 11. listopad 

Biskup 
 

Narozen: kolem roku 316 v Sabarii, Maďarsko 

Zemřel: 8. 11.397, Francie 

Patron: vojáků, jezdců, koní, zbrojířů,  

tkalců, křejčích, hlasatelů, mlynářů,  

bednářů, vinařů, cestujících, ¨ 

abstinentů, chudáků, žebráků atd. 

Znázornění: scéna s dělením pláště se žebrákem u nohou koně 

 

 

Svatý Marin se narodil v dnešním Szombathely v Uhrách. Jeho otec Ital sloužil jako 

římský voják. V deseti letech se stal katechumenem (čekatel na křest). Už tehdy měl touhu 

stát se poustevníkem. Jeho otec s ním měl ale jiné plány. Chtěl, aby šel v jeho šlépějích, 

proto jej už v patnácti letech umístil do galské armády. Martin jako voják pečlivě plnil 

všechny své povinnosti, proto byl brzy jmenován důstojníkem. V té době se stal zázrak, 

který Martina učinil nezapomenutelným. Jednoho mrazivého zimního večera jel Martin na 

koni do vojenského tábora v Amiensu severně od Paříže. U městské brány ho oslovil 

polooděný žebrák a prosil ho o almužnu. Protože Martin neměl u sebe žádné peníze, nevěděl, 

jak má pomoci. Tu ho napadla myšlenka: vzal svůj veliký důstojnický plášť a mečem jej 

rozdělil napůl. Polovinu dal třesoucímu se žebrákovi, aby se zahřál. Legenda vypráví, že 

příští noci spatřil Martin ve snu Ježíše, který byl oděn půlkou jeho pláště. Uslyšel, jak Syn 

Boží říká andělům: „Tímto pláštěm mě oděl Martin, který je teprve na cestě ke křtu.“ Tato 

Kristova slova mají znamenat: cokoliv činíš jednomu z mých nejmenších bratří, to činíš mně. 

Brzy poté, se nechal Martin pokřtít a rozloučil se s vojenskou službou. Vrátil se do Pononie 

a obrátil k víře svou matku. Tímto skončila jeho misie. Martin byl vyhnán z vlasti. Žil na 

ostrvě Gallinara jako poustevník. 

Biskup Hilárius povolal Martina (svého bývalého žáka) zpět do Poitiers. Tam Martin 

zřídil poustevnu, z níž pak vznikl klášter. O desetiletí později byl zvolen biskupem. Opustil 

svůj biskupský dům a s několika mnichy se odstěhoval před brány města do ubohých 

chatrčí. Biskupem byl celých 30 let. 
 

******************************************************************************** 

 

Svátek svatého Martina patřil již v historii k jednomu z nejoblíbenějších v roce. 

Tento den byl spojován nejen s příchodem prvního sněhu, ale také s pravým posvícením se 

vším, co k němu patří. Čeledi obvykle končila sjednaná služba, dostávala plat a hledala 

službu pro další rok. Na mnoha místech se kromě posvícení konaly také dobytčí a výroční 

trhy. Ve vinařských oblastech pak tento den patřil oslavě mladého vína.  
 

K tomuto svátku neodmyslitelně patří dobře vykrmená a upečená svatomartinská 

husa, obvykle podávaná s houskovým nebo bramborovým knedlíkem a červeným zelím. I k té 

se mimochodem pojí hned dvě legendy. Podle jedné se jí proto, že husy svatého Martina při 

kázání rušily, a proto nyní odpykávají trest na pekáči. Druhá říká, že Martin byl tak 



skromný, že se před volbou biskupem skrýval v husníku, ale husy ho svým štěbetáním 

prozradily. Na svatomartinskou tabuli patří také tradiční rohlíky plněné mákem nebo 

povidly a samozřejmě již zmíněné, ať už červené či bílé mladé víno, které se k pokrmům 

české kuchyně výtečně hodí. 
 

 

 

Svátek svatého Martina se pojí s několika příslovími: 
 

 Svatý Martin přijíždí na bílém koni. 

 Na svatého Martina kouřívá se z komína. 

 Na svatého Martina bývá dobrá peřina. 

 Radost Martina je husa a džbán vína. 
 

 

 

 

Jednoduchý recept na poctivou svatomartinskou husu 

 

 

 

husa (2,5 – 3 kg)  

sůl 

kmín 

 

 

 

 

 

 

Postup přípravy: 

 
 

Troubu předehřejte na 180 °C. Husu zevně i uvnitř osolte, posypte kmínem a položte 

prsíčky dolů na pekáč. Podlijte naběračkou vody a vložte do trouby. Asi za hodinu husu 

obraťte, kůžičku hodně propíchejte vidličkou, aby se sádlo dobře vypeklo. Pečte ještě 

zhruba půl hodiny. Vypečený tuk podlévejte horkou vodou, aby se nepřipaloval, a průběžně 

jej také odebírejte.  

Husa se nejlépe peče v litinovém kastrolu s pevně přiléhající poklicí. Délka pečení se řídí 

velikostí a stářím drůbeže – na kilo váhy počítejte přibližně 1 hodinu pečení. Pokud chcete 

mít husu obzvlášť dozlatova vypečenou, ke konci úpravy ji přendejte na plech, nařízněte 

pod křídly, aby vyšla pára, a pak ji prudce asi 20 minut dopékejte při zhruba 200 °C. Odlité 

husí sádlo uchovejte, je skvělé při přípravě jíšky do polévky, k potření chleba, topinek nebo 

na opékané brambory. V chladu vydrží bez úhony několik týdnů.  

 

Dobrou chuť! 



Básně inspirované nonsensovou poezií Edwarda Leara 

 

Ukázka z originálu:  

Jeden starý rybář od Vídně 

měl nos dlouhý přímo nestřídmě. 

V noci však na vodě 

nebyl mu ke škodě: 

věšel naň lucernu, ten rybář od Vídně. 
 

 

Práce našich sedmáků: 

 

 

Král        Tygr 

 

Byl jednou jeden starý král,    Žil jeden tygr šavlozubý, 

A ten chtěl získat svatý grál,    Ale neměl žádné zuby, 

A nikdy jej nedostal,     A tak nosil protézu z lesklého nerezu, 

Tento pošetilý král.      A měl ošetřovatelku Terezu.  

 

Matyáš Fuksa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kravička       Husa 
 

Byla jedna fialová kravička,    Žila jedna husa, 

která snášela Milka vajíčka.    ukvákaná to pusa. 

Každé ráno místo melounu,    Byla to drbna nade všechny, 

narvala se sáčkem marshmalounů.   hodně na ni lezly blechy. 

A pak místo běhání, 

pokračovala v mlsání. 

Karolína Vlčková      Gabriela Lípová  

 

 

 

 

 

 



Školní klub 
 

 

Také v tomto školním roce se znovu otevřely brány ŠKOLNÍHO KLUBU. 

29 žáků, kteří klub navštěvují, si opravdu přijdou na své. Odpolední čas 

mohou trávit tvořením s kinetickým pískem, hraním s novými zajímavými 

stavebnicemi jako např. oblíbený GEOMAG, 3D PUZZLE, LEGO, SEVA a 

mnoha dalšími. Žáci si také mohli vytvořit pohlednice s podzimními 

motivy, které zaslali svým blízkým. Několik dní proběhlo ve ŠK pískovaní, 

jehož výtvory jsou k vidění na nástěnce - chodba školy. 

Na konci září žáci navštívili dopravní hřiště. V listopadu plánujeme odpoledne ve Vrtuli a 

společně se školní družinou výlet do Galaxie Zlín. Těšíme se na vánoční tvoření, při kterém 

bychom chtěli připravit spoustu pěkných překvapení. 
 

Mgr. Eva Vránová 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

             

Projekt „72 hodin“ - sázení stromků v lesní školce v Podlesí – Lucie Suchá, 5. roč. 



            

 Hádanky 

 

 Obouváš je na nožičky, 

můžeš s nimi do vodičky. 

Kaluže jim nevadí, 

nestudí a nechladí. 

Kamarádí s deštíkem, 

pláštěnkou a deštníkem. 

Co je to? 

 Kdo bez štětce a bez barev 

obarví nám pestře les? 

 Kdopak klepe na okno, 

ale dovnitř nejde? 

 Má to klobouček a jednu nožičku. 

Pěkně si sedí v mechu v lesíčku. 

 Maličké zvířátko, 

zrzavý kožíšek, 

spořádá zakrátko 

lískový oříšek. 

Maličké zvířátko 

je tahle čiperka, 

větvičku přeskočí 

i když je nevelká. 

 Na provázku přivázaný, 

letí s větrem o závod, 

mezi mraky propletený  

přiletí i napřesrok. 

Má ho každý rád, 

je to náš dobrý kamarád. 

( odpovědi najdeš na poslední stránce )

             

 Tajenka  

 

Prvního listopadu je svátek všech  (viz. tajenka) 

 

          

          

   

1.              

 

2.                 

    

3.         

 

  

4.             

 

   

5.         

  

    

6.           

          

 

1. Když má člověk narozeniny, uspořádá narozeninovou...  

 

2. Naše škola se jmenuje… 

     

 

3. Typický dopravní prostředek se nazývá...  

  

 

4. Typický nástroj se šesti strunami… 

   

 

5. První výjmenované slovo po P je… 

   

 

6. Když držíme půst, tak jíme často...  

             Vojta Heller, 5. roč. 

http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Ucebni_texty/Říkanky/Jazykolamy_a_logopedická_říkadla
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/0.0.0.Kliparty/Předměty/skolni_potreby


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroužek šití  

Na naší škole už nějaký pátek funguje kroužek šití. Pod vedením p. uč. Komoňové se z nás 

pomalu stávají švadlanky. O tom, že zvládneme navít cívku od šicího stroje nebo navléknout 

jehlu už nemusíme ani psát. Zvládneme všívat i zip, ušít pouzdro na psací potřeby nebo 

tašku. O našem umu se můžete přesvědčit na přiložených obrázcích. Šití nás moc baví. 

Kolektiv švadlenek 

         

 

 

 

 

 



Tajenka  

              

  

    1.           

    

  

  2.             

    
3.                   

    

  

    4.           

    

 

5.                 

    

  

    6.     Z         
  

  

    7.             
   

   

8.               
   

9.                 

     

    

10.                   

  

11.               

    

    

12.             
   

 

13.         

        

              

              

 

1. Jak se jmenovala snoubenka sv. Josefa? 

      

 

2. Který svatý je zobrazován s ranami Pána Ježíše? 

    

 

3. Který svatý chodí s čertem a andělem 6.12.? 

     

 

4. Název zvířete, na kterém vjel Pán Ježíš do Jeruzaléma. 
   

 

5. Která řeholní sestra nechala namalovat obraz Pána Ježíše? 
   

 

6. Která svatá je ochránkyní proti moru? 

      

 

7. Kdo byl vhozen do lví jámy? 

        

 

8. Která svatá je zobrazována s růžemi? 

      

 

9. Která svatá podala Pánu Ježíši roušku? 

      

 

10. Který svatý byl prostřelen šípy? 

       

 

11. Kdo byl bratr Cyrila? 

         

 

12. Který svatý byl zabit bratrem Boleslavem? 

     

 

13. Který svatý je patronem skautů? 

       Tereza Pospíšilová, 6. roč. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši Parlamenťáci při volbách v „Gobelínce“. 

 

 

 

 

  

    Všechny černobílé obrázky si můžeš vymalovat . 

 

Uzávěrka vánočního čísla je 12. 12.2016. Své příspěvky 

odevzdávejte zástupcům ŽP ve svých třídách.  

 

Odpovědi na hádanky: gumáky, podzim, déšť, hříbek, veverka, 

drak. 
 


