SALVE

Časopis ZŠ Salvátor, Králova 380, Valašské Meziříčí
říjen 2017

Milí žáci, kolegové, přátelé a čtenáři našeho školního časopisu,
přeji nám všem požehnané podzimní dny. Ať nám s ubývajícím sluníčkem neubývá energie na to
všechno, co bychom rádi, s pomocí Boží, v tomto školním roce zvládli.
M. Krupová
A do školy zvesela, třeba s písničkou „Na kaštanech u cesty“!
1. Na kaštanech u cesty zlaté listí šelestí,
probudilo ze spánku ježky malých kaštánků.
Povězte nám, kudrnáči, kdo tou bílou cestou kráčí?
Kdo tou bílou cestou kráčí?
R.: Dej nám, mamko, sladkou pusu na čelo, aby se
nám líp do školy kráčelo.
Lalala la lala lala lala la la, to aby se nám líp do školy
kráčelo.
2. Klouček vrabčák na střeše, šešulku si načeše.
Pod křidélko vezme si sešity a výkresy.
Ptá se, ptá se ptačí mámy, proč nemůže běžet s námi,
proč nemůže běžet s námi.
(Kdo by chtěl k písničce noty, stavte se za mnou) M. Krupová

Žáci V. třídy na začátku školního roku vymýšleli básničky na téma PRÁZDNINY:
Prázdniny už přiletěly,

Prázdniny jsou prima věc,

školy zase odletěly.

vždycky večer šup na pec.

Pojedeme do Opavy,

Když se ráno probudíme,

uvidíme z velké skály:

krupičnou kaši ihned sníme.

Prahu, Valmez, Byninu,

Potom jedem na tábor,

to je vážně k obdivu.

vezmeme si i příbor.

Domů už se řítíme,

Když z tábora odjíždíme,

na Mikulůvku jedeme.

pak k babičce přijíždíme.

Zima mi je,

Pak už prázdniny končí

pes po mně skáče,

a i zábava už končí.

tak ho vydrhnu kartáčem.
Jolana Marušáková

Kristýna Kolajová

A na Den zvířat, který jsme ve škole slavili 4. října, psali ve slohu o svých domácích mazlíčcích:
Mám doma křečka džungarského (latinsky phodopus sungorus). Je to křeččí samice jménem Fifinka.
Mám ji už 1 rok a půl. Křečci se dožívají 2-3 let. Fifinka je můj čtvrtý křeček. Všichni křečci před
Fifinkou se jmenovali také Fifinka a byli to křečci džungarští. Fifinka má moc ráda slunečnicová semínka
a buráky. Mám ji moc ráda 
Vendula Janíková

72 hodin – 4. ročník
V novém školním roce se naše škola opět zapojila do celorepublikového projektu 72 hodin, jenž zahrnuje
tři dny dobrovolnických aktivit po celé ČR. Žáci IV. třídy se s nadšením vrhli do úklidu přírody, o to větší
bylo jejich překvapení, když v zápalu hledání „pokladů“ našli mnoho neuvěřitelných věcí. Z lesíku u řeky
Bečvy vytáhli starý kočárek, který následně sloužil pro svoz dalších odpadků. Kromě velkého množství
PET lahví a skleněných lahví od alkoholu našly děti staré sako, kalhoty, prostěradla, zvýrazňovače, dráty
apod. Největším úlovkem byl „magič“ (starý magnetofon), který se stal pro děti nejkurióznějším
nálezem. Není divu, že magnetofon následně koloval z ramene na rameno.
Kristýna Hoferová

TIP NA VÝLET: CESTUJEME PO HRADECH…
Už jste navštívili hrad Duha? A znáte jeho pověst?
Hrad DUHA
Kdysi dávno žila jedna princezna, která sídlila na hradě
Duha. Její pokoj byl krásný, samá pavučina a ona byla
velmi sličná. Popíšu ji. Měla jen tři vlasy na hlavě, proto
taky nosila příčesky. Zuby měla jen dva. Když byla malá,
tak jí zemřela maminka. Staral se o ni tatínek. Byl zlý,
proto ji po smrti matky královny nechal zavřít do
pokoje na půdě. Král chtěl být slavný, proto nechal
dceru odvést do nejbližší skály. Z látky vyrobil draka a
vyhlásil, že kdo princeznu vysvobodí, dostane ji za ženu
a k tomu přidá půl hradu Duha. Chtěl tam ještě připsat,
že konečně bude mít pokoj, ale neudělal to, protože by
se zjistilo, že je to podvod. Přijelo hodně rytířů, kteří
ji chtěli vysvobodit, ale jen jeden to zvládl a princeznu
si vzal. Po deseti letech utrpení zjistil, že to byl žert a
že je princezna plešatá. Rozezlil se, že kvůli žertíku
trpěl deset let. Klepla ho pepka.

obrázek i text Ester Hlavicová, 4. roč.

BÁJE – práce našich šesťáků
Jak vznikl Měsíc?
Byl jednou jeden pštros a ten si řekl, že
prozkoumá vesmír. Tak si vzal kosmonautické
vybavení. Do vesmíru chtěl letět na rogalu.
Rogalo si vyrobil z bambusu, dříví, peří a
palmových listů. Dal do toho „letostroje“ vaky
s vodou, aby se mohl sprchovat a pít. Vaky
s jídlem, aby mohl jíst:zrní, malé plazy, hmyz.
Měl dýchací masku. Vzlétl. Jak letěl, všímal si
vesmíru, hvězd, komet, mlhovin, družic atd.
Obletěl všech osm planet: Merkur, Venuše,
Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun.
Jak letěl zpátky, uviděl, jak na něj letí
meteorit. Lekl se tak, že snesl obrovské
vajíčko.

Letěl

tu

cestu

měsíc,

a

proto

pojmenoval to vajíčko Měsíc.
Vít Slowioczek, 6. roč.
Měsíc
Jednou, když svět byl ještě mlád a chodila po něm zvířata, která
byla mnohem větší než člověk, svítila na Zemi dvě Slunce.
Vzájemně si pomáhala, protože sama by to nezvládla. Čas plynul a
Slunce byla větší. Jedno Slunce si ale začalo myslet, že je
důležitější než to druhé. Začalo se zvětšovat, aby to druhé
slunce spolklo. Rostlo a rostlo, až nakonec vybouchlo. Ten výbuch
odvál všechna velká zvířata a přežila jen malá. Když se vše
uklidnilo, zbyla ze Slunce jen malá koule, kterou si Země přitáhla,
aby ta koule kolem ní obíhala. A tak vznikl Měsíc.
Tobiáš Pupík, 6. roč.

Pouť do Rudy u Rýmařova
Dne 14. 9. 2017 se naše škola vydala na pouť do Rýmařova a okolí. Jenže je to dlouhá cesta, kterou
bychom neušli. Jeli jsme tedy autobusy.
Nejprve jsme se zastavili v Pradědově galerii, která se nachází v Jiříkově. Zde byly vyřezávané sochy ze
dřeva, nejen z okolí Pradědu (nejvyšší hory Jeseníků), ale i např.: betlémy, zvířata, draci atd. V galerii se
děti vyřádily na hřišti, někteří žáci si odpočinuli z věčného sezení, ale hlavně jsme si všechno prohlédli.
Potom, co jsme vše viděli, odjeli jsme do Rýmařova, do krásné kaple „V Lipkách“.
V tomto kostele jsme měli mši svatou. I když byla kaple docela velka, žáci 7. - 9. třídy museli být na
kúru. Při mši jsme zpívali s doprovodem paní učitelky Vránové a pana ředitele, kteří hráli na kytaru. Lepší
písničky se zvolit nemohly:). Mše se mi moc líbila.

Poslední zastávka byla v Rudě u Rýmařova, kde jsme vyšli na Křížový vrch. Cestou na vrch vedla křížová
cesta vytesaná z kamene. Zezadu každého zastavení bylo vytesané veliké srdce. Bylo to krásné. Na
křížovém vrchu byl překrásný výhled na Olomoucko. Zde jsme si udělali společnou fotku, na které ale
chyběla první třída. Když jsme šli dolů, měli jsme spoustu energie, a tak jsme běželi. Byli jsme skoro
dole, když jsme potkali první třídu a dozvěděli jsme se, že svačili. Když už byli všichni v autobusu, mohli
jsme vyrazit domů.
Přijeli jsme později, než jsme očekávali. Ale nám to nevadilo, protože jsme si to užili.
Osobně se mi nejvíc líbil Křížový vrch a ten výhled, který tam byl. Líbilo se mi vše, ale tohle asi nejvíc.
Ještě jsem zapomněla zmínit, že cestou do Rudy u Rýmařova jsme viděli hrad Sovinec. Je přenádherný.
Myslím si, že na tuto pouť jen tak nezapomeneme.
Adéla Komendová, 7. roč.
Pouť do Rýmařova očima dětí z 2. ročníku

Modlíte se v autě před jízdou?
Znám jednu rodinu, která také, jako mnozí z nás, jezdí pravidelně autem. Jednou mi vyprávěli svůj
zážitek z cesty k babičce. Vždy hned při výjezdu za vesnici se rodina v autě modlí. Taky tenkrát
neudělali výjimku a modlili se za šťastnou cestu. Vše bylo v pořádku, nic nenasvědčovalo problémům. Asi
po 20 minutách jízdy, 2km za městem, kterým projeli a 2km před nejbližší vesnicí, tedy řekněme – mimo
civilizaci - se však stalo něco nečekaného. V autě najednou přestalo úplně všechno fungovat, tedy hlavně
to, co může udržet auto v jízdě. Vypnuly se všechny ukazatele, přestal fungovat motor, nesvítily už ani
žádné kontrolky. Auto v setrvačnosti a tiše, vlastní vahou pomalu dojíždělo, než úplně zastavilo. Na
silnici uprostřed ničeho, u nějaké polní cesty, která viditelně končila někde za železnicí v poli. „Co
budeme dělat?“ ptala se máma. Manžel pozvedl ramena, nevěděl. Nebyl to žádný technický typ, autům
moc nerozuměl. V tom se ze zadního sedadla ozval synek: „No, to by mě zajímalo, proč se vlastně v autě
modlíme, když to stejně nefunguje.“ Nebyl v té chvíli čas tenhle výrok nějak komentovat, rodiče si spíš
lámali hlavu, co dál. Nejprve zavolat k babičce, že nedorazí tak rychle, jak mysleli, a pak přemýšleli, že
asi pro ně bude muset jiným autem někdo přijet. A nepojízdné auto tam budou muset nechat. Kolem
mezitím projížděla auta, ale žádné nezastavilo. Asi si všichni mysleli, že je to jen obvyklá zastávka na
čurání… Asi po 20 minutách po blízké polní cestě projelo auto. Zastavilo a řidič se zeptal, co se stalo.
Rodiče mu popsali situaci. Sám nevěděl, co poradit, ale že když se vydají pěšky po té polní cestě dál, že
narazí na statek, kde bydlí automechanik a že je určitě doma. Tak se tatínek vydal na cestu. U statku
hlídal velký vlčák. Čím více se tatínek přibližoval, tím více štěkal. Ke dveřím domu se tatínek prostě

nemohl dostat. Musel nenápadně dům obejít, přelézt tiše nízký plot a zaklepat aspoň na okno, hlavně aby
to nevyčenichal pes! Podařilo se, automechanik byl opravdu doma a byl ochoten pomoci! Vzal své auto a
přijeli s tatínkem k nepojízdnému autu. Mechanik auto zprovoznil. A představte si, nechtěl si vzít vůbec
žádnou odměnu!! Rodina pak dojela k babičce v pořádku. A teď byl čas vysvětlit dětem, jak to s tou
modlitbou bylo. To, že se modlíme za šťastný výlet nebo cestu, neznamená, že Pán Bůh zodpovídá za
technický stav našich vozů, ale když se do nějaké nepříjemnosti dostaneme, je vždy s námi a může nám
pomoci! Už to, kde auto přestalo jet – zrovna v místě, kde – i když kolem nebyly žádné domky - to bylo
nedaleko k bydlišti automechanika! To že se nestalo něco horšího, to že do auta nikdo nenarazil, že se
třeba nestala nějaká horší nehoda…. Trochu mi to připomnělo naši pouť do Rýmařova. Když jsem
děkovala Pánu Bohu za vydařený výlet, zaslechla jsem, jak někdo z žáků podotkl: „No jo, ale co paní
učitelka Komoňová?“ Ano, stalo se, co se stalo, já to beru tak, že nešlo zařídit, aby chodník ke kapli
nebyl vysypán kameny, po kterých se špatně chodí. Ale Pán Bůh nám pomohl pak ve všem ostatním: to že
paní učitelce měl kdo pomoci - kolegové – paní uč. Černochová, pan uč. Škorňa, že pan řidič Ondra
Svoboda převezl paní učitelku do nemocnice, štěstí bylo, že vůbec v Rýmařově nemocnice je! Kdyby
nebyla, museli by jet až do 44km vzdáleného Jeseníku. A když mi potom p. uč. Komoňová říkala, že
největší štěstí měla v tom, že oddělení chirurgie v té nemocnici funguje jen některé dny v týdnu a
jedním z nich je právě čtvrtek, kdy jsme tam byli my, tak v té chvíli jsem byla Pánu Bohu opravdu
vděčná.
Pomysleme, že Pán Bůh je s námi, i když se nám někdy dějí nepříjemné věci.
Svěřme mu všechny ty situace a věřme v dobrý konec.
Magda Krupová

Bez Ducha svatého by ...
- Bez Ducha svatého by pro nás byl Ježíš jen zajímavou, ale nevýznamnou historickou osobností.
Díky Duchu svatému je i dnes Ježíš živý, ten, který může působit v našich životech.
- Bez Ducha svatého by bylo křesťanství jen hřbitovem.
S Duchem svatým křesťanská víra člověka uschopňuje plnohodnotně žít i ve všech protivenstvích.
- Bez Ducha svatého by byla Bible jen učenou knihou.
S Duchem svatým se Bible stává Božím slovem adresovaným do naší konkrétní situace.
- Bez Ducha svatého by bylo zvěstování Božího Slova jen jednou z mnoha informací.
S Duchem svatým se zvěstování stává posilou na cestě životem.
- Bez Ducha svatého by byly svátosti jen zajímavými zvyky, prázdnými rituály, či magií.
S Duchem svatým svátosti zprostředkovávají Boží moc a sílu.
- Bez Ducha svatého by byla liturgie nostalgickým a zajímavým divadlem.
S Duchem svatým se liturgie stává setkáním s Bohem.
- Bez Ducha svatého by byla církev pouhou organizací a institucí.
S Duchem svatým se stává společenstvím a organismem, přinášejícím osvobození a záchranu od zla.
- Bez Ducha svatého by byla charita jen jakousi sociální činností.
S Duchem svatým se charita stává osvobozující pomocí.

Duch svatý se nabízí každému!

Dary DUCHA SVATÉHO
Moudrost a rozum
- dar pravého poznání sebe a svých darů;
moudrost, jak správně poznat své dary a
schopnosti
- dar rozlišování (povolání v církvi i ve světě;
Boží vůle)
- dar správně uspořádat čas (na modlitbu, Písmo,
rodinu, přátele)
- dar číst Boží slovo
- dar moudrosti k vedení rodiny, společenství
Poznání
- dar hlubšího poznání Boha Otce, Ježíše Krista,
Ducha Svatého
- dar hlubšího poznání Božího Slova

Rada a síla
- dar proroctví
- dar hlásání Božího Slova
- dar povzbuzujícího slova
- dar citlivého napomínání
- dar oslovit nevěřící a hledající
- dar síly k plnění svého poslání (doma, v práci,
ve společenství)
- dar síly ke službě potřebným
Zbožnost a bázeň Boží
- dar hlubší modlitby
- dar soucitné přímluvné modlitby
- dar jazyků
- dar výkladu
- dar pravé bázně Boží a osvobození od strachu
z Boha
(převzato z internetových stránek Vira.cz)

-----------------------------------------------------------------------Svatá Anežka Česká, nejslavnější česká světice - 13. listopad
abatyše
narozena:
zemřela:
patron:
znázornění:

okolo roku 1211
1282
Čech, Českých Velenic, řádu křížovníků s červenou hvězdou,
plynárenských pracovníků (od r. 1991)
almužna, lilie, koruna, kostel, ošetřuje nemocné

Pocházela z přemyslovského rodu v Čechách. Jako královskou dceru ji chtěli několikrát provdat
nejen za krále, ale i za císaře. Ona však dala přednost službě Kristu a životu v dokonalé chudobě.
Založila špitální bratrstvo, z něhož se díky ní stal řád Křížovníků s červenou hvězdou a první klášter
klarisek v Praze.
Anežka se narodila pravděpodobně okolo roku 1211 jako nejmladší dítě českého krále Přemysla I.
Otakara a jeho druhé ženy Konstancie Uherské. Měla možnost vyrůstat v láskyplném prostředí, ale
velice brzo, z důvodů sňatkových pletek, byla poslána na vychování do ciziny.
Ve svých třech letech byla Anežka společně se svou desetiletou sestrou Annou poslána na
výchovu do ženského kláštera cisterciaček ve slezské Třebnici. Již tehdy se totiž pokusili o zasnoubení
Anežky pravděpodobně s polským Konrádem, synem Jindřicha Bradatého a vévodkyně Hedviky. Avšak
mladý nápadník náhle zemřel a obě sestry se pravděpodobně roku 1213 vrátily s nepořízenou na Pražský
hrad. Poté byla na dva roky poslána na vychování k řeholníkům do Doksan. Měla se zde učit psát. Anežka
byla výjimečné dítě, které se vyhýbalo přirozeným dětským hrám a zábavám, místo toho se zajímala o
modlitby a další náboženské věci.
Když bylo Anežce osm let, začal se otec zajímat o vdavky své nejmladší dcery. Zasnoubil ji
s králem Jindřichem III. Plantagenetem. V roce 1229 Jindřich zasnoubení s tehdy osmnáctiletou
Anežkou zrušil. Poté se začal o Anežku znovu zajímat římský král Jindřich VII. Štaufský. Jako poslední
se o Anežku ucházel sám německý císař Fridrich II. Bylo to vůbec poprvé, kdy císař učinil takovou

nabídku českým Přemyslovcům. Anežka ho však odmítla. Tato velmi krásná žena měla rušný běh života,
protože se stala obětí otcových politických zájmů. Pojil ji velice úzký vztah k přibližně o deset let
staršímu bratrovi a pozdějšímu králi Václavu II.
Anežka byla velice nezávislá a ctižádostivá. Když se situace v rodině po roce 1230 stala
uvolněnější, vzala osud pevně do svých rukou. V církevní ctižádosti ji nejvíc ovlivnila její sestřenice
Alžběta Durynská, která založila špitál Menších bratří v Marburku. Alžběta zemřela v roce 1231 a již v
roce 1235 byla prohlášena za svatou. Zdá se, že se Anežka rozhodla její příklad následovat. Již v roce
1232 založila poblíž kostela svatého Haštala na Starém Městě pražském špitál Svatého Františka.
Anežka byla přesná kopie dobročinnosti své sestřenice. Hned následujícího roku nechala postavit v
blízkosti špitálu dvojici klášterů: mužský klášter Menších bratří svatého Františka a ženský klášter řádu
svaté Kláry. Byl to velkolepý podnik, který neměl v Čechách obdoby. Klášter se stal až do Anežčiny smrti
jejím jediným domovem. K jídlu dostávala dvakrát denně bezmasou stravu a naslouchala přitom
předčítání z náboženských knih, převážně z legend.
Podle životopisců byla Anežka obdařena "jasnozřivým viděním" a mocí konat zázraky.
Zemřela dne 2. března 1282 a byla pochována v Anežském
klášteře, kde si přál být pochován i její bratr Václav I. Její ostatky však
byly odtud přeneseny na neznámé místo a doposud se nenašly.
Od své smrti byla Anežka ctěná jako světice, ale svatořečena byla až
těsně před „sametovou revolucí“ dne 12. listopadu 1989. Její kanonizace
byla vyřčena z úst papeže Jana Pavla II.
relikvie

Papež Jan Pavel II. o ní napsal: "Sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o přestárlé,
povzbuzovala bezradné, a tak byla schopna šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději."
Zemřela s pověstí svatosti a se svatořečením mohl národ pocítit její přímluvu při osvobození od
totalitního režimu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prvňáčci jsou u nás ve škole jen krátkou chvíli, ale už znají tuhle pohádku:
Malá pohádka o řepě - František Hrubín
(Špalíček veršů a pohádek)
Dědek řepu zasadil,
u pole se posadil,
čekal, čekal,
mráz ho lekal,
sluníčka se bál,
dešti jenom lál.
Bez večeře, bez oběda
čeká dědeček,
najednou se hlína zvedá,
roste kopeček.
"Bábo, roste řepa!"
"Prosím tě, co vidíš!"
"Bábo, což jsi slepá?"
"Dědku, ty mě šidíš!"
Zavolali vnučku,
vnučka pejska,
pejsek kočku,
kočka myš.
Chytli se a čekají,
šepty, šepty šeptají neslyšíš?
Myšce byla dlouhá chvíle,
hopsala si rozpustile,
trhla kočkou,
kočka pejskem,
pejsek vnučkou,
vnučka bábou,
bába dědkem dědek prázdné ruce měl,
nikoho se nedržel,
udělali bác...
Kopeček se ještě chvěje,
jak se pod ním krtek směje.

Medový den
Žáci 1. a 2. ročníku ZŠ Salvátor se zúčastnili akce
Medový den, která se konala na náměstí našeho
města. Děti zaujala ochutnávka medu s možností
ohodnotit ten nejlepší, dověděly se také mnoho
zajímavého ze života včel, prohlédly produkty
vyráběné ze včelího medu a pochutnaly si na
některých dobrotách z medu vyrobených. Potěšilo
je, že si také domů mohly odnést informace o
medu a jeho užitečnosti pro naše zdraví,
omalovánky,

rozvrhy

hodin

nebo

recepty.

Včelařům tímto moc děkujeme!
Ludmila Černochová a Kateřina Janýšková

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

Možná ani neuvěříte, ale 13. 9. se opravdu slaví Mezinárodní den čokolády. Taky u nás ve
škole jsme si tento svátek připomněli. To, že nakonec každý žák dostal čokoládu, se mnozí
rodiče ani nedozvěděli, protože děti čokolády sluply hned o přestávce. Na ten den si
děti přinesly spoustu čokoládových receptů, které doma s maminkami připravují, když mají
na něco chuť. Některé děti přinesly i ochutnávky, o které byl velký zájem! Všechny
recepty by se sem ani nevešly, tolik jich bylo, a tak nabízíme pro inspiraci jen některé:

Čokoládový dort bez mouky

Postup:

Suroviny:

Žloutky utřeme s ½ prášku do pečiva. Přidáme na

6 vajíček

páře roztopenou, lehce vychladlou čokoládu a

120 g čokolády na vaření

promícháme. Z bílků a cukru umícháme tuhý sníh,

120 g cukru krupice

který pak lehce umícháme ke žloutkům. Tuto

1/2 prášku do pečiva

směs nalijeme do vymazané a moukou vysypané

Višňová marmeláda

dortové formy. Pečeme na 170 °C asi 30-35 min.

Šlehačka

Vychladlý korpus potřeme vrstvou marmelády a

Čokoláda na ozdobu

na ni pak ušlehanou šlehačkou. Povrch dortu
dozdobíme nahrubo nastrouhanou čokoládou.
Alžběta Levová, 3. tř.

KOKI-ČOKI

Postup:

Suroviny:

Mouku, prášek do pečiva a sůl prosejeme do

350 g hladké mouky

mísy. Ve velké míse zpracujeme měkké máslo,

250 g másla pokojové teploty

cukr a vanilkový cukr, až získáme krémovou

120 g krystalového cukru

hmotu. Přidáme po 1 vejci a dobře promícháme.

2 velké vejce

Pak smícháme s moučnou směsí. Zamícháme

2 tabulky nasekané čokolády

nasekanou čokoládu a ořechy. Troubu vyhřejeme

1 čajová lžička prášku do pečiva

na 190 °C. Dvěma lžičkami naděláme z těsta

1/2 lžičky soli

malé kuličky (ne placičky, v troubě se vytvoří

1 sáček vanilkového cukru

samy). Dáme na připravený plech. Pečeme 9-11

100 g nasekaných vlašských ořechů

minut nebo až zezlátnou. Necháme vychladnout!
Sára Facová, 3. tř.

Cake pops – dortová lízátka
Suroviny:
Zbytky z korpusu nebo upéct na plech olejovou buchtu (3 vejce, 100 g cukru, 200 g mouky, 100 ml oleje,
100 ml vody, 1/2 prdopeč) + poleva, máslo, nutela, čokoláda, zdobení, špejlky
Postup:
Z uvedených surovin si upečeme korpus (vejce ušleháme do pěny, přidáme olej a potom vlažnou vodu).
Chvilku šleháme, potom vsypeme cukr a nakonec přidáme mouku s práškem do pečiva. Pečeme při 180 °C
v troubě např. v dortové formě (aby byl vyšší). Necháme vychladnout.
Do mísy rozdrobíme připravený korpus, přidáme 2 lžíce nutelly a asi lžíci povoleného másla tak, aby se
nám hmota ani nelepila a ani nebyla moc suchá. Tvarujeme kuličky ve velikosti velkých lízátek XXL chupa
chups. Spojíme v kompaktní hmotu, případně přidáváme máslo nebo nutellu do tmavé hmoty. Z hmoty si
uválíme kuličky. Dáme do lednice ztuhnout. Rozpustíme polevu nebo čokoládu, každou špejli asi 1 cm
namočíme do hmoty, propíchneme kouli a vytvoříme lízátko. Dáme ztuhnout do lednice nebo na chvíli do
mrazničky. (Tahle fáze je důležitá, pokud nám poleva, která drží špejli, nezatuhne, bude se kulička
protáčet a neobalíme ji.) V připravené polevě nebo čokoládě s trochou másla obalujeme zatuhnuté
kuličky. Kuličku ponoříme a pomalu s ní otáčíme, aby se čokoláda rovnoměrně roztekla po celém obvodu.
Opatrně párkrát ťukneme špejlí o hranu nádoby, aby přebytečná čokoláda okapala. Lepší je použít hlubší
menší nádobu. Necháme trochu zatuhnout a okapat. Mírně zaschnuté obalíme ve zdobení. Můžeme zdobit
i pomocí čokolády, aby lízátka držela od sebe, je dobré použít jako podklad aranžovací hmotu,
polystyrén nebo krystal v nádobě. Ke konečnému aranžování je nejlepší hmota z květinářství nebo
polystyrén.
Miriam Dřímalová, 2. tř.

Čokoládové cookies

Postup:

Suroviny:

Změklé máslo a cukr dejte do robotu. Směs

150 g prosáté hladké mouky

míchejte asi 3 minuty, až bude lehká a

110 g změklého másla (Hery)

nadýchaná. Poté přidejte vejce a šlehejte další 3

130 g tmavého cukru

minuty. Po vyšlehání přidejte prosátou mouku,

1 vejce

kakao, sůl, sodu a rozpuštěnou čokoládu a vše

1 lžička jedlé sody

zlehka promíchejte, aby se směs hezky spojila.

125 g rozpuštěné hořké čokolády

Z těsta vytvořte kuličky (prsty máčejte v oleji,

špetka soli

jde to lépe), které dejte na pečicím papírem
vyložený plech. Kuličky lehce zmáčkněte do
placiček. Cookies pečte v předehřáté troubě na
160 °C. Po upečení budou sušenky měkké, teprve
po vychladnutí ztuhnou. Dobrou chuť!
Zuzana Olejníková, 6. tř.

Jahody v čokoládě
Suroviny:
Mléčná čokoláda
Čerstvé jahody
Postup:
Jahody očistíme a napíchneme na párátka. Čokoládu rozpustíme ve vodní lázni a poté do ještě teplé hned
namáčíme jahody. Namočené položíme na pečící papír a dáme do lednice ztuhnout na cca 15 minut.
Lucie Zubíková, 1. tř.

Brownies z červené řepy a čokolády

Postup:

Suroviny:

Oloupanou a uvařenou řepu (doba varu je asi 40

100 g másla nebo oleje

minut) rozmixujeme na hladké pyré. Máslo

150 g hladké mouky i špaldové (eventuálně

rozpustíme

rýžové)

smícháme mouku, cukr, kakao a sodu. Do sypké

100 g třtinového cukru

směsi nalijeme řepové pyré a rozpuštěnou

1/2 bal. vanilkového cukru

čokoládu a smícháme do hladka. Nalejeme do

2 lžičky jedlé sody

vymazané a vysypané dortové formy (průměr asi

1 lžička kakaa na pečení

25 cm). Pečeme 30 minut při teplotě 180 °C.

200 g hořké čokolády na pečení (nejlépe 52 %)
500 g červené řepy (předem uvařené nebo
upečené)

i

s čokoládou.

Zvlášť

Julie Folvarčná, 1. tř.

Výborný čokoládový dort

Postup:

Suroviny:

Nejprve

Korpus:
Krém:

uděláme

korpus,

kdy

si

piškoty

300 g piškotů

rozlámeme (můžeme použít robot) do směsi, pak

120 g másla

přidáme rozpuštěné máslo. Hmotu natlačíme do

300 g kvalitní hořké čokolády

dortové formy. Na krém rozpustíme ve vodní

2 šlehačky (33%)

lázni

5 vajec

s cukrem,

100 g krystalového cukru

čokoládu a přidáme šlehačky. Zamícháme. Těsto

čokoládu,

pak

přidáme

si

vyšleháme

rozpuštěnou,

vajíčka

zchlazenou

nalijeme do formy a dáme péct 15 min na 180 °C,
a pak 50 min na 150°C.
Loreta Kubějová, 1, tř.

Čoko-lupínky
Suroviny:
1 poleva tmavá
1 poleva mléčná
3 – 5 dkg tuku Omega
kukuřičné lupínky
Postup:
Polevy nebo jakékoliv čokolády i Omegu, dáme do kastrolku, který postavíme do většího kastrolku
s vodou a zahříváme. Po rozpuštění toho všeho, nasypeme lupínky a zamícháme. Nemusí se vážit, nasype
se tolik, aby se dalo s nimi míchat a byly celé čokoládové.
Na plech si položíme alobal a děláme z těch čokolupínků dvěma lžičkami hromádky. Z alobalu se dají po
ztuhnutí hromádky dobře odlupovat. Když je potřeba mít hromádky rychle ztuhlé, dáme celý plech na
chvíli do ledničky.
Hotové lupínky je dobré nechat v ledničce v uzavřené doze, aby čokoláda na nich nenatáhla ostatní
pachy z ledničky.
Jindřich Petr 5. tř.

Tajenka

Tajenka
1.

1.

2.

2.

3.
4.

3.

S

4.
5.

5.

6.

6.

7.

7.
8.

8.

9.

9.
10.
11.

1. Tropický pták…

12.

2. Máma a …

13.

3. … Savio
4. Rodiče nám dávají …
5. Upír, ve filmu nazývaný …
6. Jaro, léto, …, zima
7. Ten, který dělá na stavbě …
8. Největší postavená loď, která se potopila …
9. Redbull dává …
Karolína Matysková, 5. roč.

1. Modrá, červená, oranžová, žlutá jsou …
2. Každý máme svého strážného …
3. Když fouká vítr, jdeme pouštět…
4. Je to místo, kde je u sebe bodně stromů …
5. Na hlavě máme…
6. Kytky zaléváme (nádoba)…
7. Když vyhazujeme jídloje to…
8. Když nevíme, kde je nějaké místo, podíváme
se do …
9. Když jdeme ven, tak si na nohy nazouváme …
10. Opak od slova plný …
11. V puse máme jazyk a …
12. Stůl a …
13. Smrk, dub, javor jsou …
Zuzana Olejníková, 6. roč.

Deštivý den-1. třída

Brouci – 5. roč.

Kola – 3. roč.

Redakce: Parlamenťáci ZŠ Salvátor, Marie Čtvrtníčková
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