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Časopis ZŠ Salvátor, Králova 380, Valašské Meziříčí 

prosinec 2017 



Milí žáci a kolegové!  

Ani se mi nechce věřit, že advent je v plném proudu! V 

kostele zní roráty, na stolech přibývá zapálených svící 

v adventním věnci a Vánoce jsou za dveřmi. Vzhledem k tomu, 

že Vánoce slavíme v zimním období, jsou také spojovány 

s obdobím, kdy končí starý rok a my se s nadějí a očekáváním 

díváme do budoucnosti, co dobrého přinese. 

Letošní podzim ve škole byl pro mnohé z nás dost 

náročný. Hned v září na škole proběhla kontrola financování 

poskytnutých dotací z MŠMT. Paní kontrolorky shledaly, že je 

vše v pořádku a my byli spokojeni, že „umíme utrácet peníze“ 

tak, jak je předepsáno. V říjnu jsme všichni prožívali smutné a 

těžké chvíle, kdy nás náhle navždy opustila paní ekonomka, 

Martina Beková. A i když žijeme ve velké naději, že se zařadila 

mezi další přímluvce, kteří se za nás a školu přimlouvají v nebi, byl to přesto šok, ze kterého se 

budeme ještě dlouho vzpamatovávat. Proto prosím o modlitbu nejen za ni, ale hlavně za všechny 

pozůstalé, pro které je tato ztráta obzvlášť bolestná. 

Celý podzim jsme kromě výuky organizovali mnoho akcí, kterých se účastnila buď celá škola, 

nebo jen některé třídy. Ale když nahlédnete do jednotlivých čísel farního časopisu Život farností, 

kde paní zástupkyně pravidelně informuje čtenáře o všem, co se za měsíc na škole událo, zjistíte, že 

toho všeho opravdu bylo mnoho. A aby toho bylo ještě více, na konci listopadu byla ve škole 

komplexní inspekce. Po tři dny jsme se tak mnozí mohli utěšovat, že i Kristus ležel po tři dny 

v hrobě a očekával slavné zmrtvýchvstání. Také my jsme s nadějí očekávali „zmrtvýchvstání“, které 

nakonec slavně nastalo! Inspekce nás pochválila, řekla dokonce, že odjíždí nadšená, protože se škole 

daří, žáci mají nejlepší výsledky z církevních škol Zlínského kraje a že jsme se ve většině 

sledovaných oblastí zlepšili. (Až na ty prostory…) Proto chci moc poděkovat nejen učitelům a 

zaměstnancům za jejich poctivou a obětavou práci, ale i žákům za jejich výborné výkony. 

Po Vánocích určitě velmi rychle uběhne leden, měsíc, kdy budeme uzavírat známky a hodnotit 

práci za celé první pololetí. Tak doufám, že zase budete mít ty nejlepší výsledky a pokud je potřeba 

do konce pololetí ještě nějakou známku opravit, budu vám držet palce, aby se to co nejlépe podařilo. 

Přeji vám všem krásný zbytek adventu, radost, pokoj a světlo v srdcích z narození Spasitele 

a plnost zdraví, úspěchů a požehnání v celém novém roce 2018. 

 

Hynek Mikušek 

ředitel školy  

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

Parlamenťáci se ptali prvňáčků… 

 

Na co jste se nejvíce těšili do školy? 

Do družiny  Tadeáš Lev 

Na celou školu Anežka Dřímalová 

Na úkoly  Kristýnka Matysková 

 

Co vás nejvíce ve škole překvapilo? 

Úkoly   Viktorka Bořutová 

Hrát si v družině Tomáš Čunek 

Úkoly   Loretka Kubějová 

 

 

 

Co vás ve škole nejvíce baví? 

Družina   Hanička Hlavicová 

Pracovka   Honzík Stančík 

Psaní    Jindra Koryčanský 

 

Jak se těšíte na Vánoce ve škole? 

Na dárky   Julinka Folvarčná 

Na dárky   Dominik Lev 

Na Vánoce obecně  Ondra Kořístka 

   Anička a Petr, 8. roč. 



Exkurze do Vídně 

V pondělí 23. října 2017 jsme si přivstali brzy. Před námi byl naprosto úžasný výlet do Vídně. 

Moc jsme se těšili. Setkali jsme se v 5 hodin na autobusovém nádraží. Byla ještě velká tma a docela 

zima.  

Cesta do Vídně trvala 5 hodin. Uběhla rychle. Naší první zastávkou se stal zámek 

Schönbrunn. Byl moc pěkný. Každý z nás dostal sluchátka a my jsme se s nimi mohli procházet a 

poslouchat informace o různých místnostech. Dokonce jsme slyšeli původní hlas Františka Josefa I. 

Venku se rozpršelo a my jsme měli velké štěstí, že na nás čekal vyhřátý autobus, v němž 

jsme už cestou do Vídně sledovali dokument o sv. Klementu Maria Hofbauerovi. Naší další zastávkou 

byl kostel Maria am Gestade. V kostele čekal pan farář Jiří Šindelář, kterého jsme již dříve viděli 

v promítaném dokumentu. Sloužil pro nás mši svatou, v kázání vzpomněl na těžký život sv. Klementa 

Maria Hofbauera. Po mši sv. jsme šli do kláštera redemptoristů, kde povídání pokračovalo a dostali 

jsme obrázky s modlitbou tohoto světce. Pak jsme pokračovali k jeho ostatkům v kapli kostela 

Maria am Gestade. 

Potom jsme se vydali do Katedrály sv. Štěpána. Zde nám také vyprávěl o jejích 

zajímavostech. Následovala prodejna Manner. Byli jsme překvapeni, že Manner nejsou jenom 

oplatky, ale taky müsli.  

Když jsme se rozloučili s panem farářem, zamířili jsme do Motýlího domu. Tam to bylo super. Létali 

kolem nás různobarevní pestří motýli. 

 Kolem 17. hodiny jsme plní zážitků nastoupili do autobusu. Už se těšíme na další exkurzi a jsme 

rády, že se učíme německy. 

     Terka a Áďa, VII. třída, foto: Soňa Medveďová 

 

Co na exkurzi do Vídně říkají ostatní účastníci? 

Všichni žáci, kteří se poznávací exkurze do hlavního města Rakouska účastnili, dostali 

dotazníky s otázkami, jestli pro ně tato akce byla v něčem přínosná, co je zaujalo atd. 

Přinášíme některé odpovědi. 

 

• Zaujala mě velikost budov, celé město. (M. Matyska) 

• Hodně se mi líbil zámek – nádherná výzdoba. Také dům motýlů. Překvapilo mě, že jsem mohl 

ministrovat. (R. Lev) 

• Překvapilo mě hodně druhů oplatků Manner. (A. Janíková) 

• Líbila se mi sluchátka, které jsme v zámku dostali, také motýli. Zaujalo mě povídání o sv. Klementu 

Hofbauerovi. (V. Štefková) 

• Překvapily mě ceny – čekal jsem vysoké ceny, avšak takto vysoké ne. (J. Triebenekl) 

• Zaujali mě motýli, jejich krásná pestrobarevnost. (E. Vančurová) 

• Lepší životní prostředí mě překvapilo. (J. Hutyra) 

• Překvapilo mě, že jsou ve Vídni české základní školy. (L. Křenek) 

• Líbil se mi pavilon s motýly a jejich barvami, motýli v pohybu; také se mi líbil zámek Schönbrunn. 

(V. Skýpala) 

• Překvapilo mě, že v tom zámku je tolik pokojů. (V. Janíková) 

/Pozn. redakce: celkem 1441 pokojů, z nichž jsme prošli jen menší část./  

     Z dotazníků vybrala: Ludmila Černochová 

 



Foto z Vídně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Advent, Vánoce, zima – 2. ročník 

Naši druháci připravovali pro vánoční Salve svoje první články. Měli možnost si vybrat 

z několika témat. Přečtěte si, jak jsou šikovní (neupravená verze). 

 

Jak jsem vyráběl/a adventní věnec 

První jsem si vzala polystyrénový kruh a omotala jsem ho krepovým papírem. Poté jsem si vzala 

větvičky a drátek. Větvičky jsem dávala na kruh a motala jsem tam drátek. Když jsem omotala kruh 

větvičkami a drátkem, tak jsem tam zapíchala stojánky na svíčky. Potom jsem na stojánky dala 

svíčky. A pak už jsem lepila ozdoby tavící pistolí.                   (Barbora Hlavicová) 

 

První jsem měla polystyrénový kruh. Ten mi koupil tatínek. Potom se kruh obtočil krepovým papírem 

a připnul špendlíky. Pak jsem věnec obalila větvičkami a přivázala drátkem. Potom jsem na věnec 

dala svíčky a nakonec jsem věnec mohla zdobit. Potom si věnec donesu domů a můžu ho dát, komu 

chci.                                 (Ludmila Svobodová) 

 

Moc se mi to líbilo. Je to zábava. Tak si to vyrobte doma. Máma s tátou vám určitě pomůžou. 

Budete to mít krásné. Určitě se vám to povede.                   (Adéla Havranová) 

 



Já jediná jsem vyráběla adventní košík. Pomáhala mi s ním paní inspektorka. Vypadal jako betlém. 

Všem se líbil. Na jeho výrobu jsem použila jehličnaté větve, zapichovací hvězdy a chlupaté kuličky.

                                   (Miriam Dřímalová) 

 

První jsme obalili polystyrénový kruh krepovým papírem. Potom jsme to začali obalovat větvičkami 

a vázali jsme to drátkem. Potom jsme to začali zdobit. Pak jsme tam zapichovali podstavec na 

svíčky. Pak jsme zapíchli svíčky.                            (Ema Strýčková) 

 

Nejdříve si připravíme kruh a pak ještě krepový papír, větvičky, svíčky, stužky, hvězdičky a drátek. 

Ještě si připravíme šišku a různé výrobky. A pak je to moc pěkné. V barvě svíčky můžete dát 

červené ozdoby jakékoliv.                             (Bernadeta Přádková) 

 

Na výrobu adventního věnce si připravíme: kruh, krepový papír, větvičky, 4 stojánky na svíčky, 

svíčky, vánoční ozdoby, špendlíky, drátek. Nejdříve omotáme krepovým papírem, potom dáme 

větvičky a omotáme drátkem. A dáme stojánky. A potom dáme ozdoby. A nakonec dáme svíčky. 

Pěkné Vánoce.                              (Eliška Baričiaková) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S čím pomáhám doma o Vánocích?  

Já pomáhám mamince péct cukroví. A jsou to srdíčka, kolečka a ještě 

autíčka a už naposledy hvězdičky. Potom cukroví dáme do trouby. 

A potom to zdobíme. A potom ho dáme na stůl a sníme ho.      

                       (Alena Chudá) 

 

 

Já pomáhám obalovat řízky a tatínek je smaží. A všichni pomáháme 

dělat bramborový salát. A nejraději zdobím stromeček. Hrozně se 

těším na Vánoce. Těším se na hračky. Těším se, až si s nimi budu hrát. 

                       (Matěj Marušák) 

   



O Vánocích jsem pomáhal tátovi zabíjet kapra. Nejdřív jsme šli na náměstí pro něj. Ještě se nám 

mrskal.                                (David Opletal) 

 

Pomáhám mamince péct taštičky tak, že se rozpustí hořká čokoláda a potom, až je rozpuštěná, tak 

se nalije do košíčků. Potom se tam nalije karamel a pak ještě znova čokoláda. 

       (Mikuláš Tománek) 

 

Já pomáhám s večeří. Na večeři máme rybí polévku. A jako druhé jídlo máme 

rybu a k tomu bramborový salát. Taky prostírám na stůl. 

        (Terezie Vránová) 

 

Pomáhám péct rybu, třeba lososa nebo kapra. Pomáhám dělat bramborový salát. A děláme rybí 

polévku. A pomáhám péct perníky.                          (Adam Štěpančík) 

 

O Vánocích pomáhám péct cukroví: karamelový chléb a vanilkové rohlíčky. Válím těsto a sypu mouku. 

Míchám polevu a zdobím cukroví. Pomáhám také vozit kapry. Chystat na stůl. Někdy nalévat polévku. 

Rozdávat dárky.                                 (Mikuláš Perutka) 

 

Ptáci na krmítku 

Ptáci mají rádi, když je krmíme. Nekrmíme je rohlíkem 

a chlebem, ale semínky. Je to prima a jsou to vaši 

kamarádi. Mějte je rádi a nikdy jim neubližujte. Mám rád 

kosa, vrabce a jejich děti.            (Daniel Juránek) 

 

 

My dáme do krmítka semínka a pak jdeme domů. Viděl 

jsem v krmítku kosa a sýkorku. Druhý den jsem viděl 

vrabce. A třetí den jsem viděl tři ptáky. 

        (Vojtěch Zavičák) 

 

Na balkoně máme krmítko. Nejčastěji k nám létají kosi, sýkorky, vrabci, hrdličky a brhlíci. Nejvíce 

jim chutnají slunečnicová semínka. Moc rád je pozoruju.                 (Kryštof Mervart) 

 

Zimní počasí 

V zimě bobuju. V zimě sáňkuju. V zimě jsem lyžoval. U nás 

je moc sněhu. Bydlím na Malé Lhotě.    

                            (Marek Vaculín) 

 

Chodím do sněhu ven ráda. Nejraději si hraju se 

sourozenci koulovačku. Když přijdu domů, mám všechno 

oblečení mokré. Do sněhu nosím oblečení: tlusté kalhoty, 

tlustou mikinu, zimní bundu, sněhule, čepici, rukavice. 

Bydlím v Krhové.      

                                                        (Veronika Marušáková) 



 

Spojovačka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Viktorie Vaculínová, 4. roč       Ester Hlavicová, 4. roč.       Kateřina Fojtíková, 4. roč. 



Pečení perníčků  

Ve středu 22. 11. 2017 jsme se s dětmi ze školní družiny a klubu pustili do pečení perníčků. 

Nejdříve jsme si připravili třídy, ve kterých tento voňavý den probíhal. V jedné místnosti se válelo 

těsto a proměňovalo v Mikuláše, čerty či jiné zajímavé tvary. V té druhé nám příjemnou atmosféru 

umocňovala pohádka Anděl Páně, během níž si děti vykreslovaly omalovánky či plnily úkoly 

z pracovních listů. Perníčky se krásně pekly a díky práci skvělého týmu jsme ani jeden kousek 

nepřipálili. Pomocníci, tedy patroni z 6. ročníku, byli důležitou součástí, bez kterých bychom se 

v tento den neobešli. Při práci s dětmi byli šikovní a trpěliví. 

Následující středu jsme své sladké výtvory nazdobili a výsledek byl opravdu překrásný. Někteří 

mlsouni nevydrželi a medové dobroty snědli hned ve škole, s jinými jsme je svátečně zabalili. 

A protože se nám akce pěkně vydařila, už se těšíme, až ji příští rok zopakujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekařská anketa pro naše družinové a klubové pekaře 

 

Které cukroví doma pečete na Vánoce? 

- třeba rohlíčky, perníčky 

- já peču doma perníky, pečeme jen čokoládové věnečky 

- perníky, rohlíčky, pak ještě linecké 

- perníčky, potom nevím, jak se to jmenuje, ale nějaká rulička 

- perníčky a někdy, když nám zbyde těsto, tak ještě něco dalšího 

- cukroví, já nevím, jak se jmenuje 

- perníky, linecké, rohlíčky 

- no perníčky, medové kuličky, úlky, linecké a rohlíčky 

- linecké, perníčky, rohlíčky, pusinky, roládky, laskonky 

 

Jaké cukroví vám nejvíce chutná? 

- perníky a rohlíčky, trubičky 

- perníčky a ještě, jak je v tom 

takový kroužek, uprostřed je 

malina a okolo ozdůbky 

- asi perníčky 

- mně chutná takové, co jsme pekli 

v družině 

- medové kuličky 

- linecké 

 

 



Co se vám nejvíce líbilo na společném dnu školní družiny a klubu, kdy jsme pekli a zdobili 

perníčky? 

- jak jsme vytvarovali sv. Mikuláše a zdobení 

- nejvíce, jak jsme vykrajovali   

- já jsem nepekla ani nezdobila 

- mně se líbilo, jak nám pomáhali šesťáci 

- že jsem si upekla dva Mikuláše 

- mně se líbilo vykrajovat 

- asi zdobení perníčků 

 

Chtěli byste tuto pekařskou akci příští rok zopakovat? 

- mnohokrát jo 

- mnohokrát ano 

- ano, mě strašně baví vykrajovat, šlehat, skoro všechno doma dělám 

 

Co byste vzkázali svým patronům, kteří vám ochotně pomáhali? 

- jsou moc hodní 

- nejvíce bych ho pochválil za to, jak válel těsto 

- já nevím 

- že je hodný 

- aby pomáhal 

- parádně makali 

- udělali velkou práci 

- rád bych jim poděkoval, že nám pomáhali 

- jste vážně borci! 

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

 

Svatý Štěpán – 26. prosinec 

mučedník 

 

narozen: kolem roku 1 

zemřel: mezi lety 36 – 40 v Jeruzalémě 

atributy: palmová ratolest, kameny 

patron: kameníků, zedníků, námořníků, koní 

 

V Sk 7,55-60 se popisuje událost, jak byl k smrti ukamenován svatý Štěpán. 

Byl to první křesťanský mučedník, hovořící řecky. Muž, který zemřel za 

službu Kristu a druhým lidem (měl na starosti i charitu). Svatý Štěpán byl 

"oversea" = ze zámoří, nebyl to tedy v Palestině bydlící Žid. Studoval s 

ohromným nadšením u starého pana profesora, který se jmenoval Gamaliel. A 

zajímavé je, že u Gamaliela se ale také učil velmi renomovaný Šavel z Tarsu, 

pro nás známý jako svatá Pavel. Štěpán byl Šavlův spolužák, kolega a ideový 

sok. Šavel byl u jeho popravy a schvaloval ji. 

Až do konfliktu se svatým Štěpánem se jeruzalémské církevní společenství 

stále považovalo za součást židovství. Zlom nastal až vystoupením 

„bouřlivého“ Štěpána, které vyvolalo mezi židy a křesťany bolestné, avšak nezbytné rozštěpení. Od 

té doby již církev byla na židovství nezávislá a pronásledovaná. 
(čerpáno z internetu) 



Svatý Štěpán je kromě jiného, i patronem koní – těm se toho dne 

ještě před východem slunce pouštělo žilou, aby zůstali celý rok čilí 

a zdraví. Proto se světil oves či jiné obilí, jako potrava koní či jarní 

setba. Z tohoto zvyku se zrodil další lidový obyčej – házení zrní po 

děvčatech, do jejich tváří – aby je prý měly hezké, zdravé a 

červené. A aby se brzy vdaly. Házení hrsti zrní po knězi při mši v 

kostele mělo připomínat ukamenování svatého Štěpána. 

Se svátkem svatého Štěpána je spojeno veselí, obdarovávání 

(koleda), římští otroci dostávali na tento jeden den svobodu. 

Hospodáři obdarovávali i dobytek a stromy, mlynáři mlýn a pilu. 

Křesťanské vánoce mají zcela jistě původ v oslavě zimního 

slunovratu. Koledě se v lidové tradici připisovala magická moc, která měla přinést štěstí a blahobyt 

do každého stavení. Z vykoledovaných předmětů se věštila budoucnost koledníka. Koledovalo se o 

Štědrém večeru, na sv. Štěpána, na Nový rok, na Tři krále, na Hromnice. Slovo koleda má prý původ 

v latinském slově calendae, které označovalo první lednové dny, kdy se slavil zimní slunovrat. 

Ve středověku se koledy šířily Evropou díky potulným žákům, kteří často účinkovali v oblíbených 

vánočních hrách. Koledou zprvu chodili nejváženější členové obce. Později se koleda stala spíše 

zvykem pro radost a zábavu. Postupně se staly příležitostí pro méně majetné obyvatele, aby si u 

bohatších sousedů vyprosili dárek. 

 

Z lidové tradice nepocházejí jen koledy, ale se svatým Štěpánem jsou spojené i některé pranostiky. 

 

Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří. 

Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro nato. 

Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce. 

Svítí-li na koledu v noci měsíc, bude ve stodole hojně obilí. 

 

Vánoční koleda 

 

Koleda, koleda, Štěpáne, 

co to neseš ve džbáně,  

nesu, nesu koledu,  

upad' jsem s ní na ledu. 

Psi se na mě sběhli,  

koledu mi snědli. 

 

Já jsem malý koledníček, 

přišel jsem k vám pro pětníček, 

pětníček mi dejte, 

nic se mi nesmějte,  

však já jsem se najedl, 

suché řepy neberu. 

 

 

 

 

Co mně dáte to vezmu, 

třeba trochu kaše, 

vždyť je všechna vaše, 

třeba starou krávu, 

vezmu ji na kávu, 

třeba zlatý tele, 

vezmu do kabele. 

 

Třeba malý rohlíček, 

mám tu na něj pytlíček, 

a to že mi nic nedáte, 

hlavně si mě nahněváte, 

otluču vám všechny hrnce,  

co v polici máte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Vojtěch Černý, 4. roč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  Marie Svobodová, 4. roč. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Práce čtvrťáků – příběhy (pohádky) na téma: Z říše zvířat 

 

Byl jednou jeden křeček, který bydlel u dvou kluků, a ti ho měli v kleci. Když kluci jeli na chatu za 

babičkou a dědečkem, tak křečka vzali s sebou. Křeček se radoval: „Jupí, na chatě jim určitě 

konečně uteču.“ Když už byl večer, kluci si vzali křečka a dívali se přitom na pohádku. Za hodinu byli 

unavení a dali křečka do klece. Zapomněli však pořádně zavřít dvířka. Křeček jásal: „Hurááá, 

konečně se dostanu ven na svobodu.“ Křeček vylezl ven z klece, podařilo se mu vyšplhat po zácloně 

k oknu a slézt po dřevníku na zahradu. Křeček si říkal: „Trochu to tady prozkoumám.“ Když už byl 

křeček unavený, tak si našel místo na spaní.  

Ráno se křeček vzbudil a uviděl myšku. Šel za ní, aby se s ní skamarádil. „Myško, budeme 

kamarádi?“ „Jo, budeme kamarádi,“ řekla myška. Začali si povídat, když vtom se objevila za 

křečkem kuna. V tu ránu myška utekla. Křeček se nejdříve divil, co myšku tak vyděsilo, ale když se 

otočil a uviděl velké zvíře, zděsil se vyceněných zubů. Křeček začal utíkat, když ho kuna začala 

dohánět, tak ho chytla myška a vtáhla ho k sobě do díry. Když byla kuna pryč, tak myška řekla 

křečkovi: „Milý křečku, na kunu si musíš dávat pozor! Kuna je hrozně moc nebezpečná!“ Poté křeček 

vyšel z díry a vylezl si odpočinout na strom. Za chvíli si však všiml, že pod stromem je kočka, která 

se chystá sníst ptáčka, který nemohl uletět. „Musím něco rychle vymyslet, aby ho ta zlá kočka 

nesnědla,“ říkal si křeček. Napadlo ho, že přehryže stopku od jablka, které bylo nad kočkou. „Bác!“ 

Kočka se lekla a utekla. Potom ptáček mohl rychle uletět. Protože zachránil křeček ptáčkovi život, 

tak se z nich stali kamarádi. Ptáček chtěl pomoci zase křečkovi za to, že ho zachránil před hladovou 

a zlou kočkou. Křeček hned věděl, s čím by potřeboval pomoci: „Ptáčku, prosím, pomohl bys mi se 

dostat na okno? Já se tam nevyškrábu.“ „A proč tam chceš?“ zeptal se ptáček. „Chci tam, protože 

jsem utekl od dvou hodných kluků, kteří se o mě starali. Já jsem si myslel, že mi na svobodě bude 

lépe, ale to jsem se velmi mýlil. Tady je to pro mě moc nebezpečné.“ „Dobře, tak tě vynesu na 

parapet,“ dodal ptáček. 

Když ho tam ptáček donesl, tak zjistili, že okno je zavřené. Tak ptáček snesl ptáčka zase na zem, 

rozloučil se a křeček za myškou. „Prosím, myško, pomůžeš mi dostat se do domu?“ „Pomůžu ti, milý 

křečku.“ Tak myška zavedla křečka o sklepa. Kde bylo dřevo. Už byli u dveří, když vtom přišla do 

sklepa babička pro dříví. Jak je babička uviděla, zařvala jako tur a utekla do kuchyně. Jak babička 

zakřičela, tak se lekl i křeček a utíkal do obývacího pokoje. Tam si ho našli ti dva kluci. Křeček jim 

skočil do dlaně a byl šťastný jako blecha, že je tam, kde ho mají rádi.           

                                 Vojtěch Černý, 4. roč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bylo, nebylo jedno zvířecí království, ve kterém vládl přirozeně lev, protože jak je všeobecně 

známo, lev je králem zvířat.  

Jednoho dne zrovna na korunovací nového lvího krále Ludvíka, přišli do království zlí tygři, kteří 

měli za úkol otrávit krále. Podali mu jed do jeho oblíbeného hovězího. Ve tři hodiny odpoledne, kdy 

začínala hostina, pronesl král slavnostní řeč a všichni začali hodovat. Najednou se však král zhroutil 

na zem. Mezi hosty vypukla panika, nikdo z nich to nečekal (tedy kromě tygrů). Rychle přiběhli 

královští lékaři a pijavicemi odebírali krev. Po chvíli přišli na to, že král byl otráven. Přinesli bylinné 

léky, snažili se je nějak namíchat. Nebylo to ale možné, a tak se vydali za zvířecím čarodějem pro 

radu. Když přišli za čarodějem, nahlásili mu vážnost situace, ten jim na to odpověděl: „Je to 

speciální jed, který vyléčí jen jedna vzácná bylina, která roste na Kamenné hoře, kterou zatím nikdo 

nezdolal, a na víc na to máte jen dva dny, jinak král zemře. „ Teď mě omluvte,“ řekl čaroděj, „musím 

jít na mezinárodní sjezd čarodějů.“ O hodinu později na hradě: „Svolejte všechny zvířecí vojáky,“ 

povídá, tedy spíše křičí generál leopard, „musíme najít tu bylinu.“ Vydali se tedy na nebezpečnou 

cestu. U hory nebyla ani stezka, a proto se chytili jedlé liány – byla to však past. Liána stáhla balvan 

a ten začal padat na zvířecí vojáky. „Řach!“ Balvan spadl na zem, rozbil se a uprostřed se objevilo 

drahé kamení. Nebyl však čas jej sbírat. Najednou se skála rozevřela a objevil se jakýsi tunel. 

Zvířátka do něj vstoupila a po nějaké době vyšla ven na úzkou, příkrou stezku vysoko v horách. 

Začalo se stmívat a jim už došly skoro všechny potraviny.  

Když se druhý den ráno vydali na další cestu, najednou před sebou uviděli nějakou silně zářící 

věc. „To, to, to je ta zvláštní bylina!“ zvolal generál. Rychle přiběhli na to míst a snažili se bylinu 

utrhnout. Nikomu se to však nepodařilo. Generál leopard se rozmáchl svým mečem a rostlinu uťal. 

Meč se mu však o rostlinu roztříštil. Generál sáhl po bylině a vtom okamžiku se začala kamenná hora 

hroutit. „Rychle pryč!“ Všichni utíkali po stezce zpět. Když přišli k tunelu, uviděli v něm ty tygry, 

kteří otrávili krále s vytasenými meči. Byl to urputný boj: meče o sebe třískaly, krev stříkala, bylo 

slyšet bolestné výkřiky. Tygři vyhrávali, protože měli lepší zbroj, a také byli na přepadávání zvyklí. 

Nakonec však zvítězila naše zvířátka díky jedné pumě, která svým mečem v nečekaném okamžiku 

zasáhla posledního, a toho nejsilnějšího tygra. Mělo to však i špatné stránky: několik vojáků včetně 

generála padlo. Vydali se na další cestu skrze tunel. 

 Bylo sedm hodin večer, když vyšli z tunelu. Měli naspěch, protože potřebovali rychle uzdravit 

krále. Když se dostali v devět hodin do zámku, už je všichni a hlavně lékaři vyhlíželi. Rychle 

připravili byliny a už se shromažďovali u otráveného krále. Bylinu mu vložili do úst a král se rázem 

jako kdyby probudil. O ničem nevěděl, a tak mu jeho poddaní celý příběh vyprávěli. Všichni 

oslavovali uzdravení krále a novým generálem se stala puma. A to je konec našeho příběhu. 

  Tobiáš Zgabaj, 4. roč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Široko daleko v malé jeskyni žil netopýr Ruda. Žil tam sám. Byl ještě malý, ale dost chytrý. 

Netopýr Ruda jednou vyletět z jeskyně a zjistil, že začíná zima. „Jejda,“ řekl netopýr Ruda. „Musím 

najít nějaké zásoby.“ Tak se netopýr Ruda vydal na dlouhou cestu za zásobami.  

Po chvilce cesty potkal netopýr Ruda ježka. „Ahoj, já jsem netopýr Ruda, a kdo jsi ty?“ otázal se 

Ruda. „Já jsem ježek Pichloun.“ „Nevíš, kde jsem?“ zeptal se Ruda Pichlouna. Ježek odpověděl, že 

neví a Ruda řekl, že se vydal na zásoby, a že se ztratil. Ježek Pichloun zase běžel za liškou, která 

mu ukradla pelíšek z listí. Oba se začali smát a řekli si, že budou kamarádi, a že si navzájem můžou. 

„První půjdeme najít zásoby, a pak pelíšky,“ řekl Ruda. „Tak jo,“ odpověděl Pichloun. A vyšli na cestu.  

Po cestě do kopce si dali přestávku a najednou vykoukla ze země žížala. Netopýr Ruda po ní 

chňapl a podal ji ježkovi, protože jeho nejoblíbenější pochoutka jsou žížaly. Po chvilce vykoukla 

další, a další, a po půl hodině měli plnou hromadu žížal. „Kam ty žížaly dáme?“ řekl Pichloun. „To 

nevím,“ odpověděl Ruda. Tak přemýšleli a najednou vykřikl Pichloun, že má nápad. „Dones mi klacky!“ 

rozkázal netopýrovi Rudovi. Po chvilce před ním stála hromada klacíků. „Upleteme košík, co říkáš?“ 

prozradil Pichloun a dal se do pletení. Brzy byl hotový. „Dáme do něj žížaly a vydáme se dál.“ Šli, šli 

dlouho, až byla tma. 

„Vyspíme se Rudo?“ „Ne“ „Proč?“ otázal se ježek. „Protože my netopýři lovíme v noci. Můžu si 

nasbírat zásoby. Ty běž spát a já si nachytám noční motýly.“ Ráno se ježek vzbudil a vidí před 

netopýrem Rudou plný košík nočních motýlů. „Vstávej, Rudo, už je ráno!“ „No, co je?“ zeptal se 

Ruda. „Kde jsi nasbíral tolik motýlů a odkud jsi vzal košík?“ „No, v noci jsem našel hejno nočních 

motýlů, a potom jsem si vyrobil košík,“ odpověděl Ruda. „No dobře, máme oba zásoby. Ale teď 

pelíšky.“ „Baf!“ vybafl had ze křoví. Ruda a Pichloun se lekli, co se děje. „Říkali jste, že chcete 

pelíšky, to bych vám mohl pomoci. Mám v doupěti svoji starou kůži a nějaké seno. Mohl bych vám to 

dát, jen kdybyste mi postavili nové doupě z kamenů.“ Pichloun a Ruda dali do práce a k večeru měli 

hotovo. „No dobrá, tady to máte.“ „Děkujeme.“ „Ne. Já děkuji vám, že jste mi postavili nové doupě. 

Tak na shledanou.“ Už byla tma jako v pytli a Pichloun s Rudou si lehli na zem a usnuli. 

 Ráno se vzbudili, ale nevěděli, kudy se dostanou domů. V tom se přiřítilo jakési velké zvíře, byla 

to sova. „Dobrý den, paní sovo, nevíte, kudy se dostaneme domů?“ „První mi musíte říct, na jakém 

místě bydlíte,“ řekla paní sova. „Já,“ začal Ruda, „já bydlím v jeskyni u malého potůčku.“ „A kde 

bydlíš ty?“ sova se podívala na ježka. „U starého buku, ale už tam nechci bydlet, protože jsem tam 

pořád sám.“ „A nechceš jít bydlet ke mně?“ nabídl se Ruda. „Já jsem tam taky sám.“ „Tak jo,“ 

odpověděl Pichloun. „Takže oba v jeskyni.“ „Ano.“ „Poleťte za mnou!“ řekla sova. „A jak mám letět?“ 

tázal se Pichloun. „No jo, počkej“ a sova odletěla a za chvíli přiletěla s košíkem. Naložila Pichlouna a 

letěli.  

Odpoledne přiletěli k jeskyni, vyložila Pichlouna a šli do jeskyně. „Jak se ti tady líbí?“ zeptal se 

Ruda. „Máš to tu hezké,“ odpověděl Pichloun. „Jdeme si vyrobit pelíšky.“ „No, spíše ty,“ odpověděl 

Ruda. „Já spím na stropě, hlavou dolů, ale deku si vyrobím.“ A dali se d vyrábění. První usušili kůži od 

hada, pak si to sešili a vycpali senem. A měli hotovo. „Ale co světlo?“ „ Mám nápad, pozvu světlušky, 

a poprosím je, jestli nám budou svítit.“ Světlušky přiletěly a domluvily se, že jim budou vždy večer 

svítit, a že budou u nich bydlet. A tak to všechno dobře dopadlo.       

     Prokop Koryčanský, 4. roč. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ukázka z prací 1.třídy 

Děti kreslily obrázky do soutěže O poklad strýca Juráša na téma Pohádka z říše zvířat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Práce (originální verze) dětí 4. roč. 

 

TIP NA VÝLET: CESTUJEME PO HRADECH…  

 

V minulém čísle jsme navštívili hrad Duha. Líbil se vám? Dnes se podíváme na hrad NARUBY… 

 

Hrad NARUBY 

Hrad Naruby je divný hrad. V létě tam sněží a v zimě je 

tam horko. Král už byl smutný, protože všude to šlo 

normálně, ale u něho to bylo naopak. Řekl, že ten kdo to 

spraví, dostane jeho dceru Pepičku. Nikdo to ale 

nedokázal. Až přišel jeden princ, kterému pomohla matka 

Příroda. Dala mu list z javoru a řekla, že o půlnoci musí 

říct svoje přání. On ho o půlnoci řekl a vzal si Pepičku za 

ženu. Pak už to šlo normálně.    

 

Markéta Pitrunová, 4. roč. 

 

 

obr. nakreslila Miriam Hovorková 



Ohlédnutí za svatým Martinem – 4. roč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Tajenka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tajenka       svatý Mikuláš ve škole – 2. roč. 

 

  

1.         
 2.               

  

3.       
  

 

4.           
 

 

5.             

  

6.       
  

        1. Co má ovce na sobě? 

2. Čím se živí opice? 

3. Když spíme je…? 

4. Když chceme vitamíny, dáme si…? 

5. Když to krájíme, pálí nás oči… 

6. Rytíři nosí na štítech…? 

             Ester Hlavicová, Viktorie Vaculínová , 4. roč. 

 

Tajenka  

 

1.               

 
2.           

  

 

3.    ´         
 4.               
 

 

5.       
    6.           

    

1. Co nosíš do školy na zádech? 

2. Co nosí Ježíšek? 

3. Co je 24. 12.? 

4. Synonymum ke slovu Slunéčko sedmitečné? 

5. Čím rozkrojíš jablko? 

6. Druhý den v týdnu? 

Markéta Pitrunová, 4. roč. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vystřihovánka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požehnané vánoční svátky přeje redakce. 
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