Časopis ZŠ Salvátor, Králova 380, Valašské Meziříčí

SALVE

Jaro ťuká na vrátka

Venku svítí,

Pejsku jen si pojď

vylezte už kuřátka,

všude kvítí

neměj zlost,

vaše matka slepička

i stromy už vykvetly.

dám ti jednu velkou kost.

snáší další vajíčka.

Malý zajíc běží rychle

Vaš kohoutek tatínek

po palouku nad poli.

učesal si hřebínek.

Pro zajíčka mrkvičku
utrhnu za chviličku.

Ptáček zpívá: “lalala

Pak zavolám: “KOČKO

vykvetla už fiala“.

máš tu ještě mlíčko!“
Jolana Marušáková, 4. roč.

Milí školáci,
chtěla bych nám všem: vám, všem učitelům, panu řediteli, ostatním zaměstnancům školy i vašim
rodičům popřát požehnané velikonoční svátky. Radost ze vzkříšeného Pána ať naplní naše
srdce nadějí a upevní naši víru. Jsem moc ráda, jak se vám v tomto školním roce daří! A
děkuji Pánu Bohu za požehnání a všechny nezasloužené dary a milosti, kterými nás obdarovává.
Jsem nadšená a raduji se ze všech vašich úspěchů a ocenění, které získáváte a které díky vám
získává i naše škola: za recitační, výtvarné, vědomostní nebo sportovní soutěže. Vždycky mám
velkou radost a říkám si, že jste šikulky a že jsem ráda, že jste na naší škole! Děkuji též všem
dětem, které sice diplomy nezískaly, ale jsou ochotné a vstřícné a umí obětovat svůj čas pro
školní akce: při relacích do školního rozhlasu, při přípravě třídní modlitby, při tvorbě třídní
nástěnky, když se čtou přímluvy v kostele, při účasti na křížové cestě, na mši svaté za naši
školu nebo třeba když je potřeba udělat nějakou práci (úklid ve třídě, ve svém okolí, při sběru
papíru), když se má třídit ve škole odpad nebo když ve škole podpoří nějaký náš DEN (Barevný,
Květinkový, Vodní, Kravatový). Velice si vážím takových dobrých skutků jako je odevzdání a
vrácení nalezených peněžních částek nebo rozhodnutí o poskytnutí finančního daru
potřebným. Těším se z každého milého pozdravu, ranního úsměvu a všech setkání při
každodenním

potkávání

ve

třídách

nebo

na

chodbě

školy.

Prožijte hezké Velikonoce a celé jaro! A deváťákům přeji ještě navíc úspěšné zvládnutí
přijímacích

zkoušek

na

střední

školy.

Magda Krupová

Přišlo jaro do vsi,
kde jsi, zimo, kde jsi?
Byla zima mezi náma
a včil už je za horama,
hu,hu,hu,
jaro už je tu.
(z Valašska)

Co je to pašijový týden….
Velikonoční svátky mají velmi starou tradici. Postupně se staly i nejvýznamnějším
svátkem křesťanů. Jsou spojeny s památkou umučení a vzkříšení Krista. Poslední týden půstu
se nazývá pašijový. Vrcholí Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou sobotou a Neděli
zmrtvýchvstání. Ke každému z těchto dnů se váže několik pověr a zvyků. O Zeleném čtvrtku se
směla jíst pouze zelená strava, aby byl člověk celý rok zdravý. V tento den také zvony
“odlétly“do Říma a jejich hlas nahrazovaly klapačky a řehtačky, se kterými děti chodily po
vesnici a honily Jidáše, Kristova zrádce. Velký pátek je dnem smutku, aby se k poctě
ukřižovaného Ježíše hrávaly kantáty a pašijové hry o jeho posledních hodinách. Známé je
velkopáteční omývání studenou tekoucí vodou, která má ochránit před nemocemi. Bílá sobota
je spojena s Kristovým vzkříšením a svěcením ohňů před vchody do kostelů, které se konalo po
západu slunce. Na Boží hod se světily velikonoční pokrmy: beránek, mazanec, vejce, chléb a
víno. Každý si směl pořídit něco nového na sebe. Zároveň nastal čas na zvyky, jejichž kořeny
dosahují až do pohanských časů – pomlázku a velikonoční hodování.

Víte, že…
-

jsou Velikonoce původně oslavou jarní rovnodennosti?
bylo zvykem péct i ptáčky - uzlíky jako připomínku návratu stěhovavých ptáků
z jižních krajin?
je vejce, ve kterém se skrývá představa naděje a nového života, také jedním ze
symbolů židovských Velikonoc – svátku Pésach?

Jarní obrázky našich prvňáčků

Zelený čtvrtek


Zelený čtvrtek je dnem odpuštění. V tento den se konala poslední večeře Ježíše Krista.



Mezi zvyky patří například brzké vstávání a omytí rosou, které má zabránit onemocnění
krku a dalším nemocem.



Má se sníst něco zeleného, např. špenát, zelí, hrách nebo zelené jarní bylinky. Právě
pokrmy připravené z těchto potravin měly člověku zaručit pevné zdraví po celý rok.



Dodneška se tento den objevuje na pultech pečivo z kynutého těsta - "jidáše". Kdo snědl
před východem slunce pečivo namazané medem, byl po celý rok chráněný před uštknutím
hadů a před žihadly vos.



Někde se pekly preclíky, pletence nebo škvarkové placky, které se přikusovaly k jarním
polévkám. Kromě petrželky se vařily polévky hlavně z luštěnin, mladých kopřiv, špenátu a
další zeleniny.



Hospodyně dříve vstávaly ještě před východem slunce, uklízely a smetí odnášely na
křižovatku cest, aby se nedržely v domech blechy. Aby stavení opustil hmyz a myši,
zvonilo se paličkou o hmoždíř.



Na zahrádce byste měli ještě před rozedněním zatřást stromy, aby se urodilo více
ovoce. V tento den se také hospodářům radilo zasít len a hrách, protože vše, co bylo na
Zelený čtvrtek zaseté, dobře prospívalo.



Na Zelený čtvrtek utichají zvony - "odlétají do Říma". Znovu se rozeznívají na Bílou
sobotu při zpěvu Gloria. Místo zvonů se dříve ozývaly a někde ještě i dnes ozývají ve
vsích dřevěné řehtačky a klapačky nebo jiné hlučné nástroje.



Chlapci a dívky se scházeli v odpoledních hodinách a říkali si říkanky o Jidášovi.



Velikonoční hrkání v některých krajích přijalo motiv honění Jidáše. Tento obyčej má v
tradici 19. a 20. století více variant. Jedna z nich spočívá ve skutečném honění
maskovaného chlapce – Jidáše. Jidáš rychle vybíhá z kostela na hřbitov, na náměstí, do
polí. Při jeho dopadení mu ostatní chlapci intenzivně hrkají a klepou kolem hlavy a
pokřikují popěvky o nevěrném Jidášovi a nevěrných židech.



Podle lidových pověr se nikdo neměl tento den s nikým hádat a ani si nic od nikoho
půjčovat. Odměnou za to se mu prý vyhýbaly všechny hádky a naopak si k němu našly
cestu peníze.



Zvykem také bývalo a stále bývá, že na Zelený čtvrtek biskupové umývají svým kněžím
nohy. Někde kněží omývají nohy vybraným mužům v kostele.
Jakub Triebenekl, 6. roč.

Tip na dobrou knihu od dětí z třetí třídy
Markétka P.: Ahoj Joli, co to pořád čteš?
Jolanka: Čtu knihu o veverce.
Markétka P.: Baví tě ta kniha?
Jolanka: Ano, baví, protože ji četla moje maminka, a protože je o zvířatech.
Markétka P.: A jaký má název?
Jolanka: Dobrodružství veverky Zrzečky.
Markétka P.: Veverka je hlavní postava, že?
Jolanka: Ano, jak jsi to poznala?
Markétka P.: Protože je v názvu knihy.

Markéta Pitrunová, Jolana Gajdošová

Lucinka: Katuš, odkud máš tu knížku, kterou čteš?
Katuška: Z knihovny.
Lucinka: A jak se jmenuje?
Katuška: Víla Amálka.
Lucinka: Proč sis tuto knížku vybrala?
Katuška: Protože mi ji četla maminka, když jsem byla malá, a protože je legrační.
Lucinka: Můžu si ji půjčit, až ji dočteš?
Katuška: Ano, až ji vrátím do knihovny, můžeš si ji tam potom půjčit.

Kateřina Fojtíková, Lucie Vránová

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

Velikonoční doplňovačka
Ježíšovo mrtvé tělo zabalili do plátna a položili do ............... .
Druhý den ráno šla k hrobu ……………..Magdalská.
Uviděla, že velký ……….……, který zakrýval vchod hrobu je odvalený.
Běžela za Petrem a Janem.
Ti přiběhli k hrobu, vstoupili dovnitř, ale uviděli tam ležet jen plátna.
Marie Magdalská stála před hrobem a plakala.
Spatřila Ježíše, ale nepoznala ho. Ježíš řekl: „Marie!“ a ona zvolala:…….……….!
Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: „Viděla jsem…………..…!“

Markéta Pitrunová, 3. roč.

Vojtěch Heller, 5. roč.

Natálie Barešová, 5. roč.

Sv. Jiří - 23. duben
Mučedník
Narozen: 3. století (?), v Kappadokii, dnes Turecko
Patron: Anglie, skautů, rolníků, horníků, kovářů,
pocestných, proti válečným nebezpečím, proti pokušením,
za počasí, proti herečce, moru,…
Málokterý mučedník je obklopen legendami jako svatý Jiří. Jeho obraz, jak sedí na
koni a bojuje s drakem, patří k nejznámějším. Podle nejznámější legendy pocházel Jiří
z urozené rodiny. Nejprve byl vojákem a později tribunem v římském vojsku, za císaře
Diokleciána, ačkoli ten pronásledoval křesťany a Jiří k nim také náležel.
V oné době trápil zemi drak, kterému byly denně obětovány dvě ovce k nasycení.
Když už nebylo ovcí, žádal drak lidské oběti. Los, který měl určit první oběť, padl na dceru
krále. Ta se k drakovi vydala jako nevěsta. Tu Jiří na draka zaútočil kopím. Zranil ho a
předvedl před lid. Slíbil, že netvora usmrtí, když se všichni nechají od něho pokřtít. Král a
lid s tím byli srozuměni. Jiří zabil draka a 15 000 lidí se dalo pokřtít. Jiří byl roku 305
zajat pronásledovateli křesťanství. Přestál mnoho mučení (byl přivázán na kolo a vhozen do
rozpáleného vápna), ale přežil to beze zranění. Císařovna, ohromená tímto divem, přijala
křesťanskou víru a byla proto později sťata spolu s Jiřím před bránou města. To všechno
se prý odehrálo v palestinském městě.
Křižáci přinesli jméno Jiřího do Evropy. Tam byl mučedník ve středověku velice
uctíván, ovšem ne pro své mučednictví, ale jako symbol rytířskosti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sv. Valentýn u nás ve škole
Na 7. schůzce (31. 1. 2017) žákovského parlamentu padl návrh vyhlásit v naší škole oslavu sv.
Valentýna. Po úspěšném loňském prvním ročníku se všichni nadšeně pustili do příprav.
Společnými silami se navrhla předběžná podoba plakátu, ochotní žáci 7. ročníku zase
přispěli k podobě finální. Výrobu krabice na přáníčka, vyvěšení plakátů ve škole a jiné
organizační záležitosti si Parlamenťáci rozdělili sami mezi sebou. Po jarních prázdninách,
v úterý 21. 2. 2017, přišel dlouho očekávaný den - valentýnská pošta rozdávala valentýnky
po třídách. Ti, kteří přáníčka dostali, byli určitě potěšeni. Ostatní žáci, ke kterým letos
valentýnka nedorazila, se můžou těšit na Valentýna v roce příštím.

Výsledky soutěže „ O nejkrásnější valentýnský obrázek“
I. kategorie (1. – 3. tř.)
1. místo: Bětka Žilinská, 2. místo: Esterka Hlavicová, 3. místo:Adélka Kotradyová
II. kategorie (4. – 3. tř.)
1. místo: Zuzka Olejníková, 2. místo: Jarda Swierczyna, 3. místo: Ondra Stančík
III. kategorie (7. – 9. tř.)
1. místo: Anežka Petrovická

Tvoříme ve školní družině
Velikonoční slepička - vyrob si slepičku jako velikonoční dekoraci.
Co potřebuješ:
papírový tácek
nůžky
fixy
Návod:
Papírový tácek přelož na půlky, na jedné polovině vystřihni stojánek. Předkreslené linie po
bočních stranách ustřihni, stejně tak jako zobáček a hřebínek (ze zbytků papíru) a
přicvakni, popř. přilep. Pak si černou fixou slepičku obtáhni a jednoduše dle své fantazie
vybarvi. Milá velikonoční dekorace je na světě.
Lenka Karolová

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Jarní obrázky našich prvňáčků

Už jste o nich někdy slyšeli?
Vikuňa

Vychuchol

Vikuňa nebo lama Vikuňa (Vicugna vicugna)
je divoký druh lamy žijící ve vysokých
Andách jižního Peru a Bolívie a v severních
oblastech Argentiny a Chile. Většina
zvířat je chráněná a chová se i
v rozsáhlých přírodních rezervacích i
v oplocených oborách, jako třeba KalaKala v Peru. Vikuňa patří svým malým
vzrůstem mezi nejmenší lamy, dosahuje
výšky 96 cm a váhy 45 – 55 kg.
Současně existují dva poddruhy. Lama
Molina je větší a světlejší barvy. Je
považována za předka Alpaky (Alpaka je
domestikovaná lama. Chová se především
kvůli velmi kvalitní vlně, které se kvalitou
podobá prachovému peří). Tento druh
nebyl nikdy používán k práci.
Postrádá na rozdíl od lamy Vikuňa chomáč
chlupů na hrudi.

Asi si říkáte, že Vychuchol je název věci,
kterou jsem si právě vymyslel. Není tomu
tak. Vychuchol je zvíře, které má dva
druhy: Vychuchol povolžský a Vychuchol
pyrenejský. Jsou to drobní hmyzožravci
příbuzní krtkům. Mají dlouhý nos, využívají
ho tak trochu jako chobot. Umí také
výborně plavat. Živí se bezobratlými
živočichy a drobnými obratlovci. Loví ve
vodě. Vychuchol povolžský je větší než
jeho příbuzný Vychuchol pyrenejský.

Vychuchol povolžský

Vychuchol pyrenejský
Matouš Vaculín, 5. roč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Jarní obrázky našich prvňáčků

Den vody – 22.3.
Žákyně 5. roč. si připravily zajímavý referát pro své spolužáky…
Spojené národy tento den navrhly v roce 1992 v rámci Agendy 21 na jednání UNCED
v Rio de Janeiru v Brazilii. Důvodem je skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí trpí
nedostatkem pitné vody, nemá přístup k vodě. Propagace agentur UN a nevládních
organizací věnujících se problémům spojeným s vodou je zaměřena na čistotu a ochranu vod
a jejich šetření. Kromě toho je každým rokem zpracováváno určité specifické téma.
Téma roku 2017 je odpadní voda. Podle zdrojů OSN se 80% odpadní vody vrací zpět
do ekosystému bez toho, aby byla upravena nebo znovu použita. 1,7 miliardy lidí využívá
zdroje pitné vody kontaminované fekáliemi, které mohou způsobit choleru, úplavici, břišní
tyfus nebo obrnu. 900 000 úmrtí je způsobeno nebezpečnou vodou a více jak 663 mil. lidí
nemá přístup k bezpečnému zdroji pitné vody. Možností využití odpadních vod jako zdroje
jsou obrovské. Bezpečně upravené vody mohou sloužit jako zdroj energie, živin i dalších
recyklovatelných materiálů.
Využívání vody – voda se využívá k různým věcem, např. k vaření, pití, na umývání
rukou atd. Voda je pro naši zem důležitá. Na zemi je vice slané vody než sladké. Vodou by
se nemělo plýtvat, ale šetřit.
Voda v přírodě – rostliny vodu potřebují, bez ní by uhynuly a my neměli kyslík.
Poslední dobou, co si tak všímám, se lesy kácejí více a více. Já osobně mám přírodu ráda.
Voda rostlinám pomáhá.
Voda a člověk – člověk bez vody nemůže žít, voda je pro něj důležitá.

Zuzana Olejníková, Natálie Barešová Ráchel Hlavicová
-------------------------------------------------------------------------------------------------Obrázky na téma VODA- 1. ročník

Dne 28. 3. 2017 jsme si ve škole připomněli Den učitelů. V některých třídách při této
příležitosti proběhl „Den naruby“. Ptáte se, co to je Den naruby? Děti si vymění
s učiteli své pozice a celý den vyučují různé předměty. Jak byly děti připraveny?
Posuďte sami….
Egyptská čísla – zajímavost do výuky M

Ukázka pracovního listu kdo výuky ČJ

Test z historie
1. Který kmen k nám přišel na počátku 6. století?
a) Germáni
b) Slované
c) Vandalové
2. Která říše se rozkládala na území Čech za vlády knížete Svatopluka?
a) Velká Morava
b) Československo
c) Rakousko-Uhersko
3. Kde byl zavražděn Václav III?
a) v Ostravě
b) v Pardubicích
c) v Olomouci
4. Který z českých panovníků vládl nejdéle ze všech?
a) Karel IV.
b) Marie Terezie
c) František Josef I.
5. Kdo byl prvním prezidentem Československé Republiky?
a) Miloš Zeman
b) T. G. Masaryk
c) Václav Havel

Tobiáš Pupík, 5. roč.

Připomeňme si, co jsme ve Vlastivědě probírali o krajích naší republiky:
1.

ve Středočeském kraji je známý hrad, který nechal postavit král Karel IV. KARLŠTEJN

2.

v Jihočeském kraji je nejstarší dochovaný kamenný most ve střední Evropě, nachází
se ve městě - PÍSEK

3.

v Plzeňském kraji je největší hrad (zřícenina) v Česku o rozloze 1 ha – RABÍ

4.

v Karlovarském kraji jsou léčivé prameny. Pramen VŘÍDLO chrlí teplou vodu do výšky
12m

5.

v Ústeckém kraji je největší skalní most v Evropě – PRAVČICKÁ BRÁNA

6.

v Libereckém kraji je nejstarší čedičový geologický útvar PANSKÁ SKÁLA. Známe
z pohádky Pyšná princezna.

7.

v Královéhradeckém kraji jsou naše nejvyšší hory – KRKONOŠE

8.

v Pardubickém kraji pramení řeka Morava. Pramení na hoře KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK

9.

v kraji Vysočina je památka světového kulturního dědictví UNESCO poutní kostel sv.
JANA NEPOMUCKÉHO NA ZELENÉ HOŘE. Je postavený ve tvaru hvězdy.

10.

v Jihomoravském kraji je největší vápencové území u nás – MORAVSKÝ KRAS

11.

v Olomouckém kraji jsou nejteplejší jeskyně v ČR ZBRAŠOVSÉ ARAGONITOVÉ
JESKYNĚ a nejhlubší propast

12.

v Moravskoslezském kraji jsou lázně KARLOVA STUDÁNKA, kde je nejčistší vzduch
v ČR

13.

ve Zlínském kraji je největší barokní chrám v ČR a také významné poutní místo –
VELEHRAD

14.

PRAHA je naše hlavní město a má spoustu významných památek

Kdo pozorně četl, jistě dokáže utvořit správnou dvojici…

správné odpovědi najdeš na poslední stránce *

Hodina Vlastivědy - zajímavosti z krajů ČR …
Máchovo jezero
V létě 2016 jsme s rodinou navštívili Máchovo jezero. Nachází se v Libereckém kraji,
v okrese Česká Lípa. Bydleli jsme na břehu jezera v Doksech. Z hotelu jsme se dívali přímo
na ostrůvek, který se jmenuje Myšlín. Hloubka je 12 m. Jezero založil Karel IV. v roce
1367, nejdříve jako Velký rybník. V roce 1961 byl pojmenován podle básníka K. H. Máchy.
Abychom lépe poznali břehy Máchova jezera, jeli jsme s rodinou okružní plavbu po jezeře.
Hřensko
Na podzim jsem s maminkou a tatínkem navštívila Hřensko. Je to poslední obec na českém
území před hranicí s Německem. Hřenskem protéká řeka Labe. Překvapilo mě, že lodě na
Labi fungují jako dopravní prostředky a vozí Čechy za prací do Německa a naopak. Jednoho
dne jsme se vydali na pěší túru k Pravčické bráně. Je to největší skalní brána v Evropě,
široká 26,5 m a vysoká 16m. Od roku 1980je zakázán vstup na oblouk brány. Když jsme stáli
pod obloukem, tak nám brána připadala obrovská.

Adélka Denková, 5. roč.

Velikonoční tajenka

Sudoku

1. pátý den v týdnu
2. parník
3. ovoce podobné grepu
4. mašinka
5. horký nápoj dospělých
6. chladné roční období
7. opak začátku
8. část těla s očima

Jakub Fojtík, 5. roč.
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TUČŇÁK, LASIČKA, KRÁVA, KAPUSTŇÁK, VŮL, KŮŇ, KONDOR, HAD, GAZELA, BROUK,
KRAB, HUSA, BUVOL, VOSA, ŠELMY, ŠVÁB, KOZA, LEV, MROŽ, MÝVAL, JEŽEK, JELEN,
MYŠ, BROK, LAŇ, LIŠKA, ZOB

Aleš Gut, 5. roč.

Babiččiny jidášky
-

40 dkg polohrubé mouky

-

3 dkg droždí

-

5 dkg margarínu

-

4 dkg cukru krupice

-

1vejce

-

250 ml mléka

-

skořice

-

sůl

-

med
Postup:
Do mísy prosejeme mouku, osolíme, zamícháme a do dolíčku dáme polovinu cukru,
rozdrobíme droždí, přilijeme vlažné mléko a necháme vzejít klásek. Vypracujeme vláčné
těsto, které se nesmí lepit na ruce ani na vál. Zakryté např. utěrkou v míse necháme
vykynout podruhé. Pak těsto vyklopíme na kuchyňskou linku a rozválíme válcem na
stejnoměrný plát. Posypeme skořicí a zbytkem cukru. Stočíme do závinu, nakrájíme plátky,
řezem je položíme na plech a lehce potřeme tukem z rozšlehaného vejce a po vykynutí
pečeme do růžova. Pečené jidáše namáčíme v medu.

Jidáše by se dle lidových tradic měly upéct i sníst na Zelený čtvrtek. Věřilo se, že
kdo sní jidáše za svítání, bude stále zdravý. Svým tvarem mají připomínat svinutý provaz, na
němž se oběsil apoštol Jidáš, poté co svým polibkem zradil Ježíše. Symbolizuje plodnost a
hojnost- tradiční charakteristiky jara.
Eliška Marušáková, 6. roč.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ Člověk má jedny ústa a dvě uši proto, aby méně mluvil a více poslouchal.
- Pozdní hosti jedí kosti.
- Falešný přítel je horší než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš.
- Pokud chcete měnit chod věcí, musíte se měnit i vy sami.
- Raději prohrát se ctí než vyhrát podvodem.
- Nikdo z nás není tak chytrý jako my všichni dohromady.
- Kdo nic nedělá, nic nezkazí.
- Důvěřuj, ale prověřuj.
- Kdo se moc ptá, moc se dozví

Tvoříme na Velikonoce…
Velikonoční přání – ovečky
Potřeby:
tvrdý papír – modrý
papír bílý, zelený, černý
2 páry pohyblivých očí
nůžky, tužka, lepidlo
Postup:
Nejprve si vystřihneme z tvrdého modrého papíru obdélník o velikosti 14x21 cm, potom na
zelený papír namalujeme trávu, kterou vystřihneme. Pak vystřihneme 4 kulaté mraky, které
budou sloužit ovečce jako tělo a jako „čepička“. Potom si z černého papíru vystřihneme
hlavu s ušima a 4 menší obdélníčky, které poslouží jako nožičky. Teď budeme nejprve lepit
trávu, potom nožičky, tělo, hlavu, „čepičku“ a nakonec nalepíme pohyblivé oči.
Na zadní stranu napíšeme text přání.
Tereza Pospíšilová, 6. roč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Vajíčka s ovesnými vločkami
Co si připravit:
1.) slepičí vajíčka
2.) barva na vajíčka
3.) ovesné vločky
4.) lepidlo – Herkules
5.) menší miska
Postup:
1.) Vyfoukneme vajíčka. (Bílek a žloutek můžeme použít třeba na volské oko).
2.) Omyjeme vajíčka, ať jsou čistá a nezapáchají.
3.) Vajíčka opatrně utřeme do sucha.
4.) Nabarvíme je v jakékoliv barvě a dáme sušit.
5.) Než barva uschne, nasypeme si ovesné vločky do menší misky.
6.) Když je barva suchá, naneseme na vločky lepidlo a postupně nalepujeme do tvaru
kytiček.
7.) Pokud nám zbude čas, můžeme si vajíčka navléct na provázek a na koncích ho svázat.
Vznikne nám věnec, který si můžeme pověsit na dveře či na okno. (K tomu je potřeba asi
sedm kusů vajíček.)
Rozálie Tománková, 6. roč.

MOBIL
Skvělý vynález
umožňující kontakt
s kýmkoliv na světě.
K rozhovoru s Bohem
netřeba nic,
než odvaha k víře darující důvěru.
Ani signál se nemusí hledat.
Bůh je vždycky na příjmu,
i když někdy nedává odpověď hned,
protože jsme k porozumění ještě
nedorostli.

MED
Jen jedna kapka upadla
a slétlo se na ni několik much.
I voňavé víno je přitahuje.
Na ocet však nesednou
i kdyby se otevřel celý sud.
Laskavé slovo a milý úsměv,
přátelské povzbuzení
či správná pochvala
přitáhne více lidí k dobrému dílu,
než kritika
nebo slova výčitek a přesvědčování.

BERUŠKA
Přiletěla a sedla si na hřbet ruky.
Žádný dotyk ji nepřiměl vzlétnout.
Schoulená pod krovky stáhla i nožky.
Naklonit ruku by znamenalo její pád.
Zato teplé dýchnutí změnilo klíma
a ona spokojeně vzlétla do dálky.
Navázat kontakt,
otevřít srdce či obzory
nedokáže každý impuls.
Ale trocha lásky boří hradby
a snímá pouta. Probouzí život.

Čerpáno z knihy: Co říkaly věci
Jan Graubner

HLAVA
Oči i uši má dvoje.
Jazyk jen jeden.
Snad proto,
abychom se více dívali
a naslouchali druhým,
než mluvili.
Moudrá řeč je vzácná.

obrázky k textu : Jarda Swierczyna, 5. roč.

Jarní bylinky proti viróze
Prvosenka jarní

Jitrocel kopinatý

Bez černý

Připravte si z ní čaj proti

Vynikající prostředek

Čaj z květů povzbuzuje

kašli a pro posílení srdce a

proti kašli – jako čaj nebo

k činnosti imunitní systém

nervů. Kořeny mají silnější

sirup. Čaj se připravuje

a pomáhá při nemocech

účinek než květy.

louhováním za studena,

z nachlazení, kašli a

2 lžičky sušené byliny

tím se z něj šetrně uvolní

horečce, při zánětech

dejte do šálku a zalijte

cenné léčivé látky.

čelních dutin či senné

horkou vodou. Nechte 5

1 lžičku jitrocele zalijte

rýmě. Koupel v odvaru

min louhovat.

250 ml studené vody a

bezových květů uklidňuje

nechte stát alespoň 30

nervy.

minut.

Na 1 šálek zalijte 1 lžičku
sušených květů horkou
vodou a nechte pod
pokličkou táhnout 5 min.
Čaj vypijte co nejteplejší.

*správné odpovědi: 1C, 2J, 3H, 4D,5M,6N,7I, 8G, 9F, 10A, 11B, 12K, 13E, 14L

Všechny černobílé obrázky si můžeš vymalovat .
Uzávěrka předprázdninového čísla je 15. 6. 2017.
Své příspěvky odevzdávejte zástupcům ŽP ve svých třídách.

Krásné Velikonoce!
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