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   Projekt sv.Martina

  Od 8.11. do 11.11.2010 probíhal v celé škole Projekt
   sv.Martina.Nejdříve jsme si v literární výchově četli 
   legendu o sv.Martinovi a pak jsme o něm psali.Psali jsme 
   i přirovnání,co bychom sv.Martinovi vzkázali, říkali jsme
   si,jaký Martin byl, v které době žil, odkud pocházel,
   odkud pochází jeho jméno.
   Proč se zrovna pečou husy na sv.Martina? Mluví o tom 
   dvě legendy.Jedna praví,že prý sv.Martina při kázání husy 
   tak znepokojovaly, až  za to musí trpět na svatomartin-
   ském pekáči.Jiná pověst říká, že svatý Martin  se před
   svou volbou za biskupa se skromnosti ukrýval ve svém
   klášteře v husinci, ale husy jej se svým gágáním prozra-
   dily.                           
                                         Zpracovala:Simona Sollárová
   
 
                       

                                   



      Co jsme vzkázali sv.Martinu  
  Ahoj svatý Martine!V dřívější době byly meče,štíty,kopí,luky,šípy a

v dnešní době jsou pistole,samopaly,granáty a bomby v dnešní době
není tolik válek jako bylo v tvé době.

 Chtěl bych,  aby mne Martin naučil jezdit na koni a šermovat.
 Ahoj svatý Martine, chtěla bych ,abys mně naučil jezdit na koni.
 Chtěla bych mít krásného koně jako ty.
 Chtěl bych  jezdit na koni.
 Martine,děkuji,že nám vozíš většinou sníh, pomáhej nadále chudým.
 Svatý Martine,chtěl bych být taky voják.Jaké je to nahoře?Pozdravuj

Ježíše Krista!
 Jen tak dál být skromný a milosrdný je velmi dobré.

                                                                       Zpracoval:Marek Kubena
                                                                                                    5.ročník  

                                  



        S  vatomartinské rohlíčky     
 
Ve  školní  družině  jsme  10.11.  pekli  svatomartinské 
rohlíčky  v  kroužku  dovedných  rukou.Kromě  husy  se 
tradičním  martinským  jídlem  staly  martinské  rohlíky, 
rohlíčky, rohy nebo podkovy.

Recept na svatomartinské rohlíčky:
• 300 g polohrubé mouky
• 200 g hladké mouky
• 1 vejce
• 1 bílek
• 20 g krupicového cukru
• 100 ml mléka
• 250 g hery
• 25 g droždí
• špetku soli
• žloutek na potření

   

 
                                         Zpracoval:Tomáš Machal
                                                                             5.ročník

  
                                                



 VZPOMÍNKA NA ZEMŘELÉ
      

     2.11.2010  jsme vzpomínali na zemřelé. V literární výchově 
     jsme psali vzkazy našim příbuzným zemřelým, malovali jsme 
     i  hroby našich blízkých.                          

     Na „Dušičky“ jsme byli na hřbitově a zapalovali jsme  svíčky.
     Každý si donesl svíčku a zapálili jsme je a dali na hrob.
     Někdo si donesl  svíček více, protože měl více hrobů.
     Šli jsme ke každému hrobu a zapálili jsme svíčku, pomodlili
     jsme se a paní učitelka nás i vyfotografovala.
                      
 

 
                             

                                  ZPRACOVALA: ŽANETA POPELKOVÁ 


