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Jarní péče o rostliny
Žáci druhé třídy se pod vedením paní učitelky Debroise a paní
asistentky Illkové, pustili do přesazování našich školních
květin. To, co se zpočátku jevilo jako snadná záležitost,
nakonec skončilo spouští všude kolem :-). Nakonec ale vše
dobře dopadlo a květiny se mohou vesele rozrůstat a těšit se
na svůj letní pobyt u asistentky Zuzky :-).

Smích léčí ... ten ze
školních lavic určitě...

Druháci se učí vlastní jména. Ve cvičení mají doplňovat první
písmena českých měst.
V učebnici stojí: _eské _udějovice, _radec _rálové.
Nápady jsou nevídané: Hezké Budějovice, Vrabec Králové.

Druhá třída: Proč datel tluče do stromu?
Protože dává signál!

Druhá třída: Proč si dávat pozor na jedovaté rostliny?
Protože můžou být jedovaté.

V páté třídě na dotaz, kdo byl vůdcem nacistické strany, padla
odpověď: Václav Havel

Jak se nazývala německá policie?
Gustaf

Čarodějnická škola

PADLET aneb živá
nástěnka naší školy
V březnu jsme spustili VÝZVU. Ta měla děti motivovat k plnění
různých úkolů. S výsledky se pak mohly pomocí fotografie
pochlubit na Padletu. Moc nás potěšilo, že děti dál pokračovaly i
v další výzvě. Doufáme, že se naše nástěnka uchytí i přes léto a
děti nám budou posílat snímky, jak tráví své zasloužené
prázdniny.

O psovi, který měl rád všechna jídla na světě
autor: Vašek Hrejsemnou (2.třída)

Byl jednou jeden pes. A TEN JEDL ÚPLNĚ VŠECHNO. Jmenoval
se Všežrout. A jedl, auta, seno, stromy i lidi. A při tom
mlaskal, mlask, mlask, mlask. Sežral mi i hračky, kolo a pití.
Prostě žral úplně všechno. I sousedovic krávy.
Ohryzaná Praha.
Ajajaj, pes jí i paneláky a mrakodrapy. On je strašlivě tlustý. Jí
i naše Tuchoměřice, pomozte nám. On je víc a víc tlustý,
áááááá!
Zhltl 500 domů a i náš . A 500+1=501.
A Matouš mi řekl, ten má ale kožich. Ježíšku na křížku. Teď
nejde o kožich. Teď jde o Prahu a o Tuchoměřice.
Pes zhltl dálnici.
Áááááá, nemůžeme jezdit na chatu. Já s Davidem jsme
zavolali 112. Už je vidím. Hele Davide, už jedou. Hasiči ho
chtěli rozbourat, nedokázali to. Poldové taky ne. Ale sanitka
ho píchla jehlou a pes praskl. Hurááá, hurááá. A potom?
To už bylo všechno v pohodě.

Kniha, přítel člověka
Dnes Vás chceme nalákat na komiksovou sérii od amerického
karikaturisty jménem Dav Pilkey, který vdechl život úžasnému
hrdinovi. Řeč je o Dogmanovi.
Psí superhrdina, který má bystrou mysl, silné tlapy, velké srdce a
plno chlupů.
Dav Pilkey si srdce dětských čtenářů získal svou knihou o
Kapitánovi Bombarďákovi. Dogman je vtipná forma napínavého
příběhu o boji dobra proti zlu.
Tato série Vás donutí k aportování pro další díl :-).

Úsměv, prosím...
Učitelka: "Každý, kdo správně odpoví na mou otázku, kterou teď
položím, může jít domů."
V tom jeden kluk vyhodí svůj batoh z okna.
Učitelka: "Kdo to byl?"
Kluk: "Já! Odcházím totiž domů."

“Opět pětka!“ vyčítá otec synovi. “Asi jsi dobře neporozuměl
otázce, kterou ti pan učitel položil.“
“Já jsem otázce rozuměl, ale učitel nepochopil mou odpověď.“

Při hodině;
"Hej, Franto, sundej si ty sluchátka,“ píše Karel spolužákovi.
"Proč, děje se něco?“ odepisuje Franta
"Řve po tobě učitelka!"

"Výborně, Pavle,” chválí učitel žáka, "Domácí úkol je napsaný bez
chyb. Jsi přesvědčen, že tvému otci nikdo nepomáhal?”

"Proč sis k sešitu matematiky připnul tatínkovu fotku?"
"Paní učitelka říkala, že by chtěla vidět toho umělce, který mi pomáhal s
úkolem."

Jak to bylo s ovečkou, co se trápila kvůli své vlně?
Žáci třetí třídy měli za úkol dokončit příběh o ovečce, která
snila o tom, že by se chtěla nechat ostříhat.

Ten den farmář právě sekal vysokou trávu. Ovečka ho
pozorovala a najednou dostala nápad. Rozběhla se za svým
nejlepším kamarádem beránkem Oskarem a rychle mu do
ucha pošeptala svůj nápad. Beránek nevěřícně kroutil hlavou,
ale protože měl tu ovečku opravdu hodně rád, bylo jasné, že jí
v tom nenechá. Ovečka byla po celý den nervózní, ani tráva jí
moc nechutnala. Nemohla se dočkat noci, až padne tma a
všichni budou spát.

Konečně tady byl večer. Farmář se svou ženou nakrmili
zvířata a popřáli jim dobrou noc. Na chvíli se zastavili i u
ovečky, protože ta vůbec nic nesnědla. Farmářka se bála, aby
snad neměla ovečka nějaké bolení. Pohladila jí po její
kudrnaté hlavě a když viděla jiskru v jejích očích, tak se
uklidnila a šla spát. Nemohla vědět, že ta jiskra tam byla,
protože se ovečka nemohla dočkat svého nočního
dobrodružství. Konečně už všichni spali.

Ovečka s beránkem zamířili do stodoly. Beránek se ovečky
neustále ptal, jestli to opravdu chce udělat? Ovečka se mu
líbila a měl jí rád. Její kudrliny mu vůbec nevadily. Jenže
ovečka byla rozhodnutá a tak se pustili do díla. Beránek
nahodil sekačku která se probrala s ohromným zavrčením.
Ovečka se točila kolem dokola a beránek sekal a sekal. Všude
lítala vlna a mezitím se probudil celý statek. Zvířata kvičela
strachy, stejně hlasitě pištěla i farmářka, která se bála, že
statek napadli zombie.

Jen statečný farmář vyrazil za příšerným zvukem do stodoly.
A tam stála dohola ostříhaná ovečka, která bečela zimou a
také hanbou. V naleštěné kapotě traktoru totiž uviděla, jak
hrozně bez vlny vypadá. Beránek se na ni smutně díval, ale
pak k ní šel a udělal berany, berany duc.

Ovečka se na něj podívala svýma smutnýma očima a beránek
jí řekl, já tě mám rád i bez kudrlinek, neboj to zase doroste.
Ovečka se usmála a došlo jí, že to, jak kdo vypadá, není vůbec
důležité. Důležité je, co děláme pro ostatní. Nakonec všechno
dobře dopadlo a farmářka z ostříhané vlny upletla pro sebe a
farmáře teplý svetr na zimu.
autor: Vojta Škvor

DIVADLO ŽIJE
aneb
Jak si štěstí Kubu našlo a Vincka peklo vzalo

Žáci páté třídy si pro svou rozlučku připravili divadelní
pohádku. Vzhledem k tomu, že podstatnou část školního
roku trávily děti mimo školu, bylo její nastudování docela
tvrdým oříškem.
Nicméně, nakonec se dílo podařilo .

♥

Loučíme se s páťáky
A je to tu zase. Po roce nás
čeká loučení s pátou třídou,
jejíž žáci se rozutečou do
nových škol. Nejčastěji od nás
přechází na druhý stupeň
nebušické základní školy.
Letos se čtyři naši žáci
pokoušeli o zkoušky na
víceleté gymnázium a také do
matematické třídy. Jeden z
nich uspěl. Pro nás jsou, ale
vítězi všichni.
Přejeme našim páťákům
hodně úspěchů a to jak ve
škole, tak v osobním životě.
Vaše třída nám bude scházet
.

♥

Tradiční výlet na svatou Juliánu

Na sklonku školního roku se třídy vydávají na procházku tuchoměřickým lesem až k místu, které
je zasvěceno svaté Juliáně. Ta sama je opředena tajemnými legendami .
Letos byla tato procházka díky asistentkám Terce, Martině a Zuzce zvláštní v tom, že na trase
byl připraven vědomostní kvíz. Děti si chvilku lámaly hlavy, ale nakonec tajenku vyluštily.
Tajemným slovem byly PRÁZDNINY .

♥

Zapomněly jsme s paní učitelkou Červenkovou fotit :-),
takže třetí třída - foto z rákosí :-).

A jsme na konci ...
Redakce Školníčku a pedagogický sbor Vám přejí

super
prázdniny!!!

