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Co je to čas? Muška zlatá rozhodně ne. Toto téma je pro malé fotografy pěkně
tvrdý oříšek. Čas běží kolem nás a my ho nevidíme. Naši žáci ovšem uviděli. Jak ho
zachytily do své kouzelné krabičky ty nejlepší fotografky, to zase uvidíte vy.

Emča Hrejsemnou

Kiki Benešová

Terka Kubalová

VÍTĚZKÁM FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE ŠKOLNÍČEK GRATULUJE

www.zstuchomerice.cz
skolnicek@zstuchomerice.cz
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TUCHOSILNICE
Bezpečnost dětí je na naší škole prioritou. Učíme je, jak přecházet silnici, po které straně
se jezdí na kole a jaké vybavení by kolo mělo mít. Tentokrát jsme dali slovo žákům. Jak
bezpečně se cítí v Tuchoměřicích? Co dělají dospěláci na silnicích špatně? Můžou pro
větší bezpečí dětí něco vylepšit? Poučme se!

ŽÁCI 3. TŘÍDY

Princezna Mandolína II. v hudebním království slynula nesmírnou krásou. Ze
všech částí země se sbíhali mladí hudebníci, kteří usilovali o její přízeň. Princezna byla
známá tím, že milovala neobvyklé jídlo a pití. Po jejím boku mohl stanout a královského
blahobytu si užívat jen ten, kdo dokáže namíchat nejneobvyklejší bylinný likér.
V receptu musí být vyjmenovaná slova. Kdo jich má nejvíce, získává přízeň princezny.

1

ŽÁCI 3. TŘÍDY

RED.

V červnu jste mohli mít jedinečnou šanci ochutnat domácí limonádu, kterou prodávali vaši
spolužáci. Bylo příjemné vidět, že nesedí u počítačů, ale jsou ochotni stát v docela chladném
počasí před poštou a u hřiště, kde prodávali své zboží. V nabídce kromě limonády, měli i sušenky
a bonbony. Ke kupujícím byli laskaví a vesele s nimi rozprávěli a možná právě proto jim obchod
docela vynášel. Často slýcháváme, že dnešní generace dětí jsou osobnosti bez zájmu. Tyto děti
nám však ukázaly, že nemůžeme všechny házet do jednoho pytle a že se mezi dětmi opravdu
najdou takové, které mají zájmů mnohem víc, než se zdá.
RED.
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První příběh prvňáčků
Po Vánocích se prvňáčci konečně dostali ke čtení čtyřpísmenkových slov. Ve třídě
zavládlo velké nadšení, že už konečně čteme slova, která dávají smysl. A s četbou slov,
která spolu na začátku neměla moc společného, se ve třídě začal odehrávat zvláštní
příběh, možná i horor. Poznáte, která slova jsme četli? – Bylo jich 15!
Sele leží na molu v seně. Přišla Lena. Lena není žádná nula. Roztočí laso a přitáhne sele. Sváže
ho lanem a už ho nese do kuchyně. Potom mele maso ze selete.
Nela je na poli, kde sama pase tele. Moc se bojí, že přijde Lena a z jejího telete udělá mleté
maso.

Co děláme v zimě pro ptáčky? - Stavíme jim na zahradě kadibudky.
Kdo je pro tebe bratr tvé maminky? - Babička.
Kdo pracuje ve skladu? - Skladatel.

ŽÁCI 1. TŘÍDY

RED.
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na pokračování

MARIE DEBROISE

RED.
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IVA.K
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DOBRÝ VEČER…

Kolik let vlastně ten večerníček má? Spočítáte to? Napište nám do Školníčku.

Poznáte pohádky, které nám večerníček přináší?

RED.
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RED.
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VAŘÍME SE ŠKOLNÍČKEM
VAJÍČKOVÁ POMAZÁNKA
Suroviny:
•

Vajíčka

•

Cibule

•

Sůl, pepř

•

Hořčice

•

Pažitka

Postup:
Vajíčka uvaříme natvrdo, oloupeme a rozkrájíme na malinké kousky.
Přidáme nakrájenou cibulku. Osolíme, opepříme, přidáme hořčici
a zamícháme. Můžeme posypat pažitkou.

RAJSKÁ POLÉVKA S PÍSMENKY
Suroviny:
•

máslo

•

hladká mouka

•

bujon

•

rajský protlak

•

těstoviny – písmenka…

•

sůl, pepř, nové koření,
bobkový list

Postup:
Z másla a mouky uděláme jíšku, zalijeme vodou a přidáme
bujon, koření a rajský protlak. Asi 15 minut povaříme. Pak
přidáme písmenka, a ještě chvíli vaříme.
Můžeme ozdobit bylinkami (např. bazalkou).
KROUŽEK VAŘENÍ

COVID 19 nás všechny vyhnal ze školy a posadil k počítačům téměř na 3 měsíce.
Teď se všechny děti mohou těšit na opravdové prázdniny se vším všudy.
Školníček přeje všem žákům hodně prázdninového sluníčka ke koupání a opalování.
Páťákům, kteří nás opouštějí, přejeme spoustu kamarádů na nových školách,
úspěšné studování, odměněné pěknými známkami.
RED.

www.zstuchomerice.cz
skolnicek@zstuchomerice.cz
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