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Slovo redaktora
Počasí:
Nemusí pršet, stačí když kape bylo
heslem dnešního dne. Střídalo se nám
slunečné počasí a drobné přepršky tak
krátké, že než si Červ došel pro pláštěnku,
bylo už zase jasno.

Mňamky z naší kuchyně:

5 TDA

Co jsme dnes podnikli?
Dneškem se nám táhla vůně perníčků. Nejprve děti provedli fuskáčový útok na zásobovací
konvoj, ukořistili suroviny a poté se vrhli na výrobu medové pochutiny. Po upečení se pak
do barev oblékly rozmanitá srdíčka, domečky a stany. Při odpolední hře si táborníci
porovnali přesnost svých koordinačních schopností v překážkové perníčkové dráze.
Zopakovali jsme si i šifrovací znalosti a při večerní četbě pohádky se začali těšit na zítřejší
nový příběh.

Konec babičky Jagové a perníkové chaloupky

Snídaně: Rohlík se salámovou
pomazánkou, čaj
Svačina: Zelenina
Oběd: Cuketová polévka, výpečky s rýží
Svačina: Jogurt, rohlík
Večeře: Buřtguláš

Naši zpovykanci Jeníček s Mařenkou se dnes konečně setkali s babou Jagou. Z té se
vyklubala sympatická stařenka, která se věnuje výrobě malovaných perníků. Paní Jagová
děti navzdory jejich vandalizační činnosti pozvala do chaloupky a pohostila je teplou
polévkou. Poté děti požádala, aby jí skočily na nákup do nedaleké pojízdné prodejny pro
suroviny na perníčky. Děti sice suroviny pro paní Jagovou sehnaly, prodejnu ale
v nepřítomnosti prodavače prachsprostě vykradli a peníze od perníkářky si nechaly.

Hodnocení knižních klubů:

Když děti donesly suroviny, paní Jagová začala vyrábět perníky na soutěž. Jeníček
s Mařenkou se ale tak dlouho pošťuchovali za zády babičky o kousek perníku, až nakonec
omylem paní Jagovou zašťouchli do pece. Za domnělou Ježibabou se zabouchla dvířka a
zmatené vyděšené děti raději z chalupy utekly. Jako zázrakem se jim povedlo najít cestu
z lesa do města. Zde je našel tatínek, se kterým se mezitím macecha rozvedla. Příběh měl
ovšem dobrý konec, protože Mařenku pozval na rande aspirující tenista z uhlobaronské
rodiny. Pokud Mařence její rande vyjde, s tatínkem a Jeníčkem se rozhodně o budoucnost
obávat nemusí.

Šmudlové (bílá) – 14 bodů
Knižní esa (zelená) – 14 bodů
Modrý koblihy – 15 bodů
Otrávená jablka (červená) – 10 bodů
Žlutá propiska – 20 bodů
Popeláci (fialová) – 17 bodů

Tým dnešních autorů:
Vedoucí dne: Žižka
Pravá ruka: Tom
Topiči: Max, Martin, Jura
Kantýna: Týna, Klára, Amy, Sisi
Uklízeči: Dan, Nelča, Kuba, Adéla

Deník lidu hvozdu

Co nás čeká a nemine?
Po uvedení Perníkové pohádky na
pravou míru se Saturnin s Dědečkem
rozhodli pustit do Dlouhého, Širokého a
Bystrozrakého. Hlavní problém vidí v
naivním přístupu krále ke sňatkové
politice, a především v nerozumném
počínání prince na cestě za princeznou.
Co by mělo nástupce královského trůnu
motivovat k tomu, aby do své družiny
přijal pochybného tlouštíka a člověka se
zvláštní zrakovou vadou jen tak na
potkání?
A
jak
to
bude
s osvobozováním
princezny
a
tajemným černokněžníkem? Opravdu
budeme svědky čar a kouzel nebo se
černokněžník přikloní k přízemnějšímu
arzenálu zbraní?

Drby tety kateřiny
Vážení a milí, dovolujeme s vám oznámit, že naše
redakce nezahálela a nalezla informace více než
uspokojující veškeré vášně a všechnu zvědavost.
Anička V se nám dnes po intenzivním
přesvědčování svěřila, že se jí předchozí noc zdálo
o Markovi Ž. Naší redakci zájem Aničky o Marka
potvrdily i námi dlouhodobě ověřené zdroje.
Ťutíškovi a Vojtíškovi dnes krátce po poledni
přišel dopis, ve kterém anonymní důvěrníci na
několika řádcích rozebrali vztah Jirky M a Lenky
Š. Údajně však nejde o žádné letní poblouznění,
ale o šťastný a už nějakou dobu trvající románek.
Podle kvalifikovaných odhadů naší redakce jde o
dobu zhruba 6 měsíců. Na táboře, zdá se, však své
pravé city skrývají a dohromady jsou k vidění
málokdy. Tato hra na schovávanou však s naší
redakcí hrát nejde, protože vždy zvítězíme. ;)

