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se ti první vydání časopisu?

ffi co tě v prvním číslečasopisu zaujalo nejvíc?
ffi co bys chtěl {a}, aby v časopise bylo?
.....své odpovědi napiš na papír a vhod'do krabice v 5. třídě !
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V rámci tohoto výročíprobíhá akce.
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Lipaje náš národní strom. Po celé Českérepublice se sázi
100 lip, protože uplynulo 100 let od založení

Ceskoslovenska (1 lípa -1 rok).
V Bosonohách se lípa také bude sázet.
Zveme Vás tímto na futo akci, která se bude konat dne
11. 5" 2s18 oď &$s ttlrd.
Tato akce se bude konat u penzionu
Kovárna.
Těšímese na Vás!!!
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Krásmá jEurtí prercháu ka
Minulý týden jsme byli s babičkou a dědou na koniklecích.
Ty každéjaro rostou na Kamenném vrchu kausek od Bosonoh.
]e to druhá největšíoblast konikleců v Evropě!
Určitě bych doporučila se tam jít podívat. ]e to krása:-) !

Víte že, minulých 14 dní byl u nemocnice v Bahunicích nejslavnější

česko-slovenský ci rkus Humberto?
Byla jsem na vystoupení, které bylo úžasné!ViděIa jsem drezůru
afrických slonů,7 lvic a 7 lva a akrobata, kteý létal ve vzduchu na
lanech. Až tady Zase budou, určitě bych doporučila tento cirkus

Příspěvek od Helenky Černé,5.ročník

Milotice

o víkendu jela celá rodina Šafrankovana qýlet. Navštívili

zámekv Miloticích i s prohlídkou} na kterou se tolik těšili. Pro
zpestření vylefu se mohli na chvíli wátit do dob králů,
královen, princů a princezen' a to díky zapůjčeníhistoric\ých
kosqfmů, se kterymi se prochazeli v zámeckém parku. Cítili se
jako v pohádce a na tento zážiteknikdy nezapomenou.

Rájec nad Svitavorr

Jednou o prazdninách se sebraly maminlqy se svými dětmi a
jeli se podívat na krásný ámek do Rájce nad Svitavou.
Zvyprávění paní pruvodkyně zjistili, že se zde natáčela
pohádka,,Princ a Večernice" což je překvapilo, protože tg
nevěděli. Prohlídka i celý zámek se jim moc líbil. Klidně by
tam vrátili.

Poznáváte tato místa? Líbíse vám?
Tak neváhejte a udělejte

sr

tam výlet!

A kdeže to je??
...no přece '..l'la br*:ěryské přeř*radě a hradě

Veveří !

Pokroucená fiála
Všimli jste si při prochánce po Brně pokroucené věžičky?A víte, kde ji najdete?
...'..no přece na Staré radnici!
Stalo se to tenkrát tak:

Bnúnštíradní pozvali mistra Antonína Pílg'arua, ,b}, jím zhotovil not,ý po*ál
radnice. Slíbili m.u zaplatit rnateriáÍ a jako odněnu tři hřivtly str1íbra (hř"ivna je

středověká váhovci jednotka, pr1ibližně 250 g).
Protože rnu ale nic mu nezaplatiÍi . Antonín Pilgram uyruýšlel, jak se jinl pantstít!
Tajně pak v noci přestavěÍ hlavnífiáIu tak, aby byÍa pokroucená a utekÍ do Yídně.
A to byla ta jeho pot??sta.
$i.'

Pffspěvek od Kris|ýny Denkové z 5.třídy
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Ráda chodím do restaurace Akát. Mají zde dobré jídlo. Vždy, když přijdu do

restaurace, tak mě přivítá papoušek Hubert. Někdy mi dokonce řekne:,,ahoj".
Ráda si sedám k oknu, protože tam je hezký výhled na Bystrc. Nedávno jsem si
objednala pizzu, kterou mi donesla příjemná obsluha. odcházela jsem

spokojená. :D Nadarmo se neříká: ,,Kde se dobře vaří, tam se dobře daří." Vřele
doporučuji.
J

ídlo: před krmy, po!évky, hlavní jíd la, pizza,sa láty, vlastn í speciality, klasika,

burgery, dezerty, denní menu, atd.
635 00 Brno

Kubíčkova8
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Pizzerie La Patas
občas navštěvuji i pizzerii La Patas, ve které si objednávám hlavně pizzu. Mají
zde někoIik druhů. Ráda pozoruji kuchaře, jak zpracovávajítěsto a obrovské
placky roztáčejía vyhazujído vzduchu a pak je chytají, nazdobíje a strčído
spec!ální pece přímo na to určené.Moc mi chutná pizza s kukuřicí, sýrem a
šunkou. Bývá zde ale celkem plno, proto doporučuji si předem zamluvit stůl.'

Majízde také venkovní hřiště a dětský koutek.
U Leskavy 39
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vww.la-patas.cz/

625 00 Brno

PERNICKY
50 dkg hladké mouky
25 dkg cukru moučky
2 vejce
10 dkg másla

2 lžícemedu
2 lžícerumu

Perníkovékoření

%lŽičky jedlé sody
Vypracujeme tuhé těsto , r,yválíme a na mírně r,ymaštěný plech dáme péct vykrájené tvary potřené
vlažnou vodou . Po upečeníperníčkypotřeme rozmíchaným vejcem v mléce a necháme na plechu
vychladnout.
Jiranové ze 4.B

GOT COKOLADY
2

celávajíčka
30 dkg cukru

dcl oleje
40 dkg polohrubé mouky
0,5 1 acidofilního neochuceného mléka
1 kypřící prášek do pečiva (nebo 2 lžíčkysody)
2 zakysané smetany
2 margotčokolády
2

Postup: vajíčkašleháme s cukrem, poté přidáme ostatní suroviny a
promícháme. Na vymazaný a vysypaný plech dáme 3Átěsta. Zbytektěsta obarvíme kakaem a
Ižici dáváme na světlé těsto, po upečenínrím vznikne mramofový základ. Buchtu pečeme
dáváme do středně vyhřáté trouby. Pečeme na 180C asi 20min. Po upečenínecháme
vychladnout, potřeme smetanami a nastrouhiíme na hrubo margot čokoládu.

Dobrou chuť
Příspěvek od Markéty Volejníkové ze 3.třídy

Želva-zvíře pro každého
Ano toto rostomilé zvířátko je velmi nenáročné' Potřebuje pouze jídlo a čas, který mu věnuješ.
Jmenuji se Terka a už od malička máme doma želvy. První želva se jmenovala Agóta. Mluvím o
ní v čase minulém , protože utekla 2 dny před tím než jsem se narodila.Druhou že|vu (Bibinu) si

táta koupil, když mi byl rok a tuto želvu jsme měli 7 let,ale nakonec'''

Želva je pomaté zvíře?

omlouvám se, ale nesouhlasím.

...jsme jí postavili na zahradě výběh, kdyŽ jsme se po 5 minutách vrátili na zahradu, zjistilijsme,
že ve výběhu není. Náš soused nám nabídl, že nám dá africké šneky a tak se u nás v teráriu

prolézali 1rokšneci, ale želva nám stále chyběla' Jeden rok jsem si kvánocům přála želvu a
opravdu jsem ji dostala (pojmenovala jsem ji Ábeles|. Po třech letech bez Bibiny už jsme se
smířili s tím, že už ji neuvidíme, ale mýlilijsme se! Jednou na nás volala přes plot sousedka, že
mají na zahradě Želvu a ptala se jestli není naše. Lekla jsem se, že jde o Ábelese a bála jsem se,
že utekl i on (nechtěla jsem o něj přijít) a tak jsem se šla podívat k sousedům a s údivem jsem
zjistila, že želva o, které naše sousedka mluvila je tři roky ztracená Bibina. Byl to nejkrásnější
okamŽik mého života, když jsem si ji nesla domů. Bibina i Ábeles se velmi rychle seznámili a

Bibina se o malého Ábelese stará jako o vlastního syna. Želvy mám moc ráda a chci si také
jednou pořídit želvu sloní!

želva sloní

želva čtyřprstá {Bibina)

želva zelenavá
(Ábeles)

Želva nádherná (Agáta)

Příspěvek od Terezky Vlachové z 5'.třídy

NĚco I PRo CHLÁPCE

Stojan na tužky:
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JestliŽe z obrazce vyškrtáte uvedená slova, která jsou v něnr umístčnav tlstni rťrzrrých strtr)l'cch,
přečtete tajerrku po Í ádkách z nevyškrtaných písmen.
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Kroupy mohou být velké jako tenisové míčky.(pravda)

Kroupy mohou bý dokonce většínež tenisové míčky.Dodnes největší nalezená
kroupa spadla během bouřky v JižníDakotě v USA v roce 2a10, s 20 centimetry
v pruměru měla podobnou velikost jako vaše hlava! Kroupy se tvoří, kdyŽ větrné víry
Vynesou dešťovékapky do vyššíchvrstev atmosťery' kďe zmrznou. Potom padají na
Zemi v podobě těžlých ledových koulí zvaných kroupy.

2. Na Jižnímpólu napadne za měsíc průměru tolik sněhu, kolik ho
na Aljašce napadne za celý rok. tlež)
Můževám to připadat zvláštní, ale na JiŽním pólu padá sníh málokdy, protože je tam
moc velká zima. Když teplota vzduchu klesne hluboko pod bod mrazu, neníve
vzduchu dostatek vlhkosti, aby se mohl utvořit sníh. Ve skutečnostije na .'ližnímpólu
tak sucho, že tam ročně napadne jen pár centimetrů sněhu, což znamená, že úředně
je považován za poušť.oproti tomu napadne na Thompsonově průsmyku na Aljašce
kaŽdoročně v průměru 14 metrů sněhu.

Muž vejde do obchodu s potřebami pro kuřáky a říká

prodavačce:
,,Chtěl bych černépolobotky číslo42."
ooPromiňteo ale my tu prodáváme jen potřeby pro kuřáky.o'
,,A YY si myslíte , že kuíáci chodí bosi?oo

Před školou stojí pan ředitel a hlídáo kteří žáci jdou pozdě do školy. Přiběhnou
PřiběhI
jich
ke dveřím 3 ,,známé firmy" a tak se
zeptá:
jdeš
proč
pozdě?"
,rTondo,
,rPane ředitelio ujela mi tramvaj.uu
ooA ty, Romane?'o
,oPane ředitelio omluvte mě, prosím, mně ujel autobus."
,AÍ1, Pepíku? Thky ti ujela tramvaj nebo autobus?"
,oNikolio pane řediteli. Jelo tolik tramvají a autobusů, že jsem nemohl přejít

silnici."

Dědeček se dívá, jak si vnoučata hrají na Indiány. Pak se přišourá a nabízí:
,rMohu si s vámi taky hrát?"
orAle dědo, tebe nemůžemepotřebovat. Ty už jsi dávno skalpovaný."
Posteskne si školákz ,rZ celé hodiny dějepisu jsem si zapamatoval pouze jeden
letopočet L832.Ale nemám vůbec ponětí, co se tehdy stalo.oo

V hodině matematiky.

,oThk námo Pecháčku, řeknio kolik peněz zbude tvojí mamincerkdyž si z domova
vezme 500 Kč a za 420 Kč si koupí boty?oo
ooProsím nico pane učiteli.'o
ooJak to? Ty snado klukuo neznáš odečítání!o'
ooA vY zas neznáteo pane učitelio našímaminku. Th si za ten zbytek koupí
punčochy.oo

