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Ach jo...
...škola uŽza chví!i končí.....

Všichni se rozutečou a každý si bude naplno užívat
zasloužených prázdnin.
V září se zase, Už o něco starší,všichni do školy vrátí.
Jen my páťáci tuto školu musíme opustit a v září
nastoupíme do nových škol.

A co bude s BosonoŽáčkem,

kterÝ jsme založili
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Budeme moc rádi, když v příštímroce zájemci z jiných
tříd vytvoří novou redakčníradu a pod vedením paní
učitelky budou ve tvorbě časopisu pokračovat.
Rádi si budeme čístvámi vytvořená číslaBosonožáčku,
i když je nebudeme vydávat.

Přejeme vám hodně úspěchůpři jeho tvorbě!
Vaše redakčnírada

Výsledky:

Bcké soutěže:

Ve 2.číslenašeho Bosonožáčkubyla vyhlášena školnísoutěŽ o
nejhezčífotografii zvířete. Ce!kem soutěžilo 1-0 fotografii.
Na výběru té nejhezčíse podíleli žáci celé školy, kteří mohli svým

hlasem podpořit fotografii, která se jim líbila nejvíce.
A jak to dopadlo?
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A toto je vítězná fotografie Kristýnky Kvardové z 5. třídy.

Gratulujeme

k

vítězství! !

!

Jak nás neznáte
..aneb rozhovory s učiteli....:
Dnes s p. ředitetem

:

Stanislavem

Skřičkou
1.

Máte nějaké sourozence?
Móm mlodšísestru'
2. Kam jste chodi! (a} do školy?
Chodiljsem na Zš Nám. Míru (1.a2.tř.) d potom na Lerchovu (3.-8.tř.)
3. Jak dlouho pracujete jako učitel?
UčÍm78let.
4. Ktený předmět vás ve škole nejvíc bavil?
Bavila mě hudebka, přírodověda a vlastivěda.
5. Ktený předmět nejraději vyučujete?
Matematiku d tělocvik.
6. Jaký měsíc máte nejraději? A proč?
Nejraději mám čeruenec o srpen, protože jsou prázdniny.
7. Jaké je Vaše nejoblíbenějšímísto pro relax?
Zdhrdda s vinohradem.
8. čím|ste chtěl(a) brýt jako dítě?
chtěl jsem b,ýt kosmonautem.
9. Jaký máte koníček?
tízdu na kole, zahradu a společnémuzicírovóní.
10. Jaké je Vaše nejoblíbenějšíjídlo?
Cokoliv s mdsem.
11. Jakou knihu máte nejraději?
Dobrodružnou.
t2. laká hudba se Vám Iíbí?
Folk.

13. Vaše životnírada nebo oblíbený citát?
Kdo chce, hledó způsoby. Kdo nechce, hledá důvody.

Děkujeme za rozhovor.

Jak nás neznáte

Dnes s našíp. uč. Evou

Klailovou:

Máte nějaké sourozence?
Ano, móm storší sestru, kteró byla operní pěvkyní a
nyníje zóstupkyní ředitele na konzervatoři.
2. Kam jste chodil (a) do školy?
Chodilo jsem na Zš Janouškova, kteró byla od 3.tř. s rozšířenou výukou froncouzského jozyko.
3. Jak dlouho pracujete jako učitelka?
Učímuž 27 let a celou tu dobu tody v bosonožské škole.
4. Který předmět Vás ve škole, když jste byl(a) dítě, nejvíc bavil?
Nejvíc mě boviltělocvik a hudebnívýchova.
5. Ktenýpředmětnejradějivyučujete?
L.

6.

N ej

raděj i

vy

učuji vlastivěd u'

Jaký měsíc máte nejraději? A proč?

Milujijaro, takže duben a květen. Móm ródo, když se příroda probouzí, všechno je svěží,

7.

čerstvéa celý svět je nazdobený květy.'.je to nódhera!!
Jaké je Vaše nejoblíbenějšímísto pro relax?
Nejroději móm brněnskou přehradu, kde tróvím nejvíc volného času. Ať už v létě u vody nebo
celoročně při mých výšlopech kolem ní. Už joko maló jsem u nítróvila veškerý svůj volný čas,
protože jsem se věnovalo spoustu let zóvodně jachtingu (jízda na plachetnici).

čím.istechtěla být jako dítě?
Jako dítě jsem chtěla jezdit s ,,ještěrkou" ( vozítko, na kterém se převóží zovazodla do vlaků)
no nadroží o.
9. Jaký máte koníček?
Miluji sport a pobyt venku...takže veškeréformy pohybu, hlavně turistiku.
10. Jaké je Vaše nejoblíbenějšíjídlo?
8.

Kuře na všechny možnézpůsoby.

11. Jakou knihu máte nejraději?
Jednoduše budte šťastni od Pierre Franckh

(

úžasnýnóvod no to, jak žítšťastnýživot)'

L2. laká hudba se Vám líbí?
Líbíse mi skoro všechny hudební žónry, ole asi nejčastěji poslouchóm country.

13. Vaše životnírada nebo oblíbený citát?
Asi bych, joko odpověd', použilo slova

jedné písně K. Gotta:
..."noplno žij o chyť své dny, jako když jsou to poslední"....'..
Prostě žijte noplno koždý den, protože nikdy nebudete vědět, kolik vóm.jich ještě zbývó.
z

Moje mominka mi kdysi dóvno řekla: ,,Snaž se v každém dni najít něco, co ti uděló
radost.".....o jó se touto radou od té doby řídím...zkuste to taky o!!
Děkujeme za rozhovor

'

Ródo se stalo.

Pálení čaroděinic
Pálení čarodějnic je lidový zvyk spojený
s pálením ohňů a vírou v čarodějnice. Při
takovém zvyku se schází rodiny, kamarádi
nebo sousedé a oslavují na zahradách nebo jdou na organizovanou
akci, kde nejen, že pálíčarodějnice, ale taky je tam mnoho soutěžía
zábavy. Na takových akcích je k zakoupení občerstvenía bývá tam

i

malování na obličej. Tento zvyk lidé dod ržujíuž od 20. století.

Bosonohách proběhlo 30.4. (dle zvyku) páleníčarodějnic. Byl tam
vese!ý progra m pro děti, opékáníšpekáčků
a později i pálení
lv

čarodějnice.

Milčovo kolečko
8.května se v Bosonohách u fotbalového hřiště konal tradiční
cyklistický závod Milčovo kolečko. vorrlijsme se tam potkat
s významnými osobnostm! cyklistiky (Ján Svorada,jeden z bratrů
Pospíšilových). Jelo se ve 4 kategoriích - děti do 6 let kratšítrasu, děti
do 15 let, ženy a muži.
V kategorii do 15 let se, V konkurenci asi 50 závodníků, na skvělém
2. místě umístil Adam Kovařík a na 8. místě v téžekategorii Jakub
Lokaiíček- oba ze 3. třídy našíškoly!

Existují slunečníbrýle pro psy.
Jde o poslední hit psí módy. Slunečníbrýle pro psy se

nezamlží,nedostane se pod ně hmyz a chránípřed
nebezpečnými slunečnímipaprsky. (pravda)

Lmrzlinu můžeteVyrobit házením míče.
,,

Co můžebýt příjemnějšíhonež trocha cvičenínásledova na porcr

zmrzliny? Se speciálním p|astikovým míčem

vnitřními dutinami, do nichž se nalijíchutnépřísady
a přidá se trocha drceného ledu a soli, je to snadné.
s

1
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Házejte a chytejte míč20 min, dokud neníchladivá

pochoutka hotová. (pravda)

Japonské slovo ,,čindogu" znamená
užitečný
''Velmi
vynález"
Spousta nejpodivnějších vynálezů na světě pochází z Japonska.
Čindogu se vztahuje k Vynalézánívolovinek pro každodenní užití,
které sice řešídaný problém, a!e jejich uŽíváníje natolik trapné, že
jsou skoro nepouŽite!né Mezi příklady čindogu patří minideštníky,
které se mají nosit na špičkáchbot, nebo klobouk pro lidi se sennou
rýmou- v podstatě zásobník toaletního papíru, který se nosí na
hlavě.(lež)

Horní Lipová 2oÍ.8
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Co takhle si dopřát prima osvěženív horkých letních dnech?
rnoovÝ

-

ča"r s povrnnaNčnvr a.ranr,rpwr

6 sáčku černéhočaje
24g třtinového cukru
10 lístkůčerstvémáty
300ml vymačkané pomerančové šťávy
pomeranč
citrón (šťáry)

jablko

led
Postup: Uvaříme čaj z jednoho a půl litru vody. Dokud je horký, vmícháme do něj cukr a po
chvíli přidáme i lístky máty. Dáme ho do lednice vychladit. Před servírováním přelijeme čaj
do džbánku. Přidáme pomerančovou i citrónovou šťávu. Vhodíme dílky pomeranče, jablko
pokrájené na kostky a mátu na ozdobení. Zasypeme kostkami ledu
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JAHODOVO _ MELOUNOVE SMOOTHIE
I hrnekjahod
2 hrnky melounu
1ks banánu
%
1
1

hrnku vody
lž. chia semínek
lž.ěerstvécitrónové šťávy

Postup: Jahody si očistěte, banány oloupejte a meloun nakrájejte na menšíkousky. Všechny
ingredience dejte do mixéru a důkladně rozmixujte. Pokud potřebujete, můŽete si smoothie
dosladit (medem), ale když jsou jahody zra|é a dostatečně sladké, to není třeba'

,'*.b.-

UŽ vás nebaví si kupovat obaly na telefon,, můŽete si vyrobit vlastní tttl
Btrdete potřebovat jerr pár věcí a 1,ýsledek stojí za to!l!
Tipy na obaly na telefon vykouzlené s pomocí ťrxy a laku na nehty:

MarkétaBaÍinová
Jak dlouho už zpíváš?

Zpívám už odmalička.
Jaký byl tvůj největšíúspěch?
Můj největšíúspěch byl, když jsem vyhrála ]. místo za zpěv na ZS Vedlejší.
Máš někoho kdo je ti vzorem?
Ano, mým vzorem je Lucie Bílá.
Chceš i nadále pokračovatve zpěvu?
Ano, chci pokračovat ve zpívání!! ! !

Dominik Komárek
Jak dlouho hraješ fotbal?
Hrajifotbal už 7 let.
Jaký byl tvůj největšíúspěch?
Můj největší úspěch byl, když v Německu v Hannoveru jsme byli
Máš někoho kdo je ti vzorem?
Ano, mým vzorem je Christiano Ronaldo.
Chceš i nadále pokračovat v hraní fotbalu?
Ano, chci pokračovat v hraní fotbalu!
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o^ět něco -ro zasmání:
o,Chlapečku, proč si kupuješ už třetí lístek do kina?oo
,rProtože u vchodu je taková z|á paní, která mi ho vždycky roztrhne!"
Ve zverimexu létajídokolečka tři papoušci, jeden zelený a dva červení.
Pán si chce papoušky koupit a říká paní prodavačce: ,,Jen ty červené."
A paní prodavačka říká: ,,A proč ne toho zeleného?"
A on odpoví: ,,,Protožeještě nenízralý.oo

Povídajísi dvě žáby a jedna říká: ,,Mně je nějak špatně. "
A druhá na to: ,oflrrl, jsi nějaká zelená. o
,,Aničko, proč nenabídneš mamince bonbón? "
,,Já se bojím, tati. " ,,A čeho, prosím tě? "
,,Že si ten bonb ón vezme. "

Kluk se chlubí kamarádům: ,,Můj děda je rytíř! "
.Nepovídej! " ,,Fakt, má brnění v nohou i rukou! "
,,Tatio máš přijít zítra do školy, vzlr<azuje ti učitelka. "
,rA co se stalo? "

,,Nevím, ale asi jsi podcenil mou výchovu... "

Ptá se maminka Pepíčka:
,,Proč krmíšslepice čokoládou? "
On na to odpoví: ,,Aby mi snesly Kinder vajíčko!"
,rMami, kup mi k narozeninám velblouda. "
,,Prosím tě, a čímbychom ho krmili? "
,,Kup mi toho ze zoologické zahrady, ten se přece krnrit nesmí!
Pepíčekdává otci hádanku:
,,Víš,kolik je zubní pasty v jedné tubě? "
mr((
,, I O nevlm...
,,Přesně tři metry, šedesát centimetrů. "
Kllr.' si irltlrrrl{. nitl' bertln tl* ltlsi* prltápěčskó
KtÍl ž ziislí- že .it: les hlubokÝ.

lrríle?

