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Ahoj děti, jó jsem Bosonožóček,

Povím vóm příběh o tom, jak jsem vznikl. Tak takhle to začolo:

Byly dvě nejlepší kamaródky (Alča a Terka), které na nóvštěvě u další
komoródky uviděly jejich školní časopis. Moc se jim líbil o hned je nopodla

myšlenka, začít něco takového taky vydóvat.

Tak zkusily napsat první časopis, který donesly do školy v několika kopiích, aby si

ho mohly děti o přestóvkóch číst. Tento nópad, vydóvat časopis, se zolíbil toké

poní učitelce, kteró pro něj nodchla další skupinu dětí, a tato skupina se začolo
jednou týdně róno před vyučovóním schózet a časopis tvořit ....a tak jsem vznikl
jó Bosonožáček.

Jsem ród, že můžu být v této škole a že si mě může číst tolik dětí. Budu moc ród,

když nóm (redakční radě)budete nosit své příspěvky o člónky do dolšího číslo.

Vóš Bosonožóček

Toto ie moie redakční rada (tvořenó žókv S.ročníku):

Terezie Vlachovó

Alena Smejkolovó

Kristýna Denkovó

Elione šofrónkovó

Helena Černó

Antonín Tesóček

Kristýna Měchóčkovó

Michaela Fialovó

...a naše p.uč.E. Kloilovó



lsem časopis Bosonožáček

přečte si mě každý žáčeI<,

možná tal<y žtÍI<yně

i kuchařl<y z kuchyně.

Nezahálím ani chvíIi

koukněte se, kde jsme byli:

r



26.3.20L8 byla celá naše škola (jako v minulých letech) krmit

s mvslivci zvířátka v lese.

Na této společné vycházce jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o

lese, lesních zvířatech a jejich životě v zimě.

Viděli jsme, co všechno musí mysIivci během zimy pro zvířátka dělat,
jakou potravu jim nosí, kde mají svoje úkryty, kam se jim dává

krmení. Tato akce se nám velmi líbila a už se těšíme, až si ji příští rok

zo pa kujeme.



Dne L63.2aL8 měli možnost žóci 4. a 5. ročníku naší školy se setkat

s panem inženýrem Radoslavem Režňókem, ze společnosti Your

chance ,který s nómi diskutoval na téma finanční aramotnost.

Vysvětlil nóm zóklady finonční gromotnosti, to, jok můžeme

hospodařit s penězi, co dělot pro to, oby si člověk mohl v životě plnit

své cíle, no co si dót ve světě financí pozor, seznómil nós také

s novými pojmy joko jsou kryptoměna, bitcoin.

Tato diskuse na téma peníze nós velmi bavila.

Už ted'se těšíme no její pokračovúnÍ.



Adr.a:qt tnf, stBFT.žř\m
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15.3.2018 jsme měli ve škole projektový den s názvem Zdravý životní stvl. Prošli jsme celkem 6 stanovišť, na

kterých jsme se dozvědělí spoustu užitečných věcí: jak se správně stravovat, jak sestarat o zoubky, jak

pečovat o hygienu, na co si dát pozor, abychom nepropadli nějaké závislosti, jak si správně rozvrhnout den a

jak si protahovat a posilovat své tělo. Všechna stanoviště byla moc zajímavá a rady, které jsme se dozvěděli,

se nám budou v životě hodit, abychom prožili šťastně a zdravě svůj život.



Ve čtvrtek 22.3. jsme se vydali na promítání třífilmů -Jeden svět'

Ve filmech vystupovaly děti s různou povahou pocházející z rťlzných zemí s odlišnými
podmínkami.

První film byl o holčičce žijící v Mongolsku ,která se chtěla stát hadí ženou. Přesto ,že jí
některé věci nešli hned napoprvé, nevzdávala se a trénovala dál dokud se jí nepodaříly.

Druhý film byl o chlapcíjménem Lenno ,který si koupil rybičku.

Stále útočila na ostatní rybky ,ale Lenno věříl ,že nenítak útočná jak se o ní říká.

Třetí film byl o holčičce jménem Rozárka žijícív Praze.

Rozárka je vegetariánka a tak hledala restauraci pro vegetariány.

KdyŽ narazíla na jídelnu kuchařek bez domova zjistila ,že lidé žijící na

ulicivětšinou ani nemohou za to, že se na ulici dostali.



Zkuste vytuštit!

František KřiŽík jako první v čechách začal r'ryrábět lustry. Lustr v paláci Žofín v Praze měl
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ě Naidete' komu drony doruřízásilky 1-5?



popLETENÁ ANToNYMA
Vyberte správné antonymum = slova opačného qýznamý
a písmeno, které je uvedeno za ním, napište podle čísď
do tabulky.

4. v NÍK ....... l...... AB'T, NENT- Y
2. Bťr LHA'ď. .....7BABěIEL-{
5. LeuocH .oHYZM- 0
lr. PopvoDNl'K.. ..BŘrbl L-s'
5. Vzo řmu e c, . ..... HuBEŇooR-ť
6.KoLot{NÁ'Í ....ťeRr-L
7. HLu PÁ'K POcílVEcr-N
8. KRASAvac ..|......ďtprnR- É
q. B0HÁc1 .....BARBAR- l'

{0. sj<ARoHlrb. PRÓEK_J
11. HRD lNA. ....CHU ďá s -T
4z. ožp'ALA .Ll?lNEc _ K
{3. si I(ULA .., aPÍlM |sŤA - c
14.ANDĚL .c,|VlLlsťÁ-P
15' RoDÁk

* Doplňte do mřížky
chyběiící řísla. V kaĚdém
řád&{* Y kařdéx stq*sci
avk*ždóxled**íÉi
řtv*reavý*h sekto*l
vyenač*xý*h sitn$išřxti
čer*mi l*arsť být *šeairxa
čísEa od r do g. Z toho
zároveň plyne,
že každé číslo
musí být
v iednom
řádku, sloupci
nebo Ětverci
pouze iednou.

-Ť voita, Venduta, David
a Sandra bydlí v iednom
domě, ale každý na iiném
poschodí' Dům má v příze

ienom obchody a nad nimi
čtyři obytná Batra. David

bydtí níŽ neŽ Voita a Yendula'
Yendula má domov mezi Sandrou
a Voitou. Voita bydlí mezi Davide
a Vendutou, B*'*t*r'*m g:*xi;k*:e${
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Velikonoční beránek

Jeden z velikonočních zvyků je pečeníberánka, který je většinou z piškotového těsta. Kolem krku mívá

uvázanou červenou mašličku.

Mazanec

Mazanec je takový sladký kynutý bochánek. Vevnitř může být - kandované ovoce, ořechy,

spousta jíného.
mandle, rozinky a

Pomlázka

o velikonočním pondělí chodí chlapci a muži vymrskat pomlázkou dívky a ženy. Dostávají za to kraslice či

něco sladkého na zub' Každý přestupný rok

chodí mrskat i dívky a ženy.



?R&s&4 stá&E#mm }o#,etrí* }V,4 tffit-*&mwm#r

čokoládová pochoutka

lngredience:

o Tabulka čokolády
o Balíček listového těsta

o 100g vlašských ořechů

o 1 vejce
. 50g hladké mouky

Postup:

Hladkou moukou posypte vál, na kterém vyválejte za pomocí válečku z poloviny listového těsta

obdelník s šířkou o.5 cm. Do středu dejte tabulku čokolády. Zabalte dle obrázku:

Potřete žloutkem a posypte rozdrcenýmiořechy. Dejte na plech s pečícím papírem. Dejte do předem

vyhřáté trouby péct na 200 stupňů na 20 min.

Přeii dobrou chuť @
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Vese[é
velikonočď
sušeqky
TYto sušenky krásně voní
po másle" Díky přidanému
marcipánu ie těsto
vláčné a dobře se s ním
pracuie. Vychutxáte si
je i nezdobené, ale malí
k*ledníci určitě ocení
pestÍobarevné sušenky
ve tvaru roztomilých
iarních zvířátek.

.Q...*-..:.3-o-::.*l":!*......
O Ssrnlnut*chlazeni
Ě'velrnisnadná
15s g másla
1žloutek
5o g moučkového cukru
2so g hladké mouky
1oo g marcipánové bmoty

. Předehřejte troubu na L80'c.

. Změklé máslcvyšlehelte se žloutkern

do pěny, neilépe e lektrickým šlehačem.
Foté do rréi zašiebeite cukr.

" Marcipán nastrouheile najernno

a spolu s morrkoupostupně zapraeuite
ke žlautkům scukrern. Ubladte těsto

do bochánku a deite na 3o mirrut oč-
počincut do ledniěfu..

' Ztychtazenéhg těsta vyvriiejte piát

silnýzhruba 4-5 rxm.

" Yykraiuite tveťy apomsci nože ie
přesuňte na plech vyložený pečicím
papírern. Pečte 1o*12 minut'
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Palevu obamíte i p#,ra d'nírni b a*iup -
například. šťávtu z červeně ře1ry, rarkve

rt eb o špetkox karkarny -
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PoL€v* lBA zsoBEťi
250 g moLJčkového cukru
2 bilky
1lžič&a škrabu
1 lžička citronové šťávy
potravinářské barvy

. Cukr, bíIky, škrob acitrorrovou šťá-

vu ahrub*' 2o minut inte*zivně třete

vařečkoir, až poieva nabyde1 zbělá a za

vařečkou bude zůstávat viditelaá stopa -

Můžete siulehčitpráci elektrickýa šle'
hačern. Ytom připadě šleheite paiev*
ahrubal0minut.
. Rozdělte polevu do misek, oban'ěte

potravinářs{ými barvivy a dobře pro_

micřreite. N*plůte do zdobicich pytlíč_

ků a ozdobte sušenky.



Kamarádio čtete rádi a nevíte, kterou knihu si
vybrat?
Máme pro vás nějaké fypy :

Tato knÍžka je o dětech z různých zemí světa,
např: Japonskoo Egypt, Argentina, Švédsko...o
o tom, jak žijí a co mají rádi.
Ke každému je napsaná pohádka z té zemé.
Knížku bych doporučila všem,
co se chtějí dozvědět něco o jiných dětech a zemích.

H. Černá, v.tř

Určitě každý vío co je to deník.......plno záŽitkil, pociťů a tajemství.
Tento deník patří postavě jrnénem Mal z Disney pohádky l\ásledníci.
V této knížce jstlu zapsány Maliny pocity v různých situacích, např" když si
povídala se svou nejlepší kamarádkou Evie, tak si do deníčku napsala, že má
pocit, že ji neříká celou pravdu" A v této knížce je ještě mnohem víc!
Doporučuji ji těm, co mají rádi dobrodružsfví"

K. Denková, V.tř



Trocha humoru
,,Mami, můžu se dívat na televizi?'' ptá se Pepíček. ,,Ano, ale zapínat ji nesmíš!"

,,Pepíčku, proč si kukačka nestaví hnízdo?",,Protože bydlí v hodinách!"

Manžel povídá své ženě: ,, Co ie to dnes k večeři? Chutná to divně!"

,,To je konzerva, byl na ní obrázek roztomilé border kolie a pod ní nápis: PRo
VAšEHo MIúČKA'

Dvě blondýny jdou do lesa pro vánoční stromeček. Po dvou hodinách hledání
jedna povídá:

,,Tak vezmeme nějalcý bez ozdob.''

Blondýna si objedná pizzu. Po chvíli volá číšníka: ,,Pane, ve své pizzeisem

našla vlas!" ,,A co jste tam chtěla najít? Celou paruku?"

Víte, proč plarneňáci spí na iedné noze? Protože kdyby zvedli obě - spadli by.

Potkají se dvě žíŽaly Emilka a Žanetka. Emilka se ptá Žanetky: ,, Kde máte

manžela?" A Žanetka odpoví: ,,Ále Vytáhli ho na ryby.''


