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Hádanka:  Jedna často v lese bývá, 
jiná – školní – křídu smývá. Co je to?*

Moudrá želva:  „Ať už říkají cokoli, ve skutečnosti 
mají žáci i učitelé školu rádi: jsou tam přestávky.“

Zdroj: https://citaty.net/citaty-o-skole/
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(* Houba

A to takhle jednou byl pěkný den, 3. září - první školní 
den. A NAJEDNOU? Najednou je tu 28. června, pro 
mnohé ještě hezčí-poslední den tohoto školního roku. 
Vážně to opět rychle uteklo. Z loňských školkáčků 
už jsou „školou oprýskaní“ prvňáci. A sedmáci? Ti 
nám rostou do závratných výšin 8. ročníku. A nejen 
ti. Všichni postupujeme dále a dále ve vzdělávání. 
Kromě vědomostí nabýváme také cenné zkušenosti. 
Ať už ze samotné výuky nebo z nejrůznějších soutěží, 
výletů, vystoupení, zájezdů a podobně.

Pro všechny mám ale dobrou 
radu na závěr úvodního slova - 

užijte si prázniny a zase v září se 
na Vás těší Vaše školní Ještěrka!

Mobilní aplikace a hry
Většina dětí z vyšších roční-
ků už má svůj mobilní telefon 
(...prý se tomu říká dneska 
smartphone). A ti menší ho 
dříve nebo později začnou 
také používat. Na následují-
cích stránkách uvidíte ukáz-

ky her nebo herních aplikací 

právě pro váš smartphone. 
Každopádně ale mějte na 
paměti - ve škole si s mobi-
lem co? ...Nehrajeme. :-)  Ale 
nastává čas prázdnin a tak 
proč si nějakou hrou nebo 
zábavnou „apkou“ nezkrátit 
třeba dlouhé chvíle při ces-
tování...?

Více na následujích stránkách...
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Pro dlouuuuuuuuuuhé chvíle
A když už jsme u té zábavy - připravili jsme si pro Vás pár kvízů, ko-

miks a zajímavosti o Zemi. A taky anketu o tom, zda si myslíte, že 
je Ještěka holka, nebo kluk. :-)

1) Opak zimy
2) Krátké kalhoty na léto
3) letní aktivita, kterou děláš ve vodě
4) Stavba, kde bydlí králové a královny
5) Boty na léto
6) Naše nejbliží hvězda
7) Největší vodní nádrž (rozlohou)
8)  Nádrž s vodou, kterou můžeš mít na zahradě
9) Oblečení na plavání
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ 2019
Letošní škola v přírodě byla super. V pondělí jsme odjížděli v osm hodin 
z nástupiště na Florenci. Jeli jsme přibližně dvě hodiny. Trochu jsme se báli, 
že to tam nebude moc hezké, ale když jsme přijeli, bylo to tam super. Hezky 
zelené, vzadu na kraji travnatého plácku byly chatky, ve kterých naše škola 
bydlela. Byl tam i veliký rybník, ve kterém jsme se každý den koupali. Hned 
v pondělí jsme se rozdělili do týmů, ve kterých jsme začali připravovat di-
vadlo na téma příroda. V úterý jsme šli do lanového centra a starší ročníky 
šly odpoledne na paintball.Ve středu byl celodenní výlet. Šli jsme na zámek 
Potštejn u Hradce Králové. Bylo tam plno aktivit a historie zámku byla shrnuta 
do zábavného divadla. Celý čtvrtek jsme hráli hry a soutěže s týmem. Také 
jsme dodělávali a hráli divadlo. Na konci dne nám učitelé rozdali odměny, 
které jsme si v týmu spravedlivě rozdělili. V pátek jsme se už jen nasnídali a 
v 10 hodin odjeli do Prahy.                                                      Emma Tovaryšová


