Hádanka: Neustále to mění tvar, ale
přesto je to stále kulaté. Co je to? *

Moudrá želva:
Bezpečněji krokem, než skokem.
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KOMIKS,

na spodní části stránky.) O komiksech jsme
si v uplynulé době nejen povídali, ale ukazovali jsme si také jak se takový komiks
vlastně vyrábí, jak kreslíř postupuje při malování políček, kdo vymýšlí samotný příběh
a jak se pak komiks dostane do časopisu.
Na hodinách estetiky jsme pak vytvářeli
vlastní komiksové příběhy. Některé z nich
najdeš na dalších stranách Ještěrky. Ve škole
také probíhá projekt „Povolání“, o kterém se
v Ještěrce také dočteš. Tam nás zase přišel
navštívit Captain America... Zkrátka jsme se
opravdu nenudili.

NE jediné téma
tohoto čísla Ještěrky

Hlavním tématem nového čísla Ještěrky jsou
komiksy, komiksové postavy a vše, co se tohoto fenoménu týká.
(Nevíš co je to
fenomén? Přečti
si poznámku

Hledej znova chybi!

Když najdeš v Ještěrce chybu, ukaž ji někomu z učitelů! I učitelé a redaktoři někdy
chybují. Zkus je opravit. :-)

FENOMÉN

To je něco pozoruhodného, mimořádného.

(* Měsíc)
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KOMIKS - jak se dělá,
a jak jsme ho vyráběli my...
Co pro nás o výrobě komiksů zjistil
redaktor Arzen Halčín ze 4. třídy?
Scénář:
Každý komiks máv sobě nějaký příběh.
Ten může být docela jednoduchý. Ale
pro začátek je dobré si vybrat nějaký
vtip. Třeba ten s balonky. (Letí dva balonky, jeden řekne: „Pozor, kaktus!“ a
druhý na to: „Kde?“ A pak oba píchnou.)
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Pak si rozmyslíme scény v jednotlivých
panelech komiksu. Třeba takhle:
1. panel - zem, nad ní letí dva balonky
a o něčem si povídají
2. panel - Na zemi stojí kaktus
3. panel - Velký nápis BUM
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4. panel - Praskl první balonek
5. panel - Velký nápis BUM
6. panel - Praskl druhý balonek
7. panel - Kaktus bez balonků
Každý panel se nejprve načrtne a nakreslí se obrysy černou barvou.
Barvy a texty:
Dnes se takto připravené komiksy
naskenují do počítače, kde se každý panel vybarví a doplní se bubliny s textem.
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A

B
A: Julie Koubová,
Natka Ambrožová,
Natka Puchala
B: Ema Kotyková
C: Agáta Morávková
a Kiki Bačíková
D: Ondra Polata

C

D

Tyto i další komiksy
si budete moci brzy
prohlédnout na nástěnce
Ještěrky...
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Naši

Představujeme redakci Ještěrky

čtvrťáci

Na tvorbě školního časopisu se podílí všechny třídy
z naší školy. V tomto čísle Ještěrky se seznámíme
s redaktory ze 4. třídy. Tentokrát to ale zkusíme trošku jinak. Prohlédni si fotografii žáků a spoj jednotlivé obličeje se
jmény na seznamu dole na stránce. Pak zkus ke každému jménu
napsat to, co o něm víš. Napříkad co má rád, co ho baví nejvíce
a podobně. List pak můžeš vystřihnout, podepsat a vhodit do
poštovní schránky Ještěrky, která se nachází na dveřích kabinetu Michala Holuba ve 3. patře. Uvidíme, kdo se nejlépe trefí.
Vyhodnocení najdeš v příštím čísle Ještěrky. :-)

Arzena nejvíc baví:
__________________

Sama nejvíc baví:

Lukáše nejvíc baví:

__________________

__________________

Dana V. nejvíc baví:

Slávka nejvíc baví:

Toma nejvíc baví:

__________________

__________________

__________________

Dana N. nejvíc baví:

Jonáše nejvíc baví:

__________________

__________________
Tabulku vyplnil/vyplnila: _______________________________
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Celoškolní projekt

Povolání

V lednu proběhl, nebo vlastně ZAČAL projekt Povolání, kterého se zúčastnila celá škola. Všichni jsme se na jeden den stali někým
jiným. Z žáků první třídy se stal obchod plný
řemesel, vybírat jsme mohli mezi truhláři, zámečníky, elektrikáři, kováři, zedníky a mnoha
dalšími. Druháci se skvěle vžili do rolí zpěváků,
herců, umělců, tanečnic, gymnastek a modelek. Shlédli jsme tak umělecká vystoupení
všech druhů. Ve třetí třídě se nám odehrála
svatba, která se výborně povedla díky kosmetičce a kadeřnici, které upravily nevěstu,
ženich si svůj zářivý úsměv udržel díky zubaři, automechanik a IT specialista se zase ze
všech sil snažili opravit svatební auto. Sice
se jim to nepodařilo, ale naštěstí byl po ruce
i taxikář, který odvezl svatebčany k obřadu
a potom na svatební hostinu, o kterou už se
zase postaral kuchař. Chudák servírka se musela pořádně ohánět, aby všechny obsloužila. Pro štěstí se objevil také kominík. Ale také
další služebníčci. A kdo odklidil nepořádek po
hostině? Vzpomínáte? Čtvrťáci, ti nás překvapili svým důležitým vystoupením. Kromě pana
prezidenta se nám představili vážení ředitelé
firem včetně svých zástupců, nezapomněli
na sebe ale ani vědci. Pátá třída nás všechny přišla vyšetřit, ošetřit, zachránit, zatknout a
nakonec i uhasit. Kdo by utekl, chytil ho buď
vycvičený voják, nebo se mu povedlo ukrýt se
na lodi s námořníky... Co náš čeká dál? Spousta zajímavých přednášek o různých profesích.
Teď nás čeká i jedna herecká. :-)
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Dokonči pohádku!

Přečti si začátek pohádky, kterou psali děti ze 3. třídy, a zkus na papír napsat její pokračování. Podepsaný list papíru pak vhoď do poštovní schránky Ještěrky, která visí na dveřích kabinetu Michala Holuba.

Kouzelná královna
Naše Lýkové království bylo něčím výjimečné - neměli jsme krále, ale kouzelnou královnu. Ta královna byla kouzelná tím, že
každá svatba byla něčím nepovedená.
Jadnou se brali princ a princezna z druhého království, které se jmenuje Kambové
království. Na jejich svatbě se náhle namísto dortu objevilo mýdlo... A co se dělo dál?
Zkus vymyslet co nejzajímavější pokračování!
Autor:
Obrázek nakreslila: Nikolka Ambrožová

Vánoční besídka se i letos vydařila
I tento rok se v převánoční době konala besídka naší školy a školky. Všem účastníkům se představení vydařila na jedničku a určitě
i příští rok se zase předvedeme v divadle Gong!
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