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Hádanka: Truhláři mě nejlíp znají, pěkné 
dřevo ze mne mají.  Co je to?*

Moudrá želva:  „Nikdo není takovým miláč-
kem štěstěny, aby nepotřeboval přítele.“
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...a jsou tu PRÁZDNINY
Je tu červen, a s ním i konec školní-
ho roku. Během uplynulých deseti 
měsíců jsme se všichni naučili hodně 
nových věcí, poznali jsme nové spo-
lužáky, zvládli jsme několik projektů, 
výletů, sportovních dní a také jsme 
vystupovali na divadelních, hudeb-
ních i tanečních akcích. No řekněte 
sami - kde jinde zažije člověk více 
legrace než ve škole? :-)
Ale nesmutněte, prázdniny mají jen 
dva měsíce, a pak nás čeká nový za-
čátek, noví spolužáci, nové předmě-
ty a určitě spousta legrace. :-)
Všichni si  přejeme krásné prázdniny, 
hlavně bez úrazů.
A prvňáčci nám nakreslili do každé-
ho výtisku jeden originální obrázek
s prázdninovou tematikou. 
Jo a ještě máme jeden tip na léto! 
Zajděte si na třešně jako páťáci. :-) 
Ale pozor - nespadněte ze stromu a 
dávejte si pozor, ať Vás nebolí bříška!

(* Strom

Hledej znova chybi!
Když najdeš v Ještěrce chybu, ukaž ji ně-
komu z učitelů! I učitelé a redaktoři někdy 
chybují. Zkus je opravit. :-)
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Ozdravný pobyt
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...i Sněžku jsme zdolali!

Bydleli jsem v horské chatě jménem lyžařská bouda, před kterou bylo 

i skvělé hřiště! Z chaty byl zase krásný výhled na okolní hory a kopce...

Ubytovaní jsme byli v několika pokojích. Pohodlné postele jsme využili 
kromě spánku také k odpočinku po povedeném výletu na Sněžku...
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Když začínají ty prázdniny...

Aquapark Tropical Island je celý v bývalém hangáru na vzducho-
lodě, který je po celý rok vytápěný infračerveným zářením. V han-
gáru se dá i bydlet, a to v různých částech. Hangár má v průměru 
360 m a na výšku 107 m, takže se tam i létá balónem. Objem má 
5,5 milionu m3 a navštíví ho 7000 návštěvníků denně. Střecha je 
prosklená, takže osvětlení je potřeba jen v noci. Aquapark se na-
chází v Německu a můžete tam zajet kdykoli po celý rok. Třeba i 
teď v létě. :-)

Nám představí Slávek Dušek
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Zajímavosti a zábava od redaktorů...

Vybarvovačka:
č. 3: červená, č. 2: žlutá, č. 1: zelená

Stroj času
Jednou jedna holčička šla 
vyprat svoje tričko a kalhoty, 
protože jí kluci ušpinili oble-
čení od bláta. Chtěla dát do 
pračky oblečení, ale nešlo to. 
Tak tam vlezla, ale pračka se 
zavřela a zapla se. Kroutila se 
a kroutila, pak se otevřela a 
holčička uviděla dinosaura. 
Pračka totiž byla stroj času...

Hráči na fotbalovém hřišti
Víte, kolik je hráčů na fotbalovém hřišti? No, 
nejdřív se musíte zeptat, jestli na začátku, 
nebo na konci. :-)

Kolik je hodin?
„Jedna, dvě ...,“ začíná odpočítávat ringo-
vý rozhodčí. Trenér se nakloní k borci, který 
zasažen padl u provazů: „Po osmé vstaň!“ 
„A kolik je hodin?“

Kostra
Víte, co je to, když je lidská kostra za skříní? 
To je absolutní loňský vítěz hry na schováva-
nou!!! 

„Stoleté“ vejce
Toto je jedna z mnoha čínských 
pradávných pochoutek. „Sto-
leté“ vejce není doopravdy sto-
leté, ale nechá se uzrát několik 
týdnů na vápnu, jílu a soli. Vej-
ce pak může vydržet i několik 
let. Dokážete si představit, jak 
asi takové vajíčko chutná, vy-
padá a voní? :-)
Je to jedna z pradávných po-
choutek, které naši předci měli 
rádi. A někde se připravují do 
dnes. Na nástěnce v přízemí 
mrkněte na pár dalších tako-
vých dobrot. :-)
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Bazilišek je plaz. Má dlou-
hé zadní nohy s dlouhý-
mi prsty a dlouhý tenký 
ocas. Na hlavě mají vyso-
ký hřeben. Bazilišci se vý-
borně plazí po souši a le-
zou po stromech, dokáží 
i dobře plavat. Vyskytují 
se v nízkých křovinách a 
nízkých stromech v Jižní 
Americe. Bazlišek se živí 
plody rostlin a hmyzem. 
Dokáže se pohybovat 
až 10 km/h a je schopen 
běžet po vodní hladině. 
V ČR ho můžete vidět 
v ZOO Dvůr Králové nad 
Labem.

Bazilišek zelený

Největší rozpětí křídel
Víte,jaký pták má největší rozpětí kří-
del? Orel? Sup? Chyba! Je to Alba-
tros. Jeho rozpětí křídel je 2 metry. Je 
to opravdu velký pták.

Zajímavosti
o zvířatech

Nejdelší jazyk
A jaké zvíře má nejdelší jazyk? Cha-
meleon to není ani omylem. Nejdelší 
jazyk, spolu s krkem, má totiž žirafa. 
Její jazyk je až 20 cm dlouhý.

Největší antilopa
Znáte antilopu vranou? Možná byste 
se jí lekli. :-) Žije v Africe a samci do-
růstají na délku až 2,5 metru a váží až 
270 kg!

Největší český motýl
Největší český motýl je otakárek fe-
nyklový. Jeho délka je až 12 cm. 
My ale známe jednoho Otakara pří-
mo v Métis že? :-) 

Arzen Halčín, 4.tř.


