Hádanka: Když udělá ko-ko-ko, načechrá si
peří, bude vejce na měkko pro mne na večeři.
Kdo je to?*

Moudrá želva:
„Přítel není ten, kdo tě
polituje, přítel je ten, kdo ti pomůže.“
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ZVÍŘECÍ ČÍSLO

Od ročních období
ke zvířatům...
Tyto zvířecí hlavičky vyráběli všichni
z Métis pro všechny z Métis. :-)

Jaro, léto, podzim, zima, to jsou roční období, která se každý rok opakují. Zní to
nudně, ale není. Dnes každý ví, že v zimě padá sníh a mrzne, na jaře je teplo a vše
rozkvétá, léto je nejteplejší roční období a hodně lidí se na něj cělý rok těší a na
podzim je hlavní zábavou pouštění draků a sbírání hub. Ale vždy tomu tak nebylo.
Teprve před několika tisíci lety skončila poslední doba ledová. Tyto studené doby
ale pro teď skončily. Je obdivuhodné, jak se za těch v podstatě pár let hodně
oteplilo. Těmto podmínkám se musí přizpůsobovat celí lidstvo. Ale stále jsou tu naši
předchůdci - zvířata. Zvířata jsou vystavena přitpůsobování těmto změnám už
několik milionu let...
Emma Tovaryšová

Hledej znova

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

Zdroj obrázku: https://assets3.thrillist.com/v1/image/2561266/size/tmg-slideshow_l.jpg

1

(* Slepice

KONKURZ Ještěrky

Zdroj obrázku: http://fotozilina.sk/domains/4h9nt1467p/my_photos/Studio.jpg

Ahoj děti.
Když už je další díl MÉHO časopisu o zvířátkách, tak bych se Vám ráda představila já, Ještěrka I., z titulní strany školního časopisu Métis.
Pocházím z velmi slunné Itálie. Mají tam dobrou pizzu a velmi čisté moře
(mimochodem plné nejrůznějších vodních živočichů). V Itálii je hlavní město
Řím. Určitě tam někdy zajeďte. Ale to jsem odbočila od tématu. Takže zpátky k věci...
Přijela jsem do Prahy, abych se zúčastnila konkurzu na patrona, (ehm, patronku) školního časopisu slavné školy Métis. Byla jsem okouzlena Prahou, netušila jsem, kolik krásných památek tu máte. Prošla jsem se také po nábřeží
a celé odpoledne jsem se vyhřívala na sluníčku na náplavce... Pak nadešel
čas a spěchala jsem na konkurz... Ten probíhal následovně:
Přišla tam ovečka Verča, krokodýl Ota, panda Izabela, medvídek Míša, antilopa Gábina, žirafa Renata, kachna Andrea a žába Anička. Pak nastaly
jednotlivé pohovory. Děti řeknu Vám - těšila jsem se, ale už jsem byla moc
unavená a chtěla se vrátit ven na sluníčko.
Pak ale zaznělo mé jméno, jako vítěze konkurzu. V tu chvíli už mě vedli ke
kadeřnici a maskérce, abych byla krásnější (ne, že bych to potřebovala).
A pak mě zavedli do fotoateliéru, kde vznikla Vám všem známá fotografie
z titulní strany časopisu Ještěrka. Takhle začala má slavná kariéra modelky.
Zároveň si vždy ráda přečtu Vaše příspěvky. Takže dál tvořte a posílejte Vaše
články a obrázky. Už se těším na další číslo. :-)
Z řeči Ještěrky přetlumočily:
Kiki Bačíková a Julča Koubová
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Slovo dinosaurus je jedním z nejznámějších jmen
skupiny zvířat: většina
lidí má hrubou představu
o tom, jakého tvora toto
slovo představuje. Málo
z nich však umí popsat, co
to dinosaurus je. Pod tento
název často lidé zahrnují všechny prehistorické
plazy a dokonce všechna
prehistorcká zvířata.
Jeden z nejnámějších dinosaurů byl T-rex, tak zvaný tyranosaurus rex. Ten byl objeven v Montaně, v USA Barnumem Brownem v roce 1902. T-rexe popsal Henry
OSborne o tři roky později. T-rex dosahoval délky 12 metrů a vážil asi 10 tun. Jedním
z dalších popsaných a objevených dinosaurů byl corythosaurus neboli hadrosaurus. Ten byl objeven na řece Red deer v roce 1914.

SUPERSAURUS
HADROSAURUS
T-REX

Jeden z největších dinosaurů byl supersaurus
vivianae. Ten byl objeven v lomu Dry Mesa, Dry Mesa county v Coloradu, USA, a to
Jamesem Jensenem v roce 1972 a byl popsán v roce 1985. Supersaurus je nejznámější obří severoamerický dinosaurus.
Co se týká Čech, z dávných a vyhynulých živočichů u nás žili třeba
trilobiti a mamuti.

TRILOBIT

MAMUT

Text: Arzen Halčín
Kreslené obrázky: Pavel Řechka, další obrázky: webový zdroj
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Zvířata ve světě...
EVROPA

OCEÁNIE

Žijí tu ježci, lišky, ryby, husy, kachny, koně,
ovce, kozy, vlci...

V Oceánii žije andulka, kakadu, karetka,
klokani, ledňák a hodně ryb.

ASIE

SEVERNÍ AMERIKA

Jak domácí, kočka pouštní, liška polární,
medvěd lední, panda červená, páv korunkatý, výr velký

Bizon, bobr kanadský, lachtan medvědí,
skunk pruhovaný, vlk arktický, želva nádherná

JIŽNÍ AMERIKA

AFRIKA

Anakonda, alpaka, papoušek patagonský, tapír jihoamerický, pásovec štětinatý,
želva uhlířská

Surikata, pavián anubi, šimpanz, sýček
obecný,žirafa síťovaná, zebra

Zdroj obrázku: http://warm1069.com/wp-content/uploads/2017/02/bigstock-seven-continents.jpg

Zvířecí rekordy

NEJsilnější zvíře NEJohroženejší NEJvyšší skok
zvíře
Nejsilnější zvíře je nosoroNejvyšší skok vzhledem ke
žík. Sice není nejsilnější ze
všech, ale vzhledem ke
své velikosti je silný opravdu hodně. Nosorožík unese 2 kilogramy. Kdyby byl
nosorožík velký jako člověk, unesl by neuvěřitelných 54 000 kg, což je 54
tun!

Je to neoféma oranžobřichá. V přírodě žije už jen
asi 40 jedinců. Neoféma
je papoušek s velmi pestrobarveným peřím.
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své velikosti skočila blecha. Kdyby byla velká
jako člověk, vyskočila by
do výšky 622 metrů! Lidský
rekord je 2,45 metru. :-)

...a jak to vidí 1. a 2. třída

Prvňáci a druháci ponořili hlavy
do knihy a pátrali po tom, která žvířata žijí na různých částech
světa. Zjištěné informace pak zakreslili do plakátů spolu s obrázky
prostředí, kde se zvířata nacházejí.
Zde v Ještěrce můžete vidět malý
náhled plakátů, ale na nástěnce
u vchodu na hřiště se mrkněte na
velké originály. :-)
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Co když je zvířátkům zzzzzzzima?
Jak je to s přezimováním u zvířat nám popsal Arzen Halčín.
Je zima a tak některá zvířata ulehla do
zimního spánku. Zimu zvířata neřeší pouze
spánkem. Někteří ptáci, třeba špačci nebo
čápi řeší zimu tím, že odletí do teplých krajin. Jiní ptáci, například sýkorky přežívají zimní období tak, že jedí semínka z krmítek od
lidí. Další způsob jak trávit zimu, je v létě nanosit si do domečku zimní zásoby jídla. Tak
jako to dělají veverky a mravenci. Jeleni a
jiná divoká zvěř se živí z krmelců. Zima je někdy pro zvířata krutá, ale jaro už se blíží...

Zdroj obrázku: http://media0.iplace.cz/images/media0:4b699c1541963.jpg/krmelec.jpg

Zvířecí abeceda by Arzen Halčín

A jako anakonda. To je had dlouhý 8 m a J jako ježek - pichlavý savec, co žije
a dupe hlavně v noci. :-)
těžký 100 kg.
B jako bazilišek - ještěrka, která umí běhat K jako klaun - a je to opravdu ryba.
po vodě.
L jako lenochod - žije líně na stromech, ale
C jako cvrček. To je hmyz aktivní v noci, je umí i plavat.
zároveň potravou hadů a ještěrek.
M jako makak - jediná opice žijící v Evropě.
jejda

N jako nosorožec - ohrožený druh
O jako otakárek. Otakárek není jen zástupce ředitelky a učitel v Métis, ale také největší motýl žijící v ČR.

D jako datel, který vybírá brouky ze stormů.

P jako ptakopysk - jeden ze dvou savců,
E jako emu - pták podobný pštrosovi, žijící kteří produkují jed.
v Austrálii.
R jako rys - kočkovitá šelma, co výborně vidí.
F jako fenek - podobný pejskovi s velkýma
S jako sova - pták aktivní v noci.
ušima, žijící v savaně.
G jako gibon - opice žijící v děštných pra- T jako tuleň - živí se tučňáky.
lesech.
U jako užovka. To je had, ale neškodný. :-)
H jako hyena - psovitá šelma
V jako vlk. Známe z pohádky O Karkulce.
CH jako chobotnice - hlavonožec
Z jako zebra. Pruhované zvíře podobné
koni, žijící v Africe.
I jako irbis - sněžný levhart z Himalájích
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A teď trochu vážně...

Co si zvířata nezaslouží?

Stranu připravili: Emma Tovaryšová, Sofie Engelová, Slávek Dušek

Zvířata si rozhodně nezaslouží být
jakkoliv týrána. Je mnoho ochránců přírody a zvířat, ale je také
mnoho pytláků a zlých lidí, kteří zvířatům ubližují. Mnohdy pro peníze,
ale bohužel také pro „zábavu“.
Kly slonů, krunýře želv, kůže krokodýlů, srst norků... To jsou jen některé příklady věcí, kvůli kterým lidé
zabíjí zvířata. Zvířata tu byla před
námi, jsou stále tu, ale pokud je
budeme stále dál a dál zabíjet pro
malichernosti, některé druhy tu už
zkrátka brzy nebudou. :-(

protesty
ochránců
přírody
výrobky
z krokodýlí
kůže

kácení pralesů kvůli vysazování palm
pro produkci palmového oleje...
Chcete se připojit k lidem, kteří se snaží zachránit naši přídou a zvířata v ní? Zkuste se
zapojit do celoškolního úkolu:

VYPRACUJ ZA DOMÁCÍ ÚKOL PLAKÁT NA TÉMA

„OCHRANA OHROŽENÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT“
Z povedených plakátů uděláme školní výstavu!
Plakáty odevzdávejte do 28. 2. 2018 třídním učitelům.
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Ještě něco o tom, proč chováme zvířata
nám váborně shrnul Matěj Štefan

Zvířata lovíme kvůli masu a také kůži, např.
zajíce, lišku, medvěda, srnce, jelena, daňka a divoké prase.
Zvířata hlavně na maso jsou tato: slepice,
kuře, prase, králík, kráva, kachna, husa, bažant, jehně, krocan, křepelka a ryby.

Spojovačka s křížovkou

Zvířata, která chováme pro radost, můžou
být: kočka, pes, morče, křeček, rybky a želva.
Kráva, koza, ovce nám dávají mléko, ze
kterého se dá vyrobit také sýr. Ovce dávají
ještě vlnu. Z husího peří se plní peřiny a dříve
se brkem také psalo.
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1. Nástroj určený ke psaní
2. Živočich s dlouhým krkem
3. Lidově „Obývací pokoj“
4. Násep
5. Obuv do deště
6. Část těla spojující hlavu s trupem
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NAUČNÁ STRÁNKA NA ZÁVĚR
PRO TY NEJMENŠÍ Z NÁS...

Kočky a psi mají rádi, když je člověk hladí.
O psovi se říká, že je to nejlepší přítel člověka. To je také nápověda ke křížovce:

S pomocí zvířat můžeme vyrábět spoustu
věcí. Z krav, ovcí a koz dojíme mléko a taky
z nich máme maso a kůži.

1.
2.
3.
1. Má ráda banány.
2. Má parohy.
3. Má velké uši a hýká.
Malý pulec - miminko
na ni volá maminko!
•
Poznáš ho po peří,
rybky má k večeři.
Kač, kač, kač!
Kdo je to?

Doplň:
Z _______________ se stříhá vlna.
Z vlny se vyrábí třeba ___________.

Šupinatý naháček mlsně hledí
na háček. Kdo je to?
•
Přede, vrní, mňouká,
rozespale kouká.
Má zelená očka.
Kdopak je to?

V noci houká, ve dne spí.
Je prý moudrá- všechno ví.
Kdo je to?
•
Leze, leze - žádný spěch,
Domeček má na zádech.
Kdo je to?
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