Hádanka: Dvě kukačky vedle sebe sedí,
jedna druhou nevidí. Co je to?*

Moudrá želva: „Pro život, ne pro školu se učíme.“

Zdroj: https://citaty.net/citaty-o-skole/

(* Oči
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Od začátku školního roku už máme za sebou

spoustu zážitků...

V tomto čísle Ještěrky se mrkneme na to, kdo, jak a kde trávil prázdniny, připomeneme
si, kdo to byl sv. Václav, taky se trošku necháme vyděsit halloweenskými obrázky a
ohlédneme se za školními akcemi jako byl projekt ke 100. výročí založení samostatného
Československa a sportovní soustředění v Přelouči... Tak si trošku odpočiňte od učení
a udělejte si chvilku klidu s časopisem...
Zdraví Vaše Ještěrka... :-)
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Úvodem od redakce...

Zajímalo nás, jak
jste s naším časopisem spokojeni...
Přečtěte si, jaké názory
se nám sešly...

A co si
myslíte Vy?
Napište, jak se
Vám Ještěrka líbí
a papír vhoďte do
naší schránky.
(na dveřích kabinetu
Michala Holuba)
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Zdroj obrázku:
http://www.ceskaaslovenskahistorie.estranky.cz/clanky/statni-symboly-ceske-republiky.html

Já jsem zelená odjakživa...
Ale zkuste správně vybarvit
naši českou vlajku. :-)
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Den vzniku samostatného československého
státu je státním svátkem, který připadá na
28. října. Letos byl ale
výjimečný tím, že jsme
mohli oslavit rovných
100 let od založení Českoslovesnka. Ve škole
jsme zpracovali celý projekt. Hotové plakáty si
můžete prohlédnout na
chodbách v přízemí a ve
2. patře. :-) Exkluzivně
pro Ještěrku ještě malé
shrnutí připravili Vojta,
Dominik, Agátka a Max
z 5. třídy.

Prázdniny - to byly časy... :-)
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Někdo je rád u babičky, někdo doma, a někdo procestuje půl světa... Udělejme si pár
výletů alespoň přes stránky Ještěrky. A to na místa, kde byli o prázdninách někteři letošní čtvrťáci a páťáci...
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Když

se řekne: „

“

Když se řekne Svatý Václav, spousta školáku si vybaví asi
podzimní prázdniny. :-) Ale co je ještě důležitější - se svatým
Václavem se pojí státní svátek, zvaný Den české státnosti. Svatý
Václav je totiž považován za tradiční symbol českého státu. Ale dost už úvodního slovíčkaření. Protože důležité informace shromáždili a zpracovali někteří z nás exkluzivně
pro náš časopis:

Eva a Andrejka, 5. třída
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A co teprve, když se

řekne:

Když se řekne 31. října?
Tak to já teda zalezu domů,
zamknu se a bojím se.

Ano, ano. :-) Jde o Halloween. Věděli jste ale, že tento svátek pochází z Irska? Dnes se slaví hlavně v anglicky mluvících zemích, ale jak
jsem tak na Halloween koukal u nás
v Métis, hodně strašidel už chodí i v ČR.
A podobné příšery a děsivé úúúúúúkazy
pro nás zvěčnili pohotoví redaktoři. Brrrr
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Když vás bolí „celý člověk“...
Aneb sportovní soustředění :-)
Sportovní soustředění je už u nás ve škole každoročním zvykem. :-) Letos poprvé
se ale jelo ve dvou termínech. Společné však zůstalo - „spacáky s sebou, pěkně
protáhnout těla, zažít i nějakou tu legraci. A to vše bez rodičů. :-)“
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