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Hádanka:  Tisíc jehel, žádné šití, jednou za rok 
celý svítí. Co je to?*

Moudrá želva:  Jak na Nový rok, tak po celý rok. 
Zdroj:  https://www.promaminky.cz/hadanky/nezarazene/

vanocni-stromecek-3119

1

(* Vánoční stromeček

MÁME ZA SEBOU TÉMĚŘ POLOVINU ŠKOLNÍHO ROKU

Milí čtenáři, čas utíká jako voda a skoro polovina školního 
roku je za námi. Co myslíte, umíte už všechno na pololetní 
písemky? Já jo. :-) Tak či tak, čekají nás vánoční prázdniny. 
A s nimi odpočinek a hlavně Vánoce. Než to celé vypukne, 
začtěte se do nového čísla našeho časopisu. Tentokrát se 
seznámíte s výsledky práce ve vyučování hned u několika 
tříd. Uvidíte také pár obrázků z příprav na právě proběhlou 
vánoční besídku.  

Už Vás nechám, ať se můžete poko-
chat. Ale ještě mi dovolte malý vzkaz 
pro Vás všechny: 

Já, Ještěrka, bych Vám ráda 
popřála veselé Vánoce, pěkné 

prázdniny a do nového roku 2020 jen samé štěstí, po-
hodu a také hodně úspěchů ve škole.

Prodejní výstava anglických 
knih nakladatelství Usborne
Dne 4. prosince 2019 proběhla 

tradiční prodejní výstava anglic-

kých knih nakladatelství Usborne. 
Děti měly možnost prohlédnout a 
zakoupit si anglické tituly různých 
žánrů a úrovní, aby se mohly zdo-

konalovat v cizím jazyce příjem-

ným a zábavným způsobem.
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Z PŘÍRODOPISU 7. TŘÍDY...

VIDÍTE?
Už i v učebních osnovách se o mě 
píše... A mám i fanoušky :-)
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... a výtvarné tvorby čtvrťáků.
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Pohodlně se usaďte...
                                   ...a přečtěte si, kdo je OZZY.
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Máte hlavu plnou 
zajímavých příběhů?
Nebo rádi fantazírujete? 

Co kdyby se mezi 
Vámi skrýval nějaký 

velký spisovatel?
Tak se nebojte a 
pošlete mi svůj 

příběh!  

Své příspěvky odevzdávejte svým třídním učitelům nebo Michalu 
Holubovi... Kdo dává pozor na hodinách PC, zvládne určitě zaslat příspěvek 
také elektronicky na e-mailovou adresu michal.holub@zsmetis.cz  :-)
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My Seasonal Book
Žáci třetí třídy se v současné době v hodinách angličtiny učí o ročních obdobích. Své znalosti 
zúročili při výrobě brožurky s názvem „My Seasonal Journal“. Používali slovíčka, fráze, a zamýšleli 
se nad aktivitami, které jsou pro jednotlivá roční období typické a také nad tím, které období 
mají nejraději. Brožurky se jim velmi podařily.
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VÁNOČNÍ BESÍDKA
V naší škole se vánoční besídka v diva-
dle Gong proměnila v příjemnou kaž-
doroční tradici.
Tentokrát všichni prezentovali své zna-
losti z celoškolního projektu o zemích EU. 
I přes zdánlivě nevánoční téma měla 

besídka opět velký úspěch a příjemnou 
atmosféru. Vždyť také všichni poctivě 
vyráběli kulisy, vymýšleli a nacvičovali 
jednotlivé scénky a vystoupení.
Podívejte se teď do zákulisí příprav 

a také na fotky pořízené přímo v divadle 
Gong během samotného představení.
Že to všem šlo krásně? :-)
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DRUHÁCI
DOPLAVALI!

A ptáte se kam? 
Přece do cíle!

ÚSPĚŠNĚ ZAKONČILI
PLAVECKÝ KURZ. 

TAK JIM POGRATULUJME! :-)
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NAŠI NEJSTARŠÍ...
Osmáci se nezadržitelně blíží k velkému finále!
A tím myslíme rozhodování o svém dalším vzdělání. Čeká Vás to všech-
ny. A i každá ještěrka dobře ví, že je to úkol nelehký. Abychom příští rok 
budoucím deváťákům rozhodování ulehčili, poslali jsme je na výstavu 
středních škol. O množství zajímavých stánků všech možných škol neby-
la nouze. Držme jim palce, ať vyberou správně. :-)

Najdi ve skrývačkách, které vytvořili třeťáci, 
vyjmenovaná slova:
Malý kos zobe zrní.

Matěj má hrubý kabát.
Na obraze jsme viděli hradby Tetína.

Letos jsme pekli perníky ve tvaru motýla a dali
jsme na ně posyp a tykadla z marcipánu.

Ádiny vlasy se líbily všem dětem.
Kluci byli na kolotoči.

Tato kniha byla poctivý román.
V ZOO je krásný nový tuleň.

Kdyby tolik nepršelo, šel bych ven.
Vy, dravé ryby, co jste mi to udělali?

Po vykoupání půjdu spát.
Tohle je zubr z Ypsilonie.

V zimě jsme byli na horách.
Vlasy nerostou.

Petr byl i na fotbale.
Mohl by strýc upéct dort?


