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Hádanka: Přišel k nám bílý kůň,
zalehl nám celý dvůr   Co je to?*

Moudrá želva:  „Co slyším, to zapomenu. Co vi-
dím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“

Zdroj: https://citaty.net/citaty-o-moudrosti/
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(* Sníh

...Přemýšleli jste někdy nad tím, kdo vynalezl třeba televizi?

Jedním z témat Ještěrky jsou VYNÁLEZY. 

Tak si nové číslo Ještěrky pročtěte, ať jste zase o něco chytřejší. Protože vynález, to ne-

musí být jen nějaké speciální zařízení z dílny šíleného vědce. I docela obyčejné věci, 
které používáme třeba každý den, musel někdo vymyslet. A pojmenovat. Takže i pro nás 
tak samozřejmá věc jako je splachovací toaleta, byla kdysi velkou novinkou...

Dočtete se o zážitcích z Vánoc, z vánočních 
prázdnin, kdo dostal svůj NEJ dárek a budete se moct zapojit do soutěže. Více na násle-

dujících stránkách...   
                                        

V Métis proběhla 
soutěž v angličtině
V jeden lednový den se kabinet ve tře-

tím patře proměnil v soutěžní zkušebnu. 
Všichni žáci předvedli oslňující výkon. 
Výběr vítězů byl tedy o to složitější. Nako-

nec rozhodovaly jednotlivé body. Na vy-

hlášení výsledků už to sice bylo řečeno, 
ale ještě jednou gratulujeme všem, kdo se 
soutěže zúčastnili. :-) 

Ano ano... Pololetní vysvědčení je za námi. 
Já se ke konci docela zapotila. Možná 
bude lepší, když se příště budu učit prů-

běžne. Nebudu pak muset dohánět lepší 
známky až na poslední chvilku. :-)

Tuším, že jste to někteří měli
podobně. :-)

Ještěrka Métisová
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Patent 

No tak si to představte... Vymyslíte stroj na učení. 
Když jdete večer spát, stroj zapnete a ráno po pro-

buzení zjistíte, že už všechno do školy umíte. Bylo by 
to fajn, že ano? :-) Ale co když někdo Váš stroj ob-

jeví, nápad Vám ukradne a postaví si takový stroj 
také? Nebo ho dokonce začne prodávat? Aby se 
zabránilo krádeži vynálezů, existuje patent. Je to lis-

tina, která Vám zaručí, že legálně (tedy bez porušení 
zákonů) nikdo nesmí bez Vašeho vědomí používat 
Váš nápad na výrobu vynálezu, který jste sami vy-

mysleli. 
V České republice takový patent vydává Úřad prů-

myslového vlastnictví. Funguje to takhle: když vy-

myslíte a sestrojíte fungující vynález, podáte na úřad 
patentovou přihlášku. A úřad rozhodne, jestli Vaše-

mu vynálezu vydá patent nebo ne. Pokud ano, jeho 
platnost je v ČR 20 let. Na obrázku vidíte patent na 
jízdní kolo z roku 1890.

Vynálezy 

A jak to tedy bylo s těmi vynálezy? Kdo je vymyslel? A kdy? Pár zajímavostí si připravili 
třeťáci, čtvrťáci a páťáci...

Zdroj obrázku: https://cz.depositphotos.com/82482446/stock-

-photo-bicycle-patent-from-1890.html
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Zdroj obrázku: https://wettengl.info/Blog/Dokumente/D041-Model%20T-As-

sembly-Henry%20Ford.jpg
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Vynálezem nemusí být vždy jen nějaká věc nebo stroj... I kreslené, nebo-li animované 
filmy musel někdo nejdřív vymyslet. :-) 
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Bez psacích potřeb bychom se moc psát asi nenaučili. :-) A tak nejen těmto dvěma pá-

nům vděčíme za to, že nemusíme ještě dnes psát ptačím perem namočeným v inkoustu.

Soutěž!
vyrobte malý model stroje na učení (z článku o patentech)!

Doneste ho do 10. března
Aničce Šimkové nebo Michalu Holubovi.

Všechny modely vystavíme a vyhlásíme vítěze,
na kterého bude čekat sladká odměna!
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Příběhy s vánočním nádechem sepsali páťáci. Jestli vzpomí-
náte na čas vánočních prázdnin, tak se začtěte a načerpejte ještě trochu atmosféry. :-)


