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Hádanka: Patří to tobě, ale tvoji známí 
to používají víc než ty. Co je to? *

Moudrá želva: Objevíš-li nové přátele,
nezapomeň na ty staré. 

Erasmus Rotterdamský
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Spolužáci z první třídy tvořili 
veselá písmena tvořící ná-

zev našeho časopisu a také 
pokračují na tvorbě obrázků 
pro další vydání Ještěrky...

Znáš vtip? Tak povídej, piš a maluj

Pasta
Mami, víš kolik pasty je v jedné tubě?
„Nevím.“
„Já to vím, od gauče až k televizi.“

I maminka zlobila
Dcerka se ptá maminky:
„Mami, proč máš některé vlasy bílé?“
„To je z tvého zlobení. Pokaždé, když prove-
deš něco špatného, zbělá mi jeden vlas.“
„A mami, proč má babička bílou celou hla-
vu?“

Smrdutý skunk
Přijde malý indián k náčelníkovi a ptá se ho: 
„Proč mají indiáni tak ošklivá jména?“
„Jak ošklivá? Tobě se nelíbí silný medvěd, 
nebo bystrý sokol?,“ ptá se náčelník.
„Líbí.“
„Tak o co ti vlastně jde, smrdutý skunku?“

Toník se nenašel
Na co jste si včera děti hrály?
Na schovávanou.
A kdo byl nejšikovnější?
Toník. Toho jsme dodnes nenašli.

Najdi na internetu, v knížce nebo si vymysli vtip do příštího vydání Ještěrky! Nebo legrač-

ní příběh odposlechni ve škole, doma, mezi kamarády a zapiš ho. Doprovoď ho svým 
obrázkem. Kdo je podle vás největší vypravěč vtipů ve škole? Řekněte to panu učiteli 
Holubovi. Zde Ještěrka přikládá několik vtípků pro inspiraci.
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V Ještěrce je nesmysl, chyták, chyba. Najdeš kde a ukážeš učiteli opravu?



NašiPředstavujeme redakci Ještěrky
Na tvorbě školního časopisu 
se podílí všechny třídy z naší 
školy. V tomto čísle Ještěrky 
se seznámíme s redaktory 
ze 2. třídy. Uhádneš, kdo 

z nich má rád youtubery, 
kdo matematiku, kamará-

dy nebo Minecraft? Odpověď 
najdeš dole na této straně.
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Ondra P.: youtubery
Anička K.: kamarádky
Vanesska V.: učitelku
Matěj V.: MineCraft
Matěj Š.: MineCraft
Adam S.: MineCraft

Rita S.: kočky, školu
Míša C.: matematiku
Emča B.: youtubery
Emča K.: youtubery
Kája B.: všechno :-)
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PlanetaNeptun
Neptun je osmou a zároveň poslední plane-
tou sluneční soustavy. Neptun oběhne jed-
nou Slunce za 164 let. První jasný pohled poří-
dila až sonda Voyager 2. K Neptunu dorazila 
v roce 1989 po úspěšné návštěvě Uranu roku 
1986. Voyager 2 objevil u Neptunu čtyři sla-
bé prstence. Jeho atmosféru tvoří převážně 
vodík a helium. Neptun obsahuje metan, 
proto je jasně modrý. Na Neptunu fouká vítr 
o rychlosti až 2200 km/h, což způsobuje, že 
je největrnější planetou sluneční soustavy. Neptunův největší měsíc je Triton, který je větší 
než planeta Země. Neptun je skoro celý z plynu, až na jádro. Na Neptunu panuje mráz 
okolo -200 ˚C. Neptun byl objeven roku 1946 německým astronomem Johannem Gallem 
(1812–1910). Neptun má 8 měsíců. Jeden den trvá 16 dnů.

Malý kvíz:
1) Jak se jmenuje sonda, která objevila 4 slabé prstence na Neptunu?
2) Jak rychle fouká vítr na Neptunu?
3) Proč je Neptun modrý?
4) Za kolik let oběhne Neptun Slunce?
5) Jaký z 8 měsíců je největší? Řešení kvízu:
1) Voyager 2
2) Až 2200 km/h
3) Kvůli metanu
4) Za 164 let
5) Triton
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Naučili jsme se něco o vesmíru...



Leonardo, to byl koumák
Byli jsme na veletrhu vědy v Letňanech. 
Postavu na fotografi i vpravo, kde vykuku-
je hlava jednoho z žáků, původně nakreslil 
známý koumák Leonardo da Vinci. Žil před 
více než pěti sty lety. Předpověděl spoustu 
strojů z naší doby. Třeba letadla. Zabýval 
se i konstrukcí dobývacích strojů a tanků, 
anatomií a aerodynamikou. Anatomie 
je nauka o stavbě těla a aerodynamika 
zkoumá, jak to udělat, aby letadlo či auto 
co nejméně kladli odpor vzduchu.
Leonardo da Vinci také maloval. Nejznáměj-
ší je obraz Mona Lisa. Jeho postava stále 
inspiruje. Třeba k fi lmu Šifra mistra Leonar-
da. Víte co je to šifra? Ne? Tak se zeptejte.

Métis - základní škola
se šla mrknout!
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Obrázky kreslili:
A: Natka Ambrožová, Julinka Koubová a Natka Puchala, B: Rita Sboeva, C: Dominik 
Ginter, D: Kristýnka Bačíková, E: Yasin Svoboda, F: Maxík Göllner, G: Agátka Morávková
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Podívejte, co jsme
objevili...
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Učíme se poznávat mapy a plány
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Ve třetí třídě jsme se naučili ro-
zeznávat místa na mapě, ale 
také už umíme nakreslit třeba 
plánek třídy nebo svého poko-
jíčku. Aby jsme lépe pochopili 
jak to vlastně celé funguje, vy-
robili jsme si vlastní malé měs-
tečko z papíru. Učíme se na 
něm zároveň i to, jak se správ-
ně chovat jako chodci a nebo 
také cyklisti na silnici...

Dne 2. září proběhl ve škole 
Métis „Escape room“, kterého se 
zúčastnila 3.–5. třída. Pří-

prava na celou akci probíhala od 
příměstského prázdninového tábora. Na 
výrobu všech prvků jsme použili: 3 kódo-
vé zámky, 1 klíčový zámek, kartonovou 
krabici, papírovou tašku, malou plastovou 
krabičku a puzzle. Týmy po čtyřech/pěti 
lidech měly na únik z místnosti půl hodiny. 
Nakonec všichni unikli. Již brzy se můžete 

těšit na Útěk ze školy 2.                Bohuslav Dušek

Útěk ze školy


