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Hádanka: Každý na to kouká, civí. Na jaře se 
dějí divy – rozkvete vždy jeden pán. Víte který?*

Moudrá želva:  „Nikdy neodhazuj šat, dokud není 
konec května.“

Zdroj: https://www.pranostik.cz/jarni-pranostiky/
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(* Tulipán

ČLOVĚK... PŘÍRODA... Že Vám tato slova připomínají 
předměty ze školního rozvrhu? To je sice pravda, ale 
souvisí s nimi také spousta informací a zajímavostí, 
které se třeba ve škole ani neučí. Na některé z nich 
se v tomto čísle mrkneme zblízka. 

Více se dočtete na str. 2–7 

Ještě si ale trošku zavzpomínáme. A to na

Na lyžařský výcvik se letos vycestovalo zase do oblíbené Pece pod Sněž-

kou. Hned na úvod byli všichni „skoro-lyžaři“ i lyžaři rozřazeni do skupinek a 
bez otálení se začalo. Počasí bylo tentokrát ukázkové. Naštěstí byli všichni 
šikovní a nikdo ani neskončil s hlavou ve sněhu. :-) Kromě lyžování byla při-
chystaná také přednáška horské služby. Byl to příjemný výlet. Ale teď už se 
na nás chystá jaro. A v červnu? Škola v přírodě! Třeba vyměníme lyžáky za 
plavky. :-)                                  Obrázky si prohlédněte na str. 8.
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No. Já jsem sice redakční ješ-
těrka, leckdo by řekl, že zimu 
přečkávám v kanceláři u po-
čítače se šálkem čaje. :-)

Ale jak je to doopravdy? 
Ještěrky žijící ve volné příro-

dě si hledají „příbytky“, kde 
v zimě upadají do zimního spánku. A pozor - ještěrka je 
zákonem chráněný živočich!  
Mimochodem - pokud máte zahradu, můžete ještěrce 
takové zimní obydlí snadno připravit, ona si ho pak sama 
najde: Vyrobit se dá z hromady chrastí tvořené silnějšími 
větvemi v dolní části, slabšími uprostřed, zasypané su-

chým listím. Stejnou radost takto uděláte třeba i ježkovi. 
:-) 
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TORNÁDA

SOPKY
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Základní složkou živých organismů jsou buňky. Byly rozlišeny dva hlavní typy buněk:
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Říkáte si, proč v čísle Ještěrky, které je věno-

váno člověku a přírodě, najednou nachází-
te stránku „plnou odpadků“? Je to proto, že 
právě naše příroda začíná být bohužel stále 
více zaplněna odpadem... Přečtete si, že tře-

ba PET lahev se rozkládá dlouhých 100 let. Je 
na čase se k přírodě začít chovat trošku lépe. 
Nemyslíte?



Co našim redaktorům zrovna „vrtalo hlavou“...
Přínášíme ještě pár článků o tom, co nás zrovna napadlo. :-) Co třeba takový čas? 
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Malá fotogalerie - „LYŽÁK 2019“ 


