
 

  

Žáci páté třídy 

Druhé číslo 

Školní časopis ZŠ Libiš 



 

Obsah druhého čísla školního 

časopisu: 

 

1.  Co doporučujeme dělat o karanténě.  

2.  Čas v karanténě. 

3. Typy na výlet po okolí. 

4.  Komiks od Laury. 

5.  Máme pro vás tip, kam na výlet! 

6.  Matoušová kniha 

7.  Velikonoce   

8.  Tradice velikonoční pomlázky 

9. Informace o redakci 



Co dělat o karanténě? Sice nemůžeme mimo okres, ale i v 

okrese se dá dělat spousta věcí.  

 

Můžete například jezdit na kole, dělat něco na zahradě, jít na 

procházku, nebo na výlet na Mělník, kde je spousta krásných 

míst, jako třeba soutok Labe s Vltavou. 

 

Vašek 

 



V prvním čísle školního časopisu, jsem psala o rybářském 

kroužku a chytání ryb. V zimě rybářská sezóna skončila a já 

přemýšlím, co se dá v této zimní době dělat, když je vše 

zavřené kvůli karanténě. A proto, než začne jaro, zasadím si 

semínka paprik. Leden je ideální čas, kdy si můžu zasadit 

papriky, bylinky a pozorovat, jak mi krásně rostou. Do 15. 

května je budu mít doma za oknem v truhlíku a čekat než 

skončí zimní noci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Mohli byste si vrazit třeba na Kokořínsko, najdete tam třeba 

kokořínský hrad, nebo byste 

si mohli vyrazit jen tak na 

houby. A kdyby se vám 

chtělo spíš jen tak na 

procházku třeba se psem 

mohlo by se vám líbit třeba 

Černínovsko. A kdyby 

Černínovsko nezabralo,  

samozřejmě byste se mohly 

projít jen tak po Libiši. 

Kdyby ani to nezabralo tak 

se projděte tam, kde je ZOO 

a opice.  

 

Laura a Max S.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Kačka, Lola a Max vytvořili sopky z libišského sněhu a pak 

zjistili, že vlastně vytvořili pravou kopii 

„Ležícího prasete Kokořínska“. Takto je nazývaný 

Velký Beškovský kopec (474 m), který má za sebou sopečnou 

minulost.  

Velký Beškovský kopec je opravdovou ozdobou Kokořínska. 

Kopec se v profilu podobá ležícímu vepři a tvarově připomíná 

siluetu vulkanických kopců Ľubietovský či 

Klenovský Vepor ve Slovenském Rudohoří.  

Nejbližší sopka od nás je na Chloumku u Mělníka a jmenuje 

se Chloumeček. Podle legendy tady sídlil drak chloumecký, 

který dával pozor na horu Říp.  

  

Ve spolupráci vytvořili Kateřina Tomková, Laura Slezáková a 

Maxmilián Slezák.   

 

 

 

 

 

 



Milí čtenáři, všichni prožíváme těžkou dobu, kde místo 

pobíhaní venku musíme sedět doma na zadku u počítače. A 

právě pro tuto dobu mám pro Vás návod, jak to 

sezení vydržet a ještě se u toho výborně pobavit.  

Návod je to jednoduchý: vezměte si do ruky knihu!  

A pokud rychle nevíte jakou, můžu vám jednu doporučit a 

pokud se vám to bude líbit, příště můžu doporučit další.  

Dnes bych vám chtěl představit, knihu od Enid Blytonové, 

Tajemství tajného pokoje. Tato kniha je z velké řady 

knížek, ve kterých vystupují jako hlavní hrdinové Pip, Bětka, 

Špekoun, Larry a Daisy. Celá parta si říká Pátrači a řeší různé 

záhady.   

V Tajemství tajného pokoje Pátrači řeší záhadu tajného pokoje 

v opuštěném domě. Celou dobu je to knížka hodně napínavá a 

tak vám ani nepřijde, že sedíte doma na židli a prožíváte 

dobrodružství, jako by jste lítali někde venku.  

Pokud tuto knihu doma nemáte, můžete si ji koupit na 

internetu, půjčit z knihovny a nebo prostě popadněte 

jakoukoliv jinou knihu, protože sedět a číst je mnohem lepší 

než jen sedět.  

Matouš K.  

  

  

  



Velikonoce začínají 4. dubna. Mají 9 dní: popeleční středa  

V tento den začíná čtyřicetidenní půst.  

  

Květná neděle – je poslední postní nedělí  

Modré (žluté) pondělí – poslední postní pondělí  

 Šedivé úterý – velký den úklidu a vymetání nečistot – řádný 

jarní úklid  

Škaredá středa (Sazometná středa)  

Den Jidášovy zrady. Kdo se mračí na škaredou středu, bude se 

mračit každou středu v roce. Takže se usmívejte! 7 

Zelený čtvrtek – poslední den, kdy jsou slyšet kostelní zvony, 

poté utichnou až do Bílé soboty (odlétají do Říma).  

Velký pátek Největší půst, den soudu a ukřižování Ježíše 

Krista. Pokud chcete najít poklad a zbohatnout, hledejte ho 

právě na Velký pátek.  

Bílá sobota Zdobení vajíček, pletení velikonočních pomlázek 

z vrbového proutí. Pečou se beránci a mazance. Po čtyřiceti 

dnech konečně končí postní období.  

 Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční)  

Nejdůležitější křesťanský svátek z mrtvých vstání Ježíše 

Krista, během ranní bohoslužby se světí jídlo.  

 Velikonoční pondělí – Velikonoční koleda, chlapci omlazují 

děvčata pomlázkou z vrbového proutí. Někde je zvykem, že je 

na oplátku děvčata polévají vodou. Chlapci si vykoledují 

vajíčka.    

Také jsem si upletl pomlázku. A maloval vajíčka a zdobil 

dům. Užijte si Velikonoce.  

  

Zdroj: internet  



 

 

 

První zmínka o velikonoční pomlázce pochází ze 14. století. O 

velikonočním pondělí se jí prý šlehali manželé a milenci. 

Ospalci byli zas časně zrána poléváni studenou vodou, či se do 

vody dokonce házeli, aby se probrali.   

 

Malovaná vajíčka dávají děvčata a ženy koledníkům o 

Velikonočním pondělí jakožto výslužku za koledu. Zdobená 

vajíčka patří k jedněm ze symbolů velikonočního veselí. K 

malování na vajíčka se váže už ne tolik známá legenda. Při 

svém putování Ježíš a jeho učedník Petr přišli do jednoho 

statku a žádali u hospodyně o kousek chleba, ta však v celém 

obydlí ani kousek chleba neměla, avšak v tu chvíli uslyšela 

kdákání slepice, tak seběhla dolů do kurníku a pohostila je 

alespoň čerstvým vejcem v teplém popelu upečeném. Když 

pocestní odešli z domu, chtěla poklidit ze stolu skořápky, když 

je však chtěla smést, zjistila, že ty jsou zlaté. 

Šarlota  

 

Velikonoce jsou nejvýraznější svátek křesťanský.  Je v dubnu 

a zvyky jsou například koledování s pomláskou, a zdobení 

kraslic, ale i pletení pomlásek. Velikonoce neslaví například 

Portugalsko, Řecko, Estonsko, Amerika. 

Šimon 

 



 

  

kapitola.1  

Když se křeček vzbudil, slyšel vesmírného psa volat o pomoc. 

Křeček rychle letěl psovi na pomoc, ale  

 bylo pozdě. Gogomoni už jednu planetu psovi vzali. 

Pes už měl jen dvě ale super křeček viďel, že pes je   

smutný. Křeček, ale řekl že se ji pokusí zachránit.  

Takže se ze psem rozloučil a letěl.A pes začal trénovat, 

aby když by zas gogomoni přiletěli aby byl  

 připraven. LOĎ GOGOMONŮ SOUŘADNICE:NEZÁMÉ  

mluvý k vám hlavní velitel!!!připravte se na přistání na základ

nu a taky na náraz super křečka.Ja si myslel  

že jste chytřejší vy bando hlupáků do práce a 

do levoboku! ááááááááááááááááááááááááááááááááá!!!!!!!!  

pane obáváme se že je pozďe loď ma zničený motor!!!Na zákl

adnu zbýva 5km a loď uletí z jednim  

motorem 3km už musíme jen doufat. a nebo...   

pokračování příště...  

Max 
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