
 

  

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ LIBIŠ 

Ročník 2019/2020 - druhé číslo 

Žáci páté třídy 
      

Jsme žáci páté třídy ZŠ Libiš, okres Mělník a museli jsme zůstat doma z důvodu 

mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a chceme VÁS potěšit.  



 

 

 

Obsah druhého čísla : 

 

1. Kája informuje o Coronaviru 

 

2. Aktuální informace o Coronaviru od Jakuba  

 

3. Poradna Vlastičky – jak přežít bez školy.  

 

4. Max radí, jak se v době mimořádných opatření máme stravovat 

 

5. Výuka pro osamělé od Tády,  Nikolky a Andrejky 

 

6. Komiks od Marušky – chybí nám kroužky.  

 

7. Co děláme, abychom zahnali nudu – Justy 

 

8. Typy na krásné Velikonoce od Andrejky 

 

9. Rébusy pro nejmenší – zábava pro volný čas 

 

10. Informace o redakci 

  



 

Kája informuje o Koronaviru.  

 

KORONAVIR-COVID 19 

Koronaviry jsou RNA viry, které získaly název podle svého typického vzhledu - 

koule. Lidské koronaviry jsou běžnými původci tzv. nemoci z nachlazení, zánětů 

horních cest dýchacích, ale také vážných onemocnění jako je SARS (těžkého 

akutního respiračního syndromu, původem z Číny), MERS (respiračního syndromu 

středního východu, původem ze Saudské Arábie) nebo onemocnění COVID-19. 

Infekce se šíří především kapénkově.  

Koronavirů jsou stovky, které jsou běžné u zvířat, ale jen čtyři (COVID je 

z netopýrů, SARS je z netopýrů na cibetky a z nich na nás, MERS je z velbloudů). 

Prevence před ním je, když chcete zakašlat, zakryjte si ústa paží nikoli dlaní! 

Používejte jednorázové kapesníky, omezte kontakt s cizími lidmi, myjte a 

dezinfikujte si ruce, jezte ovoce zeleninu a hodně spěte a nebuďte v neustálém 

stresu.  

Zachovejte chladnou hlavu. Média vás jen chtějí vyděsit jako „Strach z koronaviru : 

Český stylista utekl z Milána a popsal tamní situaci!“ nebo výplod iDnesu je 

absolutní a kolosální blbost, když chcete informace podle pravdy jsou: 

https://koronavirus.mzcr.cz/ , https://www.irozhlas.cz/koronavirus , 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 , 

https://ec.europa.eu/health/coronavirus_cs , 

http://www.mzcr.cz/Info.aspx?aspxerrorpath=/DokumentDetail.aspx a také výskyt 

koronaviru na mapách je tato internetová stránka je 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd4

0299423467b48e9ecf6  

Jinak dodržujte všechno co se má dodržovat!!! 

   

Zdroj informací: internet 

                                                                                                                                                    

  

https://www.wikiskripta.eu/w/RNA_viry
https://www.wikiskripta.eu/w/SARS
https://www.wikiskripta.eu/w/MERS
https://www.wikiskripta.eu/w/SARS-CoV-2
https://koronavirus.mzcr.cz/
https://www.irozhlas.cz/koronavirus
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://ec.europa.eu/health/coronavirus_cs
http://www.mzcr.cz/Info.aspx?aspxerrorpath=/DokumentDetail.aspx
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6


Aktuální informace o Coronaviru od 

Jakuba  

k 30. 03. 2020 

 

 

Koronavirus v Česku 

 

• 43 498 testovaných 

• 2 837 nakažených 

• 17 mrtvých 

• 11 zotavených 

 

 

 

Vláda jednala o prodloužení nouzového stavu v Česku. Nouzový stav 

zatím trvá do 11. 4. 2020. 

 

 

Sport 

 

• Už nějakou dobu jsou zrušeny sportovní akce natrvalo. 

• Nějaké akce ještě běží. 

• Olympijské hry byly odloženy na rok 2021. 

 

Zdroj informací: internet 

 

  



 

Poradna Vlastičky – jak přežít bez školy.  

 

Vlasta radí, jak překonat nudu doma:  

 

1. Učte se 

2. Čtěte si  

3. Ukliďte si v pokoji  

4. Koukejte se na filmy - pohádky 

5. Nakreslete - vyrobte si něco 

6. Jděte ven 

7. Můžete s rodiči (klidně sami) něco uvařit - upéct 

8. Relaxujte  

9. Volejte s kamarády  

10. Hrajte s rodinou deskové hry  

 



Max radí, jak se máme v době mimořádných 

opatření stravovat  

Chtěl bych vám doporučit toto téma (jak se stravovat v karanténě). Myslím, že 

je to dobrý nápad vzhledem k 

tomu, že jsme zavření doma a 

nesportujeme. 

 

Jak bychom se měli stravovat?  

 

No určitě máte doma stejně 

zeleniny a ovoce jako 

sušenek, tak šup do lednice 

pro zeleninu:). Ale nemusí to 

být jen zelenina a ovoce ale i 

např. i tmavé pečivo. 

 

Začal bych u snídaně, ale ne 

tousty s Nutellou ale hezky tmavé pečivo sýry, šunka, zelenina nebo jogurt s 

musli, vajíčka.  Něco dobrého na pití čaj nebo džus. 

 

Teď na oběd: 

Doporučil bych kvalitní maso, rýži, brambory nebo polévku např. vývar asi 

nejzdravější polévka vůbec. 

  

Asi si myslíte, jak to někdo  může vydržet  celou karanténu? Já s tím mam také 

občas problém, ale říkám si, že bych nevypadal  jako sportovec. 

 

Teď si dáme večeři. 

Doporučuju něco, ne tak zatěžující břicho třeba svíčková, ale něco lehčího. 

Třeba salát s kuřecím masem (nemusíte vždy). Ale jak už jsem říkal nemusíte 

vždy to by asi moc lidí nevydrželo. Ale přece nebudeme jíst jen pizzu, co? 

Něco na večeři například rizoto s masem a k tomu zeleninu (rajče, okurka). 

 

Děkuji, že jste věnovali čas tomuto článku. 

 

Váš Max 

 

 

 



Výuka pro osamělé od Tády, Nikolky a 

Andrejky. 

 
Úkol č. 1. od Tády: Najdi v OMALOVÁNCE chyby!  

 

Jak to má být správně?  

 

Pak si obrázek můžeš vytisknout a omalovat.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Úkol č. 2. od Nikolky:  

 

Najdeš všechna slova v osmisměrce?  

 

 

 

  

 

 

 

 



Úkol č. 3 od Andrejky: Jak jsi na tom 

s ANGLIČTINOU?  

 

Tak schválně, najdeš v přešmyčkách anglická slova?  

 

 

Komiks od Marušky – Chybí nám kroužky.  



Co děláme, abychom zahnali nudu: 

 

Fotky od Justy:  

Pečeme:  

 

 

Vyrábíme krásné roušky:  

 



 

 

Vyrábíme dekoupage:  

 

 

Sportujeme:  

 



 

Andrejka pracuje s papírem :  

 

 

Práce na zahradě:  

 

 

 



Pomoc v kuchyni: 

 

 

 

Výroba učební pomůcky pro mladší sestřičku:  

 



 

Lucka griluje:  

 

  



Typy na krásné Velikonoce od Andrejky 
 

Jak se na Velikonoce můžeme doma připravovat. 

 

Každý rok jako první začínáme velikonočním úklidem.  

Uděláme doma velikonoční výzdobu,nakoupíme sladkosti 

a nabarvíme vajíčka pro koledníky.  

Také pomáhám mamince s pečením beránka, mazance a z 

lineckého těsta děláme vajíčka a nebo perníčky s 

velikonočními tvary.  

Vždy na Velikonoce k obědu máme kachnu nebo husu se 

zelím a bramborovým knedlíkem.  

Dokud jsem byla malá, tak jsem chodila hodovat, teď už 

nechodím a čekám doma  na koledníky.  

Vždy k nám chodí velikonoční zajíček a schovává nám po 

zahradě sladkosti. 

  



Rébusy pro nejmenší: 

 

Tajenka od Vlastičky:  

 

 

 

 



Hádanky od Lucky:  

 

Neustále to mění tvar, ale přitom je to stále kulaté. Co to je?     

 

(Měsíc) 

 

 

Já jsem krásná holčička, mám dvě malá očička. 

Na kabátku sedm teček, můj kamarád je mraveneček. 

Kdo jsem?   

 

(Beruška) 

  



Informace o redakci: 
 

Šéfredaktor:      Karel  

Zástupce šéfredaktora:    Jan Ž. 

Zástupkyně šéfredaktora:    Vlasta  

Redaktoři pro sport:  Vivian, Ondřej, Karel, Nathalia Laura  

Redaktoři pro zábavu:   Lucie, Ema  

Redaktorky pro módní styl:  Nikola, Karolína  

Reportéři:      Vendula, Andrea  

Redaktor komiksů:     Marie  

Redaktoři pro volný čas (křížovky):  Anežka, Hana, Elen  

Redaktoři pro volný čas (grafika):   Jakub, Jan R 

Redaktor pro literaturu:    Eliška  
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Fotografové:      Natálie, Justýna  

Distribuce – kopírování a tisk:  Václav P. 

 

 

 

 

 

 

 

Chyby (nejenom) tisku vyhrazeny! 


