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Milí spolužáci, učitelé a přátelé naší školy: 

vítám vás u prvního čísla školního časopisu.  

 

Tento školní rok je obtížný kvůli opatřením vlády 

ČR, která nám výrazně stěžují výuku.  

I přes to doufám, že se Prvňákům v naší škole 

bude líbit, a že v nich tyto události nezanechají 

špatné vzpomínky na tuto školu, a také doufám že 

se náš časopis bude líbit co nejvíce žákům z 

různých tříd, což byla jedna z našich priorit, když 

jsme časopis dělali. 

 

Václav P. 

šéfredaktor školního časopisu 

 

 



 

 

Představení naší třídy. 

Ve třídě je nás 16: 

10 kluků: Matouš, Michal, Vojta, Vašek, Vasyl, 

Petr, Pepa, Fanda, Šimon, Max. 

A 6 holek: Kačka, Šarlota, Nathalie, Klára, Laura, 

Karolína.  

Naše třídní učitelka je Martina Černá - ředitelka 

školy. 

Vztahy mezi námi jsou rozdílné, jako ve všech 

kolektivech. Jsou mezi námi nejlepší kamarádi i ti, 

co se moc nemusí.  

Ale snažíme se spolupracovat a to je 

důležité.                                                                          

Autor: Karolínka K.        



 

Před Vánoci jsme udělali ve škole průzkum 

s dotazníkem, které jídlo mají žáci nejraději:  

 

Otázky dotazníku:  

Kdo má rád svíčkovou? 

Kdo má rád sekanou s kaší? 

Kdo má rád rajskou? 

Kdo má rád rybu s kaší? 

Kdo má rád plněné knedlíky se špenátem? 

Kdo má rád řízek s bramborem? 

Kdo má rád vývar? 

Kdo má rád guláš? 

Kdo má rád buchtičky se šodó? 

Kdo má rád čočku s chlebem? 

Kdo má rád rybí polévku? 

Kdo má rád přílohu hranolky? 

Kdo má rád kebab? 

 

Nejoblíbenějším jídlem je kebab, hranolky a řízek 

s bramborem .  

Nejméně oblíbené jídlo je rybí polévka .  



 

Co dělám o karanténě?  

Minulou karanténu, jsem 

úspěšně složila rybářskou 

zkoušku a tuto karanténu 

můžu trávit u vody, 

chytáním ryb. Je to klidný 

sport kde se učím trpělivosti, 

vztahu k přírodě  

i zvířatům.  

(napsala: Šarlota G.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Labe:  Václav P. 



Všichni jsme si mysleli, že to v létě skončilo, ale na podzim se to zase 

objevilo. „Koronáčová“ karanténa je tu zase s námi. Do školy jsme 

tentokrát nechodili ani měsíc a už jsme zase všichni zavření doma.  

Učení přes online a domácí úkoly, 

kterých je docela dost, zaberou sice 

docela dost času, ale co potom. Když 

je hezky tak chodíme ven, fajn je mít 

zahradu, kde se dá vymyslet cokoliv – 

fotbálek, trampolína, ale třeba i 

hrabání listí.  

 

 

Doma musí člověk něco vymyslet, kromě hraní na tabletu nebo 

počítači, se dá fůra věcí vyrábět, opravovat, měnit (předělat si 

pokojíček), ale i vaření je dost 

dobrý. U nás doma se vaří furt a 

docela rád u toho pomáhám. 

Aspoň jsem se něco naučil. 

 

Autor: Vojta 



Sice je karanténa, ale můžeme dělat spoustu věcí, například: 

hrát si, tvořit, vyrábět, učit se, telefonovat sis kamarády a s 

rodinou, mít větší čas na rodinu. 

 

Já jsem se třeba pustila do výroby „miniknížek“ a už mám 4: 

 Kanáří příběhy 

 L.O.L surprise hairvibes 

 Malé kočičí vyprávění 

 Méďovo malé povídání.  

 

Také chodím ven a každý čtvrtek si hraji s neteří Elenkou. 

Karanténa není zas tak hrozná, ale učení je vážně lepší ve 

škole, než přes počítač. Snad se ve škole zase brzy shledáme.  

Užívejte dnů  

 

Karolínka K.  



 

1. krok                            2. krok                                 3. krok 

ostrouhám jablka           vezmu listové těsto          listové těsto                                          

           potřu vajíčkem 

              

 

4. krok     5. Krok         6. Krok 

doprostřed nasypu  na strouhanku              zabalím štrůdl 

strouhanku.                     dám jablka a hrozinky           

              

 



Krok 7: Do předehřáté trouby dáme štrůdl  a pečeme na 220 

stupňů kolem 20 až 22 minut.                               

         

Ingredience: 1 listové těsto, 2 až 3 jablka, 1 vejce, hrst strouhanky, 

hrst hrozinek, cukr na posypání podle chuti.  

Přeji dobrou chuť.  

Autor: Míša M.                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                          

                                  

 

Byli jsme ve škole jenom pár měsíců, tak jsme   toho moc nezažili.  

Učili jsme se z domova přes online výuku.  

Doufám, že se již brzy   vrátíme do školy a normálního života.  

 

Autor: Šimon N.  

 



 

Naše návštěva ve 2.B.

Při naší návštěvě v prosinci jsme hlavně 

zjišťovali, jaké jídla mají druháci rádi. 

Viděli jsme jejich třídní vánoční 

stromeček a jistě pod ním bylo hodně 

dárků pro děti a paní učitelky. Dětem se 

stromeček moc povedl. 

 

 

Na obrázku je skoro celá 2.B.  Paní učitelka sice není na fotkách vidět, 

ale jmenuje se Lenka Bláhová a je moc hodná. Učí 16 žáků. Děti mají 

vyučování většinou do 12:35. Moc jim přejeme, aby po vyučování šly na 

oběd, který mají rády a hlasovaly pro něj v naší anketě. 

Autor: Kačka T.



 

Každé ráno vesele,  

tahá spáče z postele.  

Za tu službu nevděčníci,  

hned ho klepnou po palici.  

Co je to?  

   

  

Táta dlouhý,  

máma krátká,  

děti jako pimprlátka.  

Co je to?  

  

(budík, hrábě) 



Letí 2 stíhačky a jedna nestíhá.   

 

Jdou dva, třetí nese koláč a čtvrtý říká: „to jsme dobrá 

pětice“.  

 

Pepíček říká mamince:  představ  si že jsem dostal 1. 

A maminka:  „vážně?“ a Pepíček: „říkám, ať si to 

představíš.“.  

 

Pepíček říká mamince: „mami už umím počítat do 10.  

1,2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Maminka říká: „a kde si nechal tu 

5?“. Pepíček: „v žákovské knížce!“ .  

 

 

 

 



 VISÍ TO A NEVÍ KDE, BIJE TO A NEVÍ KOHO, UKAZUJE TO A 

NEVÍ KAM, POČÍTÁ A NEVÍ KOLIK. 

 NEMOTORA SKORO SLEPÝ, HLÍNA SE MU NA NOS LEPÍ, 

PRACUJE I V NEDĚLI, RAZÍ V ZEMI TUNELY. 

 NEMÁ TO HUBU, ALE 3 ZUBY, U JÍDLA TO SLOUŽÍ, PO NĚM 

NETOUŽÍ. 

 MÁ STO JEHEL, ŽÁDNOU NIT, UMÍ DUPAT, NE VŠAK ŠÍT. 

 2 KUKAČKY VEDLE SEBE SEDÍ, JEDNA DRUHOU NEVIDÍ. 

 MÁ TO HLAVU JAKO KOČKA, NOHY JAKO KOČKA, OCAS JAKO 

KOČKA, MNOUKÁ TO JAKO KOČKA, ALE KOČKA TO NENÍ. 

 KDO MĚ V KAPSE MÁ, NIC VNÍ NEMÁ. 

 PATŘÍ TI TO, ALE OSTATNÍ TO POUŽÍVAJÍ VÍC NEŽ TY. 

Franta a Matouš 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

  

Znám hezké místo na výlet 

a procházku. Toto místo se 

nachází v obci 

Veltrusy. Nachází se zde 

krásný zámek obklopený  

zámeckým parkem, jehož 

rozloha je 300 hektarů.   

 

Součástí parku je dančí obora. U zámku  se nachází krásná kašna s 

různobarevnými rybkami.  

Zažijete nezapomenutelný zážitek a uvidíte zde nejen daňky, ale i 

překrásnou a rozmanitou přírodu.   

Autor: Šimon N.  



 

 

Kvůli „Covidu“ jsme teď všichni hodně zavřený doma. Abychom se 

po jeho skončení nebyli všichni tlustý a bez kondice, je dobré si 

doma nebo veku v přírodě trochu zacvičit.  

Doma můžeme třeba skákat přes švihadlo, hrát hry s míčem nebo 

třeba dělat dřepy, kliky a sedy lehy. Dobré je také posilovat s 

činkami.  

V přírodě si můžeme zaběhat nebo se rychle procházet, ale klidně i 

doma v paneláku je možnost běhání, třeba několikrát vyběhnout 

schody. 

 

Autor: Vojta 

 

 

 

 

 



Vybíjená o pohár starostky Libiš 

Naše škola ZŠ Libiš pořádá každý rok turnaj ve vybíjené, který se jmenuje 

„Vybíjená o pohár starostky Libiš. Většinou se koná v květnu a účastní se ho 

páťáci a někdo ze čtvrťáků z naší školy a také týmy jiných z okolí. Důležitým 

trenérem naše týmu je paní učitelka Jana Kubešová. Doufáme, že se tento 

turnaj bude letos konat a že také možná pojedeme i na jiný turnaj ve 

vybíjené. Těšíme se, že nám přijdete fandit. Není důležité vyhrát, ale 

zúčastnit se. 

 

Autor: Kačka T.  

 

 

 



Dobrý den jmenuji se Pepa, v tomto článku se dozvíte tipy na sporty, které 

můžete dělat i v této době. 

 

1. Běžecké lyžování- můžete 

dělat hlavně tam, kde je 

přiměřeně sněhu minimálně 10-

15 cm. My to zkoušeli na 

libišském fotbalovém hřišti. (Ale 

s povolením správce!!!) 

 

 

2. Bruslení-hokej- Můžete dělat na zamrzlém rybníku, ale vážně opatrně 

nejdříve to zkuste s nějakým dospělým!!! 

  

Tak to je ode mne vše, díky za pozornost a doufám, že alespoň jeden sport 

si vyberete.  

Já Pepa se loučím a mějte se hezky. 
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Chyby (nejenom) tisku vyhrazeny! 


