
 



 
 Do šestého ročníku líbeznické 

školy chodí drobná holčička Elena 

Nünning. Kdo by do ní řekl, že začátkem 

října obsadila ve Zlíně 2. místo na 

Mistrovství České republiky v karate?  

 Také v minulém roce získala Elena 

na mistrovství ČR stříbrnou medaili a na 

jaře v Národním poháru skončila opět 

druhá. 

 Karate se věnuje šestým rokem, 

trénuje dvakrát týdně a velkým vzorem je 

pro ni její trenér. 

 V polovině října jede na Mistrovství světa v karate 2016, které se koná v 

Polsku. Přejeme jí hodně štěstí a úspěchů! 

                                                                                           Šárka Mišurcová 
 

 
 V polovině října se Jan Řápek, žák 

devátého ročníku ZŠ Líbeznice, vydal do 

Itálie na Mistrovství Evropy v karate 

2016. Honza není žádný začátečník, má 

za sebou řadu úspěchů. Je pětinásobný 

mistr ČR, trojnásobný mistr Evrpy a 

stříbrný na mistrovství světa. Letos v Itálii 

opět nezklamal a získal již tradičně zlatou 

medaili! 

                                                                                               Mišurcová Šárka 
 



 
Kristýna Bulková, 6.B 

Po snídani běžím ven,  
jsem s kamarádkami celý den. 

 
Hrajeme si a sportujeme, 
na zem křídou malujeme. 

 
Na zahradě soutěžíme, 

vítěze dárky odměníme. 
 

Někdy natočíme video, 
to je potom veselo. 

 

Elena Nünning, 6.B 
 

Mám ráda vánoční čas, 
letos brzy přijde zas. 

Všude kolem všechno voní, 
stejně krásně jako vloni. 

 
Venku už sněží, 

sníh se sype z věží. 
Děti ven to láká, 

budou stavět sněhuláka. 

 

Pospíšil Jakub, 6.B 
 

Den za dnem  
už je nepočítám, 

noc končí 
a každé ráno svítá. 

 
Prší, 

když to tvrdí v předpovědi, 
a podle kalendáře na zdi 

i datum 
vždycky přesně sedí. 

 
Ať navěky v pekle zkamení,  

ten, kdo vymyslel časové znamení. 



 
 Anička Rosenbergová, žákyně osmého ročníku líbeznické základní školy, si 

dne 4. 10. v krásném sále Emauzského kláštera převzala cenu za svoji kresbu 

babičky. V celostátní výtvarné soutěži Šťastné stáří očima dětí získala ve veliké 

konkurenci druhé místo. Cenu jí předal předseda odborné poroty – malíř Kristian 

Kodet. 



 
Letošní rok, stejně jako všechny předchozí, opět zavítal druhý stupeň 

líbeznické školy po stopách našich památek. Paní učitelka Kostková tentokrát vybrala 

státní zámek Hrádek u Nechanic a opravdu se bylo na co dívat. Počasí nám ve své 

plné kráse dokreslilo nádheru pozdního léta.  

Děkujeme a budeme se těšit na další překvapení. 

                                                                                                    R. Kostková 



 

 

 Dne 17. 10. 2016 se žáci deváté a 

osmé třídy vydali na návštěvu Filmových 

ateliérů na Barrandově. Na místě se 

rozdělili na dvě skupiny, které pokračovaly 

v prohlídce.  

 Nahlédli na výstavu z dějin českého 

filmu - například expozice na motivy 

pohádky Tři oříšky pro Popelku nebo filmu 

Amadeus, kde se dozvěděli mnoho zajímavostí z natáčení a viděli krásné kostýmy. 

Poté prohlídka pokračovala do místností 

s expozicí starých filmů. Někteří si zde 

vyzkoušeli, jak jim sluší klobouky všech 

možných velikostí a tvarů.     

Paní průvodkyně jim ukázala i budovy 

mnoha ateliérů, do kterých bohužel nemohli 

nahlédnout, protože se ve všech právě natáčelo. 

Ve dvou z nich se natáčí populární pořady Tvoje tvář má známý hlas a Stardance.   

 V rekvizitárně je zaujaly 

obrazy, nábytek a různé jiné předměty 

– některé z nich byly již velmi staré. 

Udivilo je, kolik kostýmů se 

nastřádalo v barrandovských skladech. 

Zajímavostí je, že policejní uniforma 

se nesmí půjčovat veřejnosti, kvůli 

možnosti zneužití.    

 Barrandovské ateliéry žáky zaujaly a určitě by se do nich ještě někdy 

rádi vrátili.  

  Pavlína Lindová, 9.A 



 

 

 V sobotu 10.9. 2016 se konaly oslavy 

60. výročí ZŠ Líbeznice. Akci zahájil 

starosta obce Mgr. Martin Kupka svým 

proslovem, krátký proslov pronesla také 

paní zástupkyně ředitelky školy Mgr. 

Kateřina Lindová a poté nám orchestr 

umělecké školy zahrál slavnostní famfáry. 

 Během dopoledne proběhla tombola, jejíž výherci získali tričko s fotografiemi 

naší školy.  

V jídelně bylo přichystané drobné, ale 

velmi osvěžující občerstvení. 

Návštěvníci si se zájmem prohlíželi 

výstavu z šedesátileté historie ZŠ – 

mnozí zde objevili staré fotografie z 

doby, kdy sami ještě školu navštěvovali, 

a radostně je ukazovali svým dětem a 

vnoučatům. 

 V rondelu všichni obdivovali malé herce z prvního stupně ZŠ, kteří si nacvičili 

pohádku 

 „ O dvanácti měsíčkách“. 

  Nakonec návštěvníkům zazpíval sbor Rorýsci a orchestr ZUŠ jim zahrál 

několik známých melodií. Akce se vydařila, počasí bylo nádherné a všichni si 

sváteční den pěkně užili. 
 

Žákyně osmého ročníku: 

Michaela Vodičková 

Dorina Gjugjaj 

Denisa Zanotto 



 
 Dne 14.10. se uskutečnila v naší 

škole akce Bubny do škol. Jedná se o 

skupinové bubnování pod vedením 

vyškoleného faciliátora Tokhiho. 

  Programu se zúčastnily děti 

všech tříd, bez ohledu na věk. Každý z 

žáků dostane do ruky trubku, poté buben a trénují rytmus, aby si nakonec zahráli 

společně skladbu.  

 Program rozvíjí aktivitu 

a smysl pro týmovou 

spolupráci, zároveň funguje 

proti šikaně a agresi. 

 Aktivity Tokhiho 

můžete zhlédnout na webu na 

stránkách Tokhi & the Groove 

Army. 

 Žáci odcházeli z tělocvičny velmi 

nadšení – opět jedna vydařená akce!  

 


