
  



Ať žijí recitátoři! 
 Vítězové školního kola recitační soutěže Poetické setkání 2017 
vyrazili v polovině března hájit naše barvy do obvodního kola v DDM 
Přemyšlenská, Praha 8. Všichni se na tuto akci vždy moc těší, protože 
organizátoři každoročně připravují pro účastníky zábavné hry a soutěže, 
aby se o přestávkách mezi 
recitačními bloky nenudili. 
 Děti z Líbeznic letos 
mezi velmi silnou 
konkurencí (v jednotlivých 
kategoriích přednášelo 
kolem dvaceti šikovných dětí 
z různých škol Prahy 8 a 
okolí) opět bodovaly. Soutěží 
se ve čtyřech kategoriích a z 
každé z nich pouze dva 
soutěžící postupují do krajského kola. Z líbeznických recitátorů získali 
tento postup: Aneta Růžičková v I. kategorii a Štěpán Kašpar v kategorii 
II.. Albert Hlaváček a Dora Gjugjaj obdrželi za svůj výkon čestná 
uznání. 
 Vítězům blahopřejeme! Ať se jim daří i v krajském kole! 
 

 Lucie Kovářová, žákyně čtvrtého 
ročníku líbeznické školy, získala v krajském 
kole Soutěže základních uměleckých škol ve 
hře na klavír druhé místo.  
 

       
 Blahopřejeme! 



 

Dne 8.2. 2017 proběhlo ve škole divadelní představení Vikingové. Na této 
akci dva herci - šermíři seznámili žáky se způsobem života a boje Vikingů. 
Představení bylo 
velice vtipně 
provedené, žáci 
se do něho mohli 
zapojit a naučit se 
například, jak 
držet zbraň nebo 
jak se chránit 
před šípy 
nepřátel. Akce se 
dětem velice 
líbila a všichni se hodně nasmáli. 

Koderičová Iva, 6.B 

 Paní knihovnice A. Dančová poprosila žáky líbeznické školy, aby 
navrhli logo pro nově vznikající 
Klub dobré chvíle – klub setkávání 
se těch, kteří si chtějí popovídat, 
pobavit se a pobesedovat u kávy 
(třeba při příjemné hudbě). 
  Mladí výtvarníci se pustili do 
díla a odevzdali paní knihovnici 
mnoho rozmanitých návrhů. Ta 
potom vybrala tři nejvhodnější a 
nejzdařilejší.  
 Na třetím místě se umístil 
návrh Petry Vorlíčkové z 9.A, na druhém místě Terezy Štěpáníkové z 
9.B a absolutní vítězkou se stala Nikola Ryšavá ze 6.A. 



 
Rodičovské hádky, 
jsou už zase zpátky. 

Stejně jako posledně, 
jen více intenzivně. 

 
Každý z nich pryč odchází, 
říkám si: "Něco tady schází." 
Přes den hraný úsměv nasadit, 

večer už se slzám nebránit. 
 

Před rodiči dělám, že to chápu, 
sama smutně světem tápu. 

Kamarádce se svěřím, 
protože jen jí věřím. 

 
Za tuto báseň získala Iva Koderičová 2. místo v literární soutěži Den 
školáka. 



 
 Den 1.6. (na Den dětí) udělaly žákyně šestých tříd líbeznické školy 
radost dětem v mateřské škole. Zahrály jim pohádku „Mořská cesta za 
pokladem“. 
 Dětem se 
divadlo velice líbilo 
a bylo vidět, že jsou 
moc pozorné. Na 
konci příběhu jim 
dívky pokládaly 
různé otázky a za 
správné odpovědi 
dostaly děti lízátka. 
Byla tam výborná 
atmosféra. Legraci si 
užili diváci a stejně tak i herci. 

          Bára Chytilová a Elena Nüning, 6.B 

 Bára Chytilová, žákyně 6. ročníku líbeznické základní školy, 
vybojovala ve své kategorii krajské 
základní soutěže žactva v plavání 3. místo. 
  



 Dne 26.5.2017 se v areálu naší školy uskutečnila soutěž Den se 
školou. Tato soutěž zahrnovala tři oblasti: sportovní, výtvarnou a literární. 
 Soutěžili mateřské, základní a základní umělecké školy z celé oblasti 
Prahy - východ.Tato oblast se rozdělovala ještě do tří supin: Brandýsko, 
Neratovicko a Kralupsko. Naše škola patřila do skupiny Brandýsko. 
 Výsledky výtvarné soutěže: žáci líbeznické školy Matěj Němec, 
Lucie Bartoníčková a Karolína Veselá vyhráli (v kategorii 4. až 6. třída) za 
společný obrázek 3. místo, 2. místo získala Marie Hlaváčková – 6.A a 
krásné 1. místo obsadila Barbora Chytilová – 6.B. V kategorii 7. až 9. tříd 
získala 3. místo Kateřina Sirotková – 7.B, 2. místo Veronika Sigmundová 
– 7.A a 1. místo obsadila Šarlota Ščuková – 7.A. 
 Velké úspěchy slavili líbezničtí žáci také v soutěži literární. V 
kategorii 4. až 6. třída získala za svoji báseň 3. místo Michalea 
Buzalková  – 4. roč., 2. místo Iva Koderičová – 6.B a 1. místo Robert 
Kuhn – 6.B.  
 Také ve sportovní oblasti obsadili líbezničtí žáci přední místa. 

   Všem blahopřejeme!  
 Iva Koderičová a Robert Kuhn, 6.B 

  

  



 Pavlína Lindová, Šárka Oliveriusová a Petra Vorlíčková, žákyně 
9.A líbeznické školy, zopakovaly 
loňské vítězství v historické části 
celostátní soutěže Daniel, jejímž 
úkolem je připomínat hrůzy 
holocaustu. Dívky získaly 1. 
místo za svoji práci o osudech 
židovské rodiny Munkových z 
Brandýsa nad Labem. 
 Pavlína Lindová měla 
navíc velikou radost z Čestného uznání v literární části soutěže, které 
získala za svoji báseň Plyšový medvídek. 
 

  
 Anetka Růžičková, žákyně třetího ročníku líbeznické školy, má 
opravdu veliký herecký talent. Její 
přednes uměleckého textu je 
přirozený, odvážný a velmi 
výstižný. Svědčí o tom také to, že v 
krajském kole celostátní recitační 
soutěže Poetické setkání získala 
jedno ze tří ocenění. Anetčina I. 
kategorie končí krajským kolem, v 
celostátním kole pokračují pouze 
vyšší věkové kategorie, a tak jsou 
vybráni tři z více než dvaceti 
soutěžících, kteří obdrží ocenění. 
Jedno z těchto tří ocenění získala 
právě Anetka. Takového úspěchu dosud 
žádný z mladých líbeznických recitátorů nedosáhl. O této šikovné holčičce 
určitě ještě uslyšíme, možná se stane slavnou herečkou.    



 

 Všechno se to odehrálo hrozně narychlo. Přihlásit školu do soutěže o 
Bludišťáka je prakticky jednoduché. Vyplníte na internetu formulář a je to 
hotovo. Ovšem zda vás vyberou soutěžit, je věc víceméně náhody. Nám se 
to podařilo. 
Čekali jsme 
více než půl 
roku. Už jsem s 
tím ani 
nepočítala, 
spíše jsem na to 
zapomněla. 
Když jednoho 
středečního 
večera zazvonil 
telefon  
a z druhé strany 
se ozvalo ostravské 
studio České televize. Nejdřív jsem si nemohla vzpomenout, kdo volá a 
proč zrovna televize? Jakmile paní v telefonu vyslovila název Bludiště, 
bylo mi vše jasné. Na druhý den jsem byla připravena vše začít zařizovat, 
abychom jeli. Zbývalo pouhých 24 hodin na potvrzení naší účasti. Pan 
starosta nám přislíbil, že obec uhradí cestu. Bylo to velmi příjemné a milé 
gesto. 

O to snadnější byla celková příprava a radost, že budu moci dětem 
splnit jejich velikánské, tajné přání. Společně s vedením školy jsme vybrali 
soutěžní tým. A musím podotknout, že jsme nevybrali špatně. Dne 26. 4. 
2017 se v pět hodin ráno autobusem firmy Ludwig bus odjíždělo soutěžit. 
Cesta byla dlouhá. Naše pocity velmi smíšené. Od nadšení a radosti, po 
strach a obavy. Hrozně moc jsme si přáli vlastnit toho slavného plyšového 
Bludišťáka. Zároveň jsme věděli, že to nebude snadné a pokud bychom 
neuspěli, mohli bychom vzbuzovat v okolí pocit, že jako škola nestojíme 



za nic. Nakonec jsme ani nestihli přemýšlet nad tím, jak to dopadne, 
protože počátkem natáčení už nebyl čas vůbec na to myslet. Vše běželo 
neuvěřitelně rychle. Televizní štáb natáčel jednu pasáž soutěžní hry za 
druhou a nám to připadalo jako televizní maraton. Zjistili jsme, že na 
žádnou z disciplín se nelze dopředu připravit, pokud opravdu neznáte 
skutečné zákulisí samotného natáčení. Je potřeba si vyzkoušet, jak co 
funguje a probíhá, protože potom snadno odhadnete, co je vlastně potřeba 
pilovat a jak to funguje. Tím jsme byli pro naše soupeře naprostou kořistí. 
Ostravská škola, která natáčela soutěž už opakovaně, se na nás doslova 
chystala. My, jakožto nováčci, jsme i přes velké úsilí bojovali odvážně a s 
velkou snahou získat toho „krasavce s velkýma očima“ I PRO NAŠI 
ŠKOLU. Štěstí nám moc nepřálo, nezbývalo, než se soustředit jen sami na 
sebe. 

 Pokud bych měla popsat disciplíny, bylo by to ne příliš 
pochopitelné, proto bude pro každého mnohem jasnější, až se podíváte 
sami na natočený díl soutěže v televizi, který se bude vysílat začátkem září 
2017. Potom bude teprve možné si uvědomit, jakou jsme měli, nebo 
neměli šanci a kolik síly jsme vydali. Všichni jsme cítili opravdu křivdu, 
neboť bylo mnoho okamžiků, které nás mrzely. Chování našich soupeřů 
bylo vůči nám velmi neférové a nesportovní a to nás mrzelo. Nicméně 
jsme se tím nenechali znervóznět a dali jsme jim jasně najevo, že ač jsme 
pro ně byli za „Pražáky“, zůstáváme stále na úrovni. To mělo pro nás 
mnohem větší hodnotu. Naopak jsme měli příležitost si uvědomit, jaká 
jsme bezva parta, a celý den natáčení jsme si užili jako jeden naprosto 
dokonale silný tým. Najednou jako by bylo jedno, jestli je to sedmák s 
deváťákem, kteří se ve škole ani nepoznají. Prostě soutěžící byli vděčni za 
každé milé slůvko podpory a ostatní soutěžícím neskutečně věřili a fandili 
ze všech sil. To vám potom chtějí až téct slzy radostí z nadšení dětí v jejich 
tvářích. Každopádně, znovu bych ráda podotkla, že soutěžní úkoly nebyly 
vůbec snadné a že žáci naší školy se ukázali jako kvalitní tým. Možná ne 
zcela sportovně nadanými, ale vědomostmi – tedy ano. Koneckonců i já 
jako soutěžící pedagog jsem se snažila mému týmu pomoci, jak to jenom 
šlo. Snažila jsem se je pořád psychicky podporovat, aby neztráceli naději a 
věřili si. Můj úkol – světelné bludiště, byl náročný především psychicky. 



Ve velmi krátké době si zapamatovat z 28 čtverců jen 7 rozsvícených a 
ještě každý jinde, není legrace. Odměnila jsem své čtyři soutěžící velkou 
radostí. Svým výkonem jsem pro ně získala celých 5 bludišťáků. To jsem 
měla opravdu radost. Náš celkový počet bludišťáků nakonec ale nestačil na 
to, abychom své již zkušené soupeře porazili. 

 Poslední možností získat bludišťáka pro naši školu byl výběr 
jednoho dobrovolníka z celého týmu, který pro něj skočí z výšky. Byl to 
pro mne šok, když tým rozhodl, že bych to měla být já. Na druhou stranu 
to byla pro mne jakási výzva. Touha po plyšovém symbolu byla tak velká, 
stejně jako slib, že ho do školy přivezeme stůj co stůj, rozhodla. Musela 
jsem pro něho skočit. A ač jsem skákala ve svém životě poprvé, 
Bludišťáka jsem pro své žáky prostě ulovila. Mám velkou radost, stejně 
jako oni, kteří si ho bez pochyb za své výkony opravdu zasloužili.  

 Jsem přesvědčena o tom, že se nemáme jako škola absolutně za co 
stydět, že výkony, které naši žáci předvedly, jsou chvályhodné, a kdo 
nevyzkouší náročnost celé soutěže včetně stresu a televizních kamer, nemá 
možnost posoudit, nebo dokonce právo odsoudit.  Jsem na ně všechny 
velmi pyšná a jsem ráda, že jsem jejich učitelkou. Ať už jde o soutěžící, 
žáky 8. a 9. tříd, nebo 
moji třídu sedmáků, 
kteří byli dokonalou 
psychickou podporou 
nám všem. Celý 
záznam soutěže jistě 
zhlédneme společně i v 
televizi v září letošního 
roku. A všichni se na to 
podívejte společně 
s námi. My víme zcela 
jistě, že pokud to jen 
bude možné a bude 
soutěž pokračovat, rádi bychom jeli natáčet znovu a to připraveni a se 
stejnými zkušenostmi, jako měl náš soupeř.  

   Radka Kostková 



 

 Dne 27. 4. se mladší žáci naší školy zúčastnili okresního přeboru ve 
vybíjené v Čelákovicích. Počasí nebylo ideální a tak se naštěstí turnaj 
přesunul pod střechu, bojovalo se současně na dvou frontách, děvčata v 
místní sportovní hale a chlapci v základní škole. Naši chlapci zahajovali 
utkání s týmem z Nehvizd. Nastoupili opravdu v nejlepší formě a soupeře 
totálně vybili. V té chvíli v ostatních týmem zavládla panika a naši chlapci 
se pro všechny stali obávaným silným nepřítelem číslo jedna. Hráli 
opravdu výborně a s plným nasazením. Nakonec se jim v konkurenci 10 
týmů pohár nepodařilo obhájit. Stejné drama se odehrávalo i v dívčím 
utkání. To naše děvčata měla větší štěstí a podařilo se jim vybojovat 3. 
místo. Odvezli jsme si pohár, našim mladým sportovcům děkujeme za 
výbornou reprezentaci a jsme na ně náležitě hrdí za jejich čestné a 
sportovní chování. 

Věra Machytková 
 
  



 
Líbeznická škola 
přijala pozvání 
dětí z dětského 
domova Dubá 
– Deštná na 
soutěžní, 
orientační běh. 
Do dětského 
domova vezli 
žáci sedmého 
ročníku spolu s 
p. učitelkou 
Kostkovou v 
prosinci dětem vánoční dárky. 
 Jako potvrzení našeho přátelství jsme byli pozváni na tuto soutěž. 
Jsme rádi, že na nás myslí. Tentokrát jsme vybírali děti z prvního stupně, 
které se účastnily orientačního běhu.  

Setkali jsme se s mnoha novými kamarády. Pozvání přijaly i jiné 
dětské domovy a děti z blízkého okolí. Běhalo se v lese, po vyznačené 
trase. Celkem se zúčastnilo téměř 100 běžců různých věkových kategorií. 
Nakonec jsme obsadili téměř všechny stupně vítězů ve všech kategoriích. 
Celkově jsme se umístili první. Odvážíme si do školy krásný putovní 
pohár, který jistě příští rok obhájíme. Děkuji tímto všem dětem, které 
závodily.  
 Nyní je řada na nás. Plánujeme pozvat děti z dětského domova na 
červnové atletické závody, které se budu konat v našem areálu Duhovka. 
Budeme se těšit. 

                                                                                                               
Radka Kostková 

 



 
Práce žáků líbeznické školy, které jsme zaslali do výtvarné soutěže, 

jež se inspiruje událostmi 2. světové války. 



 Na 19. ročníku recitační soutěže Macharův Brandýs slavili žáci 
líbeznické školy již tradičně 
úspěchy. Ve velké 
konkurenci získali mnohá 
ocenění. Dora Gjugjaj 
(8.ročník) získala Cenu 
Zámku Brandýs nad 
Labem a Cenu pro kolegu, 
kterou získala také Pavlína 
Lindová (9.A). 
 V 1. kategorii obsadil Vašík Holič (2.B) třetí místo, ve 2. kategorii 
Štěpán Kašpar (4.A) druhé místo a úžasná Anetka Růžičková (3.B) 
 v této kategorii zvítězila. 
 Děti převzaly své diplomy a knižní poukázky a prohlédly si 
zajímavou expozici zámku. Vítězové si poté za získané poukázky v 
místním knihkupectví vybrali krásné knihy, všichni oslavili líbeznické 
úspěchy dobrotami v cukrárně a už se těší na Macharův Brandýs 2018. 

 Dne 27. 4. se dvaadvacet líbeznických žáků vypravilo do domova 
důchodců Hortenzie v Bořanovicích, aby tam svým uměním potěšili 
tamější babičky a 
dědečky. 
 Někteří recitovali, 
hráli na trubku nebo na 
akordeon, jiní hráli 
divadlo nebo zpívali 
lidové písničky. 
Obyvatelé domova 
důchodců byli s výkonem 
mladých umělců spokojeni a odměnili je čokoládami.  Dětem se mezi 
vlídnými stařečky a stařenkami líbilo a brzy se je zase vypraví navštívit. 



 V pátek 9.6. 2017 se v  krásném sále líbeznické základní školy konal 
druhý ročník recitační přehlídky Líbeznická bublina. Do naší školy přijeli 
talentovaní recitátoři z okolních škol - ze Zdib, Panenských Břežan a 
Odoleny Vody. Nechyběli samozřejmě ani „domácí“ z líbeznické školy. 
Přehlídka se velmi povedla, poslechli jsme si zajímavé básně a umělecké 
přednesy úryvků próz pro mládež, poznali jsme se s novými kamarády a 
na konci si odnesli čestná uznání a krásné knížky. Chtěla bych říct za nás, 
recitátory z deváté třídy, že nás mrzí to, že jsme letos na přehlídce 
vystupovali naposledy. Příští rok přeberou naši štafetu mladší spolužáci. 
Přejeme jim hodně štěstí a hlavně dobrý pocit z recitování.  

Pavlína Lindová, 9.A 

 


