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Milí čtenáři,

již třetí školní pololetí za sebou neprobíhá na líbeznické škole tak úpl-
ně normální výuka. V  polovině května se sice do školních lavic vrá-
tili všichni žáci, ale podmínkou jejich přítomnosti ve třídě jsou testy 
a  roušky, což pro nikoho z nás není vůbec komfortní. I přes distanční 
výuku, rotační výuku, testování a  další omezení se na líbeznické škole 
mnohé děje, a to zejména díky nasazení celého pedagogického sboru, ale 
i paní vychovatelek, asistentek pedagoga a ostatních pracovníků školy. Dění 
ve škole za minulý školní rok jsme se snažili vměstnat do znovuzrozeného časopisu  
Ať se ví!, který již v minulosti na škole vycházel. Nebylo samozřejmě možné, aby se nám na určený 
počet stran vešlo všechno a všichni. Zajímavé školní aktivity probíhaly ve všech třídách, dalším dáme 
prostor v příštích číslech. Časopisu jsme dali novou tvář a také kvalitnější tištěnou podobu a doufám, 
že se vám bude líbit. 

Pomalu končící školní rok nebyl pro líbeznickou školu vůbec jednoduchý, a to v mnoha směrech. My-
slím ale, že škola se vypořádala se všemi záludnostmi se ctí a i v době distanční výuky nabídla svým 
žákům maximum možného. Svědčí o tom i výsledky dotazníkového šetření Mapa školy, které na škole 
proběhlo v březnu a kde, řečí známek, dopadla naše škola na výrazně lepší dvojku. Těší nás také úspě-
chy našich žáků při přijímacích řízeních na gymnázia, střední školy a další vzdělávací instituce. Přeje-
me všem, kdo líbeznickou školu opouštějí, hodně úspěchů a štěstí v jejich dalším vzdělávání. 

Tři třídy deváťáků školu opouštějí a sedm tříd nových prvňáčků na líbeznikcé škole přivítáme v září. 
Na škole tak bude zase o něco těsněji, ale blýská se na lepší časy. V Bašti a Měšicích a pod dohledem 
líbeznického úřadu se intenzivně pracuje na projektech a dalších dokumentech potřebných pro stav-
bu nové svazkové školy Pod Beckovem, která by měla být otevřena pro školní rok 2023/2024. Všichni 
v líbeznické škole držíme tomuto konání palce, neboť to pro naši školu bude znamenat výrazné pro-
storové nadechnutí, menší počet žáků ve třídách, více prostoru pro vyučující i družinu a prostor pro 
výukové aktivity, které bohužel v počtu žáků nad 30 nejsou ve třídách možné nebo je jejich konání ve-
lice náročné. Od školního roku 2023/2024 také čeká líbeznickou školu výuka dle upraveného školního 
vzdělávacího programu, práce na jeho změnách již pomalu začaly.

V letošním školním roce se všichni o trochu více těšíme na prázdniny, kdy si žáci, učitelé i rodiče odpo-
činou od obrazovek počítačů a komplikací spojených s distanční výukou a covidovou epidemií. Přeji 
všem žákům, kolegům i rodičům krásné prázdniny a v září se těším se všemi na shledanou, doufejme 
bez testů, roušek a dalších omezení.

Krásné léto!

ředitel školy 
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A je to  
tady!
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Nedávno je rodiče vedli do první 
třídy a už je tu devítka!

ÁČKO, BÉČKO A CÉČKO  
– celkem sedmdesát pět 
krásných slečen a úžasných 
mladíků!

Už se těší do vytoužených 
středních škol a učebních oborů. Čeká je nový život!

Ale určitě se jim občas zasteskne po líbeznické základce – po spolužácích a milovaných 
učitelích!

A také učitelé časem 
zavzpomínají – copak asi dělá ten 
lump… z 9.A? Jakpak se asi  
daří té šikulce… z 9.B a tomu 
géniovi… z 9.C?

Tak už jenom vysvědčení, 
šerpy, slavnostní rozloučení  
a … hodně štěstí,  
děti!!!
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Srdíčka ke Dni matek 
Dřevěné šablony se nabarví, vybere se kytič-
ka, srdíčko či knoflík a  nalepí se tavnou pistolí 
na přední stranu. Zezadu připevníme magnet 
a děti napíší vzkaz. Magnetka na lednici tak ma-
mince připomene, jak moc ji má někdo ze 3.B 
rád.

Facebook  
v líbeznické 
škole
Líbeznická škola má svou vlast- 
ní facebookovou stránku – 
www.facebook.com/zsazuslibe. 
Jsou na ní zveřejňovány infor-
mace o  dění ve škole, novin-
kách, událostech. Na škole se 
toho hodně děje a  bude dít 
a facebooková stránka bude sloužit k informová-
ní neformální cestou.  

ZŠ a ZUŠ Líbeznice  
fakultní školou  
Univerzity  
Karlovy 

Máme velkou radost z  toho, že 
se nám podařilo uzavřít s  Pe-
dagogickou fakultou Univerzity 
Karlovy smlouvu o  spolupráci 
a líbeznická škola se stala fakult-
ní školou Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy.

Znamená to pro nás nejen prestižní označení, ale 
také možnost realizace praxe studentů fakulty 
na naší škole, zapojení se do výzkumné činnos-
ti fakulty a spolu s fakultou možnost podporovat 
odborný i pedagogický růst učitelů na líbeznické 
škole.

Těšíme se zejména na studenty a  doufáme, že 
mezi nimi najdeme i budoucí kolegyně a kolegy.
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Ještě o nich uslyšíme!
V době, kdy ostatní deváťáci ještě prožívali oba-
vy z  přijímacích zkoušek, čtyři žákyně již byly 
přijaty na umělecké obory. První z nich je Kris-
týna Brodská, která půjde studovat na Střed- 
ní uměleckoprůmyslovou školu Žižkov. Druhou 
šťastnou je Dominika Smékalová, kterou přijali 
na Střední uměleckou školu V. Hollara. Třetí dív-
ka se jmenuje Sofie Gulyášová – na tu se těší 
Střední průmyslová škola Panská (obor filmová 
a televizní tvorba). Čtvrtou úspěšnou dívkou je 
Michaela Murínová, jež byla přijata na střední 
grafickou školu – 1. KŠPA v Chabařovické ulici.

Postupně se z přijetí na střední školy radují dal-
ší žáci. Například: Krňávková Nikola a Krejčová 
Natálie půjdou na Československou akademii 
obchodní v Resslově ul., Stella Lendrová na SOŠ 
pro administrativu EU, Tobiáš Dygrýn na SŠ 
gastronomickou v Praze 10, Anna Rakar na Čes-
ko-anglické gymnázium AMAZON, Darja Stov-
ban na Obchodní akademii v  Satalicích, Karo-
lína Šťastná na Střední školu gastronomickou 
a hotelovou v Praze 4, Milan Kohout na přírodo-
vědné Gymnázium Botičská . . .

Je vidět, že z líbeznické školy odcházejí šikovné 
děti, které se v životě určitě uplatní. KLASICISMUS

I  v  rámci distanční výuky může vzniknout 
zajímavý projekt, který propojuje předmě-
ty mezi sebou. V  rámci spolupráce paní uči- 
telek Gabriely Náhlíkové, Věry Novotné-Ma-
chytkové a Jany Štrbákové na druhém stupni 
zpracovali žáci 6.–8. tříd projekt Klasicismus. 
Projekt mapoval veškeré kulturně-společen-
sko-technické pokroky 18. století, tedy období 
klasicismu. Děti se zaměřily na hudbu, ma-
lířství, sochařství, architekturu, literaturu, f ilo-
zof ii, objevy a vynálezy slavných matematiků, 
fyziků a přírodovědců.
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Neorondelovská  
knihovna v roce 2021?  
S osobním příběhem  
a originalitou
Školní knihovna se čtenářským koutkem v  lí- 
beznickém Neorondelu, která je určena pro 
žáky 1.–3. ročníku, oslavila v březnu jeden rok 
od svého slavnostního otevření. Knihovna je 
založena na principu „půjč si a  vrať“. Žáci, kte-
ří volně přístupnou knihovnu navštěvují, vědí, 
že v každé knize je příběh, který si zaslouží, aby 
se o něm dozvěděli i ostatní. Pokud tedy máte 

doma knížku, ze které vaše děti již vyrostly nebo 
která vás příliš nezaujala, tak ji velmi rádi v naší 
neorondelovské knihovně přivítáme. Stejně tak 
nás potěší knížky, o kterých se naopak domní-
váte, že by o nich měli vědět i další čtenáři. Bylo 
by pěkné, kdyby každý dárce do darované knihy 
napsal svoje věnování. Tím by darovaná knížka 
získala osobitější lidský rozměr a  byla cennější 
svou originalitou.

Letem světem (družinový projekt)

Každé oddělení školní družiny mělo možnost  
si vybrat jakýkoli stát či světadíl a zjistit o něm 
různé  podrobnosti a zajímavosti. Děti se o své 
poznatky podělily s ostatními tím, že zhotovily 
různé výrobky, nakreslily obrázky, udělaly koláže 
či napsaly pár řádků o dané zemi. Poznatky se 
jim budou hodit určitě i při vyučování.

DISTANČNÍ MASOPUST
Děti ze 3.D si doma vyrobily masopustní škra-
bošky a při hodině vyplňovaly masopustní pra-
covní listy, povídaly si o masopustu i karnevalu 
a  také proběhla masopustní hostina. Sice by-
chom si daleko více přáli masopustní veselí „na-
živo“, ale i  takto na dálku se umíme společně 
krásně pobavit.

Domácí hamburger
 V rámci distanční výuky využili v 5.E jednou za 
měsíc domácího prostředí ke kulinaření. Na-
chystali si například rychlý oběd ve formě do-
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pojením matematiky (měření, vážení, převod 
jednotek, odhad, zlomky), českého jazyka (správ-
ná interpretace receptu a dodržení postupu), vý-
tvarné výchovy (estetika výsledného produktu), 
fyziky (nastavení správné teploty trouby a  infor-
matiky) – vše probíhalo online 
za použití několika kamer.

Nová školní  
kolekce  
oblečení
Společnost Schools United 
připravila novou školní kolekci 
oblečení a  doplňků s  motivy 
líbeznické školy. Na výběr jsou dva motivy, jeden 
s Rondelem jako symbolem kvalitní architektu-

mácího hamburgeru s americkými brambory, 
které i v rámci vlastivědy připomněly květnové 
události a osvobození naší republiky (také) ame-
rickou armádou.

Velikonoční muffiny
Krásnou ukázku projektové výuky a  mezipřed-
mětového propojení nachystala pro své žákyně 
a žáky z 5.E paní učitelka Lenka Havlíková. Pro-

ry, která naši školu zdobí, a druhý pouze s logem 
školy.

Netradiční tělesná  
výchova

Během hodiny tělesné výchovy ve 3.B děti tvoři-
ly písmena z vlastních těl.

Přenášely kamarády, kteří nemohli šlápnout na 
zem, učily se domluvit, zvolit strategii, umět se 
rozhodnout, komunikovat a hlavně spolupra- 
covat.

Orientační běh  
po Líbeznicích

Učitelé tělesné výchovy Marek 
Radina a  Libor Kučera připravili 
pro žáky a žákyně líbeznické ško-
ly, jejich rodiče i pro všechny příz- 
nivce pohybu orientační běh po 
Líbeznicích. 

K  závodu bylo třeba mít kromě 
sportovního ducha, dobré nála- 
dy a  oblečení vhodného na běh 



88

i  chytrý telefon a  v  něm staženou aplikaci  
iOrienteering.

Třída 3.D v  rámci hodin tělesné výchovy využi-
la možnosti orientačního běhu po Líbeznicích. 
Den byl jako malovaný, všichni jsme si ho užili 
a nikdo se neztratil, orientaci tedy ovládáme.

Výlet do sázavských 
skláren
Koncem září jsme vyjeli do Sázavy na prohlídku 
místní sklářské huti jménem František. 

Nejprve jsme dostali příležitost si za pomoci 
místní odbornice ozdobit svoji vlastní skleničku 
metodou pískování. Poté jsme šli na prohlídku 
expozice. V  prostorách skláren byla vystavena 
zajímavá výtvarná díla ze skla od známých vý-
tvarníků – například pana Roubíčka nebo Bořka 
Šípka. Paní průvodkyně nám také ukázala, jak 
se takováto díla vyrábějí, a nástroje a stroje, kte-
ré jsou k tomu zapotřebí. Exkurze se všem moc 
líbila. Určitě všem doporučujeme, aby si také za-
jeli do sázavských skláren pokochat se skleně-
nou krásou.

Vincent Kovář, 9.C 

Valentýn  
ve školní družině
Téměř 400 žáčků 1. a  2. ročníku mělo velké  
štěstí, že i přes covidová opatření mohli navště-
vovat školní družinu. 

Na začátku února začaly přípravy na svátek  
sv. Valentýna. Valentýnská přání a výrobky s va-
lentýnskými srdíčky potěšily rodiče, kamarády 
i  první malé lásky. Nejdůležitější však je to, že 
odpoledne ve školní družině jsou tvořivá a po-
hodová.

Rekordní počet  
zapsaných prvňáčků
Novinkou letošního roku byla elektronická re-
gistrace k  zápisu dětí do první třídy, při které 
online formou na speciální webové stránce ro-
diče vyplnili hlavní údaje o prvňáčcích a mohli si 
i vybrat termín zápisu. Pro potřeby zápisu vznik-
la i obsahově zcela nová stránka na webu školy, 
kde byly zveřejněny veškeré informace a ke sta-
žení potřebné formuláře. 

Celkem bylo letos doručeno 281 přihlášek, což je 
v dějinách líbeznické školy rekord. Nakonec škola 
bude otevírat sedm prvních tříd, snad se podaří 
zajistit, že v každé třídě bude pod pod 30 dětí. 

Zimní sněhová výuka
S každou spadlou vločkou bylo stále těžší udržet 
děti v lavicích, a tak třída 1.G vyrazila do terénu 
vybavena plastovými lahvemi s  rozpuštěnými 
potravinovými barvami. Jejich cílem bylo školní 
hřiště, které dětem nabídlo přírodní velké bílé 
sněhové plátno.
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Blíží se vysvědčení!
Děti mají za sebou další školní rok a jejich práci 
a  snahu nyní učitelé hodnotí vysvědčením. Za 
chvilku si ho přinesou domů a se svými výsled-
ky se pochlubí rodičům. Zatímco někteří rodiče 
nedělají ze známek vědu, jiní si na dobré vý- 
sledky potrpí. A některé děti tlak rodičů na skvě-
lý prospěch nemusí zvládnout.

Milí rodiče!

Den, kdy děti přinesou vysvědčení, je dobré 
pojmout trochu slavnostně a  tím dát jejich 
snaze určitou váhu. Přeci jenom mají za sebou 
dlouhou, náročnou, poctivou práci. Krátce, kon-
krétně pojmenujte, co se dítěti povedlo, a  vy- 
jádřete radost, oceňte i  drobné pokroky v  jed-
notlivých předmětech. 

I když se vaše očekávání a představy neshodu-
jí s  tím, co vidíte na vysvědčení, snažte se najít 
něco pozitivního, za co dítě ocenit. Může to být 
nějaká vlastnost, které si u svých dětí ceníte, tře-
ba že dokáže pracovat samostatně, je spolehlivé, 
zodpovědné, nevzdává se, když mu něco nejde 
hned napoprvé. Může to být dílčí úspěch – ma-
tematická olympiáda, recitační soutěž, spor- 
tovní výhra. Cokoli. Vaše dítě potřebuje vaši pod-
poru a hlavně důvěru, musí cítit, že u vás najde 
pochopení, ne jen kritiku, pohlavek a  zákazy 
všeho možného.

Máme ve společnosti zafixováno, že dítě, které 
má špatné známky, se automaticky „fláká“ nebo 
je hloupé, ale to nutně nemusí být pravda. Je 
spousta dětí, které mají s  učením problém. Ať 
už se samotným procesem učení, nebo s tem- 
pem učení atd. Neznamená to, že tyto děti ne-
jsou schopné se učit, jen to potřebují dělat tro-
chu jinak než většina ostatních nebo na to po-

Co na to
psycholoŽKA

Užitečné rady  
Mgr. Kateřiny Kopečné  
– naší paní školní psycholožky 

třebují více času. Někdy může zhoršený školní 
prospěch souviset s motivací dítěte plnit povin-
nosti (v covidové době obzvlášť). 

Je velmi důležité pomoci dítěti vypěstovat si 
základní pracovní návyky, napomáhá tomu dů-
slednost, a to i v jiných oblastech života. 

Přeji všem dětem, ať je pro ně poslední školní 
den plný pohody, radosti, ocenění a  podpory 
rodičů. A potom ať následují prázdniny, jaké si 
vysnily.
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Fotografujeme –  
portrét
Každý žák devátého ročníku líbeznické 
školy vytvořil fotograf ický portrét. To vám 
ale vzniklo krásných snímků! Vybrali jsme 
a ocenili ty nejzajímavější.

1. místo: Tereza Melicharová (9.C) a Michal 
Kučera (9.C)

2. místo: Štěpánka Pokorná (9.C) a Juliette 
Moalicová (9.C)

3. místo: Kateřina Kučerová (9.A) a Tereza 
Weissová (9.A)

Čestné uznání: Stella Lendrová (9.C),  
Markéta Maierová (9.C) a Jan Solar (9.A)

Fotografujeme – zátiší

Dalším fotograf ickým úkolem pro žáky 

devátých tříd líbeznické školy bylo poříze-

ní snímku zajímavého zátiší. 

Na prvním místě v této disciplíně se umísti-

ly fotografky Julie Kloutvorová (9.A) a Tereza 

Weissová (9.A), na druhém místě fotografo-

vé Vojtěch Hána (9.B) a Jáchym Jakubčík 

(9.A), třetí místo obsadily Kristýna Brodská 

(9.A) a Barbora Novotná (9.A).

Čestná uznání získaly Kateřina Kovářová (9.A) 

a Kateřina Kučerová (9.A).

NADANÁ FOTOGRAFKA
V letošním školním roce získala Lucie Sedl-
majerová z 9.C krásné 3. místo ve fotogra-
fické sekci celostátní soutěže Daniel, která 
se snaží připomínat hrůzy holokaustu.

10
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VÍTĚZOVÉ LETOŠNÍHO
MACHAROVA BRANDÝSA
Dalším fotograf ickým úkolem pro žáky 
devátých tříd líbeznické školy bylo poří-
zení snímku zajímavého zátiší. 

Na prvním místě v této disciplíně se umístily 
fotografky Julie Kloutvorová (9.A) a Tereza 
Weissová (9.A), na druhém místě fotografo-
vé Vojtěch Hána (9.B) a Jáchym Jakubčík 
(9.A), třetí místo obsadily Kristýna Brodská 
(9.A) a Barbora Novotná (9.A).

Čestná uznání získaly Kateřina Kovářová (9.A) 
a Kateřina Kučerová (9.A).

Líbeznické pexeso
Žákyně a žáci devátých tříd nakreslili v rám-
ci výtvarné výchovy nádherné obrázky, ze 
kterých vzniklo první líbeznické pexeso. Au-
toři obrázků jsou uvedeni na hracích kartič-
kách. Deváťáci si pexeso odnesou jako pa-
mátku na líbeznickou školu.

Velká radost z výhry
Naši práci do celostátní historické soutěže 
Daniel (soutěž se snaží, aby lidé nezapomněli 
na hrůzy holokaustu) jsme zahájili již na pod-
zim. Měli jsme skvělé a velmi zajímavé téma: 
chtěli jsme vypátrat a připomenout nešťast-
ný osud dvou židovských sester, které pochá-
zely z obce Měšice a zahynuly v koncentrač-
ním táboře Osvětim – sester Neumannových. 
Projekt jsme dokončili a odeslali během led-
na a teprve po příchodu do školy v září jsme 
se dozvěděli, že jsme skončili na prvním mís-
tě. Bylo to pro nás obrovské překvapení. Jsme 
moc rádi, že jsme se projektu mohli zúčastnit 
a dozvědět se tak více o osudech židovských 
občanů za druhé světové války.
Milan Kohout, Štěpánka Pokorná, Lucie Di-
víšková a Filip Kněnický – žáci 9.C

Líbezničtí olympionici
Do boje ve 47. ročníku okresního kola Olym-
piády v českém jazyce, který se letos konal 
online,  byli vrženi na poslední chvíli Stella Lendrová a Milan Kohout – premianti třídy 
9.C. Oba vyřešili zadaný test výborně – Milan 
se umístil na 6. místě a Stella na 11. místě. 
Olympiády se zúčastnilo dvacet čtyři nej-
lepších žáků z celého okresu.

11
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MÍNA LAŇKOVÁ
Žákyně 9.C

Co mám ráda? Co mě těší?
Ráda jím a dívám se na 
televizi

Nejoblíbenější den?
Sobota

Nejoblíbenější roční  
období? 
Léto 

Nejoblíbenější zvíře? 
Pes, kočka, vačice

Nejoblíbenější hudba?
Sia – zpěvačka

Nejoblíbenější jídlo? 
Svíčková 

Nejoblíbenější činnost? 
Čas strávený s kamarády  
a rodinou 

Nejoblíbenější barva?
Bledě modrá 

Nejoblíbenější osobnost? 
Lucie Bílá 

Nejoblíbenější kniha? 
Harry Potter

Nejoblíbenější film? 
Papírový dům 

Nejoblíbenější dovolená? 
Maledivy, Kanárské ostrovy 

Nejoblíbenější místo v ČR?
Krkonoše

PAVLA ZAREMBOVÁ
Zástupkyně ředitele školy

Co mám ráda?  
Co mě nejvíc těší?
Být doma se svou rodinou

Nejoblíbenější den?
Středa

Nejoblíbenější roční  
období?
Jaro – když kvetou stromy

Nejoblíbenější zvíře?
Pes

Nejoblíbenější hudba?
Carlos Santana

Nejoblíbenější jídlo?
Různé druhy ryb

Nejoblíbenější činnost?
Učení dětí ve škole

Nejoblíbenější barva?
Bílá

Nejoblíbenější osobnost?
Karel Čapek – spisovatel  
a dramatik

Nejoblíbenější kniha?
Milan Kundera – Žert

Nejoblíbenější film?
Marečku, podejte mi pero!

Kam na dovolenou?
Na sever

Nejoblíbenější místo v ČR?
Zlín – rodné město

SILVIA DUNAJOVÁ
Paní hospodářka

Co mám ráda?  
Co mě nejvíc těší? 
Když lidé zdraví a usmívají 
se

Nejoblíbenější den?
Čtvrtek

Nejoblíbenější roční  
období?
Jaro

Nejoblíbenější zvíře?
Pes (italský chrtík)

Nejoblíbenější hudba?
Skupina Kryštof

Nejoblíbenější jídlo?
Thajská kuchyně

Nejoblíbenější činnost?
Sport

Nejoblíbenější barva?
Fialová

Nejoblíbenější osobnost?
Jaroslav Dušek – herec  
a filozof

Nejoblíbenější kniha?
Čtyři dohody 

Nejoblíbenější film?
Mamma Mia!

Kam na dovolenou?
Francie (Provence)

Nejoblíbenější místo v ČR?
Český ráj

na slovíčko
s . . .
rozhovorY
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koutek 
psavců

Kdybych . . . 

Libor Žilka, 4.C

Přeplul bych všechny oceány,

kdybych byl mořeplavcem.

Vydělával bych spoustu peněz,

kdybych byl mým rodičem.

Měl bych fůru peněz,

tak bych je rozdal.

Vysílal bych SOS,

kdybych byl na pustém ostrově.

Všechno bych zapomněl,

kdybych měl dva roky prázdnin.

Byl bych fotbalistou,

kdybych si mohl vybrat povolání.

Kdybych mohl do školy,

tak bych se moc těšil.

Udělal bych Ti radost,

kdybych Ti něco koupil?

          Kostel svatého Martina v Líbeznicích
Natálie Ženčuchová

Je tomu už hodně dávno, kdy v Líbeznicích jednou na podzim hodně lidí onemocnělo do-sud neznámou chorobou a  mnozí dokonce umírali, bylo to bídné období. Jednoho dne se celá vesnice sešla na malém návrší u hřbitova. Lidé poklekli 
a modlili se, aby byli zdraví a mohli pracovat, aby si mohli v Lí-
beznicích hezky žít. Najednou se na zamračené obloze objevil 
proud světla a tím proudem světla přijížděl jezdec na koni, za-
halen do dlouhého pláště. 

Lidé úžasem oněměli a jen se dívali. Byl to svatý Martin, ochrán-
ce chudých a nemocných. Zahalil všechny líbeznické občany 
do svého pláště, který zářil uzdravujícím světlem. Všichni se 
najednou cítili plní síly a  energie. Stal se zázrak. Vrátili se do 
svých domovů šťastní a zdraví. Od té doby se jim dařilo dob-
ře a na počest svatého Martina postavili kostel na tom místě 
u hřbitova, kde se jim zjevil. Od těch dob, co Líbeznice mají kos-
tel svatého Martina, se nám tady žije líbezně.
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Maska
Matěj Mikula, 9.A

Uzřel jsem propast své mysli,

když jsem do odrazu svého pohlédnul.

Zde jsem viděl monstrum s lidskou tváří.

Můj odraz mi dával sliby slávy a všeho,

čeho by se mi zachtělo.

Sliby lháře však nemají žádnou váhu,

a tak jsem mu nevěnoval pozornost.

On však tam pořád stál

a v mém odrazu se na mě usmíval.

Když hněv nebo strach mě ovládl,

tehdy jeho chvíle přišla.

Zborcený potem jsem se vždy probral

a na mých rukou ulpěla nevinných krev.

Když mě pak vlekli v okovech

a do odrazu jsem se podíval,

došlo mi,

že jsou tu vždycky dva.

Tak tu tiše sedím,

do očí se mu dívám

a přemýšlím,

kdo z nás je maska.
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ZUŠka na YouTube
Věděli jste, že základní umělecká škola má svůj YouTube kanál?

Již několik let na něm archivujeme zajímavá vystoupení a videa z akcí, kterých jsme se účastnili. 
Nejvíce příspěvků však vzniklo v době distanční výuky, videa jsou přehledně seřazena do play-
listů:

https://www.youtube.com/channel/UCgEddyXgSG8AgnyXiHh4W-A/playlists
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Ocenění výtvarníci
Žáci výtvarného oboru líbeznické ZUŠ se úspěšně zúčastnili 13. roč-
níku regionální výtvarné soutěže pořádané Základní uměleckou 
školou Řevnice. I  přesto, že výuka v  minulých měsících probíha-
la distančním způsobem, bylo do soutěže přihlášeno rekordních  
315 obrázků, plastik a fotografií, a to z 18 škol. ZUŠ Líbeznice do klání 
nominovala devět prací na téma Džungle, z nichž tři byly oceněny 
odbornou porotou: Michaela Šestáková – 3. místo, Sára Paris – čest-
né uznání, Amélie Novotná – čestné uznání.

Noc kostelů 2021
Již potřetí se v Líbeznicích uskutečnila Noc kostelů, tentokrát v pátek 28. května. Na pro-
gramu se každoročně podíleli i žáci líbeznické základní umělecké školy. Tentokrát jsme 
vystavili díla našich výtvarníků, která vznikla v době distanční výuky. Přípravu a koncepci 
celé výstavy vytvořili žáci s paními učitelkami Voldřichovou a Náhlíkovou.

Na podvečer byla připravena i  dvě komunitně osvětová setkání. Jedním z  nich byla 
edukační hra pro rodiny s dětmi na téma Svatá Ludmila aneb Babičky v našem životě. 
Připomínáme si totiž 1 100 let od zavraždění nejstarší české světice a babičky svatého 
Václava, svaté Ludmily.

Druhým komunitním setkáním byla komentovaná procházka po historické části Líbez-
nic s historičkou Mgr. Hanou Bílkovou. Tentokrát jsme zamířili do lokality Na Hůrce, kde 
by do konce letošního roku měla vzniknout i nová kaplička dedikovaná svaté Ludmile.
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Vystavujeme na webu
Že jste již dlouho nebyli na žádné výstavě? Nevadí, mrkněte do webové Galerie ZUŠ (https://
www.zslibeznice.cz/galerie-zakladni-umelecke-skoly). Najdete zde témata, která zpracovali 
žáci výtvarného oboru, a také spoustu fotografií ze života základní umělecké školy. A pokud 
zabrouzdáte i do starších příspěvků, najdete fotky z roku 2012, kdy byla líbeznická ZUŠ založena.

Malované písničky
Děti z  pěveckého oddělení paní učitelky Nadi 
Novotné již vědí, jaké to je, natáčet profesionál-
ní hudební nahrávku. Podle předlohy Jana Ha-
nuše (hudba) a  Václava Fišera (text) nazpívaly 
deset písniček přímo na červenou. Že nevíte, co 
to znamená? Když ve studiu svítí červené svět-
lo, nemluvíme, nehihňáme se, soustředíme se 
a natáčíme :-)

Hudbu jsme sice natáčeli v našem sále za mo-
hutné meluzíny ve větracích šachtách, což skvě-
le podtrhlo přírodní tematiku písní. Mluvené 
slovo, které bude jednotlivé písničky propojovat, 
se však musí natočit v opravdovém nahrávacím 
studiu. Pak zbývá audiostopu doplnit o  pěkné 
obrázky, a hudebně-literárně-výtvarné pásmo je 
na světě.

Nabídneme ho mladším dětem v základní škole 
a také se těšíme, že Malované písničky v příštím 
roce provedeme naživo.

Když se talent, trpělivost  
a píle potkají
V  základní umělecké škole se každoročně těšíme z  absolventů, kteří 
úspěšně prošli sedmiletým studiem prvního a  čtyřletým studiem dru-
hého stupně. Gratulaci si opravdu zaslouží. Dlouhá léta se pilně věnova-
li svému hudebnímu nástroji, zpěvu, výtvarce či tanci, zdokonalovali se, 
překonávali překážky a často i krizová období a dokázali výsledky svého 
úsilí i veřejně prezentovat. I když profesionálním umělcem nebude každý 
z nich, rozhodně se u nás naučili nevzdávat se, dotáhnout věc do konce 
a umění jim nebude nikdy cizí.

V tomto školním roce gratulujeme Tereze Holičové (klavír, sólový zpěv), 
Adrianě Kupkové (příčná flétna), Filipovi Sieberovi (klarinet), Vendule Šti-
karové (kytara) a  výtvarníkům Vojtěchu Jarolímovi, Štěpánu Kašparovi, 
Kláře Konvičkové a Dominice Smékalové, která bude ve studiu pokračo-
vat na Střední umělecké škole Václava Hollara v Praze.



16

Gabriela Irišková je žákyní třetího ročníku líbeznické 
školy a vyznačuje se zvláštním znamením – hraje krás-
ně na klavír. Už třetím rokem se ve svém umění zdo-
konaluje v ZUŠ Líbeznice pod vedením paní učitelky 
Anny Gaálové. Že má opravdu talent, potvrdilo její 
umístění v okresním kole soutěže žáků ZUŠ vyhlášené 
MŠMT. Zde získala 1. místo s postupem do krajského 
kola. Pokračování soutěže bylo ale bohužel z důvodu 
pandemie zrušeno.

Gábinko, jak jsi přišla na to, že chceš hrát na klavír?

Už jako malá holčička jsem pískala písničky na flétnič-
ce a pořád brnkala na malém dětském piánku, tak mě 
rodiče přihlásili do ZUŠ, tam se mi líbí a hrát na klavír 
mě moc baví. 

Co tě ještě baví, kromě hraní na klavír?

Ráda doma pomáhám mamince vařit, sázím kytičky…  
Zpívám ve sboru ZUŠ, také chodím do tanečního obo-
ru a na atletiku. Když mám čas, tak se ráda navštěvuji 
s kamarádkami. Také ráda recituji – získala jsem le-
tos Zvláštní cenu poroty v recitační soutěži Macharův 
Brandýs.

Chtěla bys mít jednou hru na klavír jako svoje po-
volání?

Moc ráda! Chtěla bych být slavná a hrát na koncertech 
nebo učit hrát děti na klavír jako paní učitelka Gaálová. 
Kdyby to nevyšlo, tak bych třeba mohla učit malé děti 
od 1. do 5. třídy, větší děti angličtinu nebo být zvířecí 
doktorka . . .

Tak držíme palce, ať se ti něco z toho určitě vyplní!

Gabriela Irišková
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