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Vážení a milí čtenáři,

před nedávnem jsme se rozloučili s  rokem 2022, který byl pro líbez- 
nickou školu v mnohém rekordní. V září jsme na škole přivítali celkem  
1 536 dětí v 52 kmenových třídách. Rekordní počet. Stejně tak se na školu 
přihlásil rekordní počet prvňáčků, celkem 280, z nich nakonec bylo zapsá-
no 233 dětí, které vytvořily hned sedm prvních tříd a přípravnou třídu. Líbe-
znická škola je také největším zaměstnavatelem nejen v Líbeznicích, ale i v šir-
ším okolí. Celkem na škole pracuje 192 pedagogických i provozních zaměstnanců. 
Stali jsme se tak oficiálně největší základní školou v České republice. To je prvenství, 
o které nestojíme, a usilovně spolupracujeme se Svazkem obcí Pod Beckovem na tom, aby nová svaz-
ková škola vznikla co nejdříve a líbeznická škola tak mohla po poměrně dlouhé době vydechnout. Vše 
však ukazuje, že to bude nejdříve až přespříští školní rok. 

Základním principem na líbeznické škole vždy bude kvalitní výuka, i přes velký počet dětí ve škole 
pracujeme na tom, aby se na škole vyučovalo moderně a metodami, které budou bavit nejen děti, ale 
i učitele. Postupně zavádíme do výuky například metody projektového vyučování, kritického myšlení, 
tandemovou výuku, formativní hodnocení, kdy se na hodnocení podílejí i děti. V tomto směru probíhá 
školení pedagogických pracovníků školy a jejich další vzdělávání. Zapojujeme i moderní technologie, 
nedílnou součástí výuky jsou aplikace Kahoot, Wordwall, Liveworkssheets, LearningApps, umime.to, 
používáme elektronické učebnice Oxford, Flexibooks a další. Intenzivně pracujeme na změně škol-
ního vzdělávacího programu, který začne platit od školního roku 2023/2024, a ve kterém bude více 
pozornosti věnováno dovednostem a kompetencím a výrazně rozšíříme výuku informatiky.  

Nezapomínáme ani na aktivity primární prevence, mezi něž v roce 2022 patřily například adaptační 
kurzy pro šesté ročníky, spolupráce s obecní policií a Policií ČR v oblasti prevence drog, finanční gra-
motnost, zdravá výživa a další. Mezi tyto aktivity patří také výlety, exkurze, lyžařské kurzy nebo školy 
v přírodě. Do školy zveme známé a úspěšné osobnosti nebo instituce, které mohou zajímavým způso-
bem obohatit výuku. Takových aktivit jsme dětem v roce 2022 nabídli desítky. 

Škola se také zapojuje do komunitního života, úzce spolupracujeme s obcí, děti ze základní školy i zuš- 
ky se účastní obecních akcí. Ve spolupráci s Líbeznicemi jsme se podíleli na organizaci Veletrhu líbez- 
nického vzdělávání, děti uklízely obec v rámci akce Ukliďme Česko, základní umělecká škola se výraz-
ně podílí na akci Noc kostelů, v areálu školy v červnu proběhlo unikátní představení obřích modelů 
Země a Měsíce, na které se přijeli podívat diváci z blízkého i širšího okolí. Seniorům nabídla základní 
umělecká škola výuku na hudební nástroje a ve výtvarném oboru. 

Jak je život na naší škole pestrý, ukazují následující stránky našeho školního časopisu. Pozitivní zprá-
vou je, že aktivit je tolik, že se ani všechny na stránky časopisu nevejdou, a to je dle mého názoru moc 
dobře. Vybrali jsme to nejzajímavější a takové aktivity, aby ukázaly život ve škole, v družině, v základní 
umělecké škole i v našich třídách speciální integrace. Časopis budeme i nadále vydávat v tištěné po-
době, ale v menším nákladu a bude k dispozici na webových stránkách školy v sekci Školní časopis, 
kde jsou i archivní čísla.  

Na závěr mi dovolte popřát všem úspěšný a pokud možno klidný rok 2023.

ředitel školy 
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Hurá do přírody!
V letošním školním roce si pro svůj celoškolní projekt zvolila líbeznická škola téma Hurá do přírody!

Pokud je to možné, vyrážejí děti do přírody – snaží se ji pozorovat, poznávat a chránit. Motto projektu 
zní: „Záleží i na mně, jaká bude Země.“

V prvním pololetí proběhlo už mnoho akcí s přírodní tematikou – návštěvy Zoo Praha a přírodního cen-
tra ve Velké Chuchli, úspěšná účast v soutěži Přírodovědný klokan. Proběhlo školní kolo výtvarné sou-
těže Hurá do přírody! a čeká nás druhé kolo této soutěže, které proběhne mezi výtvarníky sousedních 
spřátelených škol. Naše škola se zapojila také do soutěže v land artu – na stránkách uklidimesvet.cz., sou-
těže Lidé, kteří sázejí stromy a výtvarné soutěže Českého svazu zahrádkářů: Krása a zdraví ze zahrady.

Ve druhém pololetí plánujeme další přednášky, aktivity a návštěvy akcí týkajících se přírody.

Co se  
aktuálně  
dělo?
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Abeceda peněz
Pro druhé a  čtvrté ročníky byl určen program 
s názvem Abeceda peněz zaměřený na podporu 
finanční gramotnosti. Pod vedením odborníků 
z České spořitelny se žáci hravou a  interaktivní 
formou seznámili se světem financí dospělých, 
vyzkoušeli si, jaké to je, být v kůži svých rodičů 
a rozhodovat o příjmech a výdajích z rodinného 
rozpočtu. 

Anežský  
klášter
Exkurze v Anežském klášteře tří- 
dy 7.B a  7.C opravdu zaujala – 
lektorka měla připravený dyna-
mický a  tvořivý program. Děti 
ještě stihly procházku na Letnou.

Adaptační kurzy
Na začátku prvního pololetí se uskutečnily 
adaptační kurzy pro všechny žáky šestých tříd. 
V klidném prostředí vesničky Staré Sedlo u pře-
hrady Orlík zažívaly děti situace a  plnily úkoly, 
jež jim pomohou nejen ve škole, ale i v osobním 
životě. Cílem bylo, aby děti poznaly samy sebe 
a své spolužáky v situacích, které jsou neobvyk-
lé, lépe poznaly své třídní učitele, naučily se tý-
mově spolupracovat, překonávat společně pře-
kážky, tolerovat a respektovat jeden druhého.

Betlémská kaple
Jako každý rok se v  předvánočním čase vydaly 
třídy skupinové integrace na návštěvu Betlém-

ské kaple na Starém Městě 
pražském. K vidění byly betlé-
my ručně vyřezávané, lepené 
i  háčkované. Děti byly nadše-
né, vyzkoušely si ruční výrobu 
papíru a  také se zájmem po-
zorovaly přadlenu při práci. Už 
teď se těší na další výlet.
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Už se to vaří, už to  
kouří, už to bouchá...
Naši osmáci se od září seznamují s dalším no-
vým předmětem – chemií. Studenti z  Vysoké 
školy chemicko-technologické (VŠCHT) jim při- 
šli tento předmět trochu přiblížit, ukazovali žá-
kům zajímavé pokusy, které ve škole jen tak 
neuvidí. Žáci se seznámili se střelným prachem 
a následně se pokusili vyrobit hasicí přístroj. Vel-
ký úspěch slavil i suchý led nebo pokusy s teku-
tým dusíkem. Na závěr ukázky připravili studen-
ti žákům sladkou odměnu v podobě zmrzliny.

Mandala z přírodnin
Když je hezky, snažíme se chodit s dětmi ven. Pří-
větivého počasí využila například v rámci pracov-
ních činností 4.F – třída na pozemku školy spo-
lečně vytvořila mandalu z přírodních materiálů. 

Mikrosvět
Šesťáci se v  hodině přírodopisu vydali do mi- 
krosvěta, kde si ověřili to, co se naučili o buňce. 
Naše škola disponuje skvělým vybavením pro 
mikroskopování, a tak všichni mohli pracovat 
pohodlně ve dvojicích. 

Královskou cestou
Třídy 7.B a  7.C 
se vydaly Krá-
lovskou cestou 
za historií. Po-
časí jim přálo, 
sluncem zali-
tá Praha byla 
úchvatná.



Mikuláš  
v líbeznické škole
Dne 5. prosince jsme měli školu plnou Mikulá-
šů, andělů a čertů. Deváťáci si pro své spolužá-
ky všech ročníků připravili mikulášskou nadílku 
a také se pro ně krásně nastrojili. Všichni si ne-
obvyklé dopoledne užili.

Návštěva školského  
ombudsmana
Na přátelskou návštěvu líbeznické školy zavítal 
školský ombudsman pan Ladislav Hrzal. Během 
dvou besed se žáky devátých, osmých a sedmých 
tříd seznámil děti s prací školského ombudsma-
na, s nejzajímavějšími kauzami, které řešil, nebo 
se způsoby jejich řešení. Došlo i na odpovědi na 
mnohé dotazy žáků. Ladislav Hrzal již 30 let or-
ganizuje i soutěž o nejoblíbenějšího učitele Zlatý 
Ámos, informoval tedy děti i o možnosti přihlásit 
někoho z líbeznických učitelů do této ankety.

Školní řád vtipně
Žáci a žákyně všech devátých tříd si opět pro 
všechny prvňáčky připravili formou vtipných 
hraných scének nejdůležitější části ze školního 
řádu. Prvňáčci se tak hravě naučili, jak se ve ško-
le správně chovat a jaká pravidla hry je třeba do-
držovat. Navíc poznali své starší spolužáky, které 
na konci školního roku „odvedou“ ve slavnost-
ním špalíru ze školy. 

Zatmění Slunce
Nemohli jsme si se žáky a žákyněmi nechat ujít 
částečné zatmění Slunce. Děti dostaly ochranu 
očí a mohly tak pozorovat úkaz, kterého se příš-
tě dočkáme až v roce 2025.

Nové mobilní PC učebny
V rámci posílení informatiky a možnosti využít  
IT techniku i v jiných předmětech máme nově na 
líbeznické škole čtyři mobilní PC učebny. Každá 
z nich obsahuje 16 počítačů značky Chromebook. 
Vyučující tak mají možnost velice jednoduše vy- 
užít tyto počítače i  v  dalších předmětech, jako  
jsou například dějepis, zeměpis, občanská výcho-
va, angličtina a další.
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tříd, vzdělávání v  oblasti přírodovědy a  pobytu 
na čerstvém vzduchu navštívili Zoopark Doksy, 
který patří rodině žáků naší školy – Berousko-
vým. Díky tomu mají žáci naší školy vstup zdar-
ma a my za tuto možnost moc děkujeme.

Strašidelný den
Začátkem listopadu proběhla na škole soutěž 
o nejstrašidelnější třídu. Některé z tříd si vyzkou-
šely i meziročníkovou kooperativní výuku. Dvo-
jice složená ze sedmáka nebo šesťáka a třeťáka 
se musela potýkat se složitými úkoly, které byly 
rozmístěny v parku kolem školy.

Televizní tým  
v líbeznické škole
Na líbeznickou školu zavítal štáb TV Nova. Re-
dakční tým natáčí do pořadu Víkend reportáž 
o hezké školní architektuře a jsme rádi, že si vy-
bral i naši školu. Se štábem jsme prošli všechny 
školní budovy a podle všeho se jim na líbeznické 
škole moc líbilo. Bylo to vidět i v zajímavé repor-
táži, kterou jsme mohli sledovat na TV Nova za-
čátkem ledna tohoto roku.

Zoopark Doksy
Žáci a žákyně ze tříd 5.A a 5.D vyrazili na začát-
ku školního roku za zvířaty. V rámci celoškolního 
projektu Hurá do přírody!, stmelování kolektivů 

Veselé  
modelování
Žáci devátých ročníků se 
teď seznamují s organickou 
chemií. Aby se této náročné 
práce nebáli, tak si jednotlivé třídy vyzkoušely  
vymodelovat nejjednodušší uhlovodíky. Co k  to- 
mu potřebovali? Maršmelouny, gumové medvíd-
ky a párátka – a vytváření mohlo začít. Cílem prak-
tické hodiny bylo, aby si žáci uvědomili, že uhlík je 
v organických sloučeninách čtyřvazný, jaké máme 
typy vazeb a  řetězců. Kdo chtěl, tak si nakonec 
mohl na svých „sladkých“ modelech pochutnat. 

Vylepšujeme školní  
prostředí
Ve škole se začátkem školního roku objevilo ně-
kolik novinek – například tatami ve třídách pro  
1. –3. třídy v Neorondelu, které nahradí současné 
koberce. Dále se zvýšila kapacita stojanů na kola 
a byla zlepšena bezpečnost schodů.
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Co na to
psycholoŽKA

adaptační kurzy
V  minulém školním roce jsme v  naší škole za-
vedli adaptační kurzy pro žáky šestých roční-
ků. Bylo to v  době covidových opatření, kdy 
bylo organizačně náročné dopřát všem šestým 
ročníkům zážitek adaptačního kurzu alespoň 
v prostředí naší školy. V  letošním školním roce 
již proběhly výjezdní adaptační kurzy se zkuše-
nými externími lektory v  příjemném prostředí 
Parkhotelu Orlík. Díky dlouholetým zkušenos-
tem externích lektorů vyjely na adaptační kurz 
vždy dvě třídy společně.

Možná se teď ptáte, k čemu jsou takové adap- 
tační kurzy dobré. Slouží ke stmelení třídního 
kolektivu a k seznámení žáků s novým třídním 
učitelem na 2. stupni základní školy. Možná teď 
nechápete, proč se má tmelit třídní kolektiv, 
když už spolu chodí do školy pět let. To je sice 
pravda, ale z  každé školy nějaké děti odejdou 
na osmiletá gymnázia a kolektiv bývá doplněn 
novými žáky, kteří ve třídě nikoho neznají a za-
čínají si teprve budovat vztahy a pozici v novém 
kolektivu. Také odchodem některých „třídních 
tahounů“ bývá narušena rovnováha ve třídě. Na-
víc u dětí nastupuje puberta a začínají se měnit 
jejich zájmy, názory a postoje.

Adaptační kurzy jsou plné rozmanitých úkolů 
a her, aby každé dítě mělo možnost vyniknout 
v něčem, co je mu blízké. Prolínají se úkoly za-
měřené na rychlost, mrštnost, obratnost s úkoly 
zaměřenými na logický úsudek, rychlou orien-
taci v  situaci, soustředění, pečlivost, vytrvalost, 
ale všechny vyžadují týmového ducha, dob-
rou organizaci práce a vzájemnou komunikaci 
všech účastníků. V bezpečném prostředí se žáci 
učí otevřeně komunikovat, vzájemně se lépe 
poznávají a zkoušejí si efektivní způsoby spolu-
práce. Učí se vyjádřit, co se jim líbí nebo naopak 
nelíbí, vzájemně se pochválit a také naplánovat, 
jaký přístup mohou příště zvolit v  podobné si-
tuaci. Prožijí spolu dobrodružnou výpravu, lépe 
poznají své vlastní schopnosti i kvality spolužá-

ků, ale také zažijí spoustu nových věcí a zábavy. 
Lektoři jsou vtipní a pohotoví, dokážou si udělat 
legraci sami ze sebe.

Puberta je obdobím rychlého růstu a  citlivosti 
nervové soustavy. Neustálým tlakem na výkon 
i vzhled v kombinaci se stresem ze zkoušení či 
písemek a  hlukem je organismus nadměrně 
zatěžován, trpí nechutenstvím a  nedostatkem 
energie. Pokud tento stav přetrvává několik mě-
síců, je ohrožen fixací nevhodných vzorců cho-
vání či poruchami příjmu potravy.

Pojďme zkusit společnými silami odbourat je-
den z našich stresorů – všudypřítomný nadměr-
ný hluk! Stačí, aby každý z nás trochu ztišil hlas 
ve společných prostorách, a uslyšíme se bez kři-
čení. Všichni se zklidníme a budeme si konečně 
moci vychutnat oběd v  jídelně. Malý ústupek 
každého z nás může dokázat velkou věc.

Přeji všem trpělivost, pocit sounáležitosti a  ra-
dost z výsledku!

Vladimíra Kvapilová
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Deváťáci nafotili  
podzimní přírodu
V rámci předmětu Člověk a kultura se žáci 
a  žákyně 9. ročníků vydali na školní poze-
mek pořizovat fotografie podzimu, snažili 
se na svět podívat očima umělce a zachytit 
kouzlo okamžiku. 

Nejlepší práce byly zaslány do soutěže žáků 
základních škol Ostravského střediska vol-
ného času. 

Výtvarníci děkují
Pan učitel Vít Beran vyrobil perfektní rydla na výtvarnou techniku suchá jehla. Výtvar-níci naší školy mu velmi děkují, moc jim po-mohl, jelikož tato rydla, pokud jsou zakou-pená ve výtvarných potřebách, jsou značně drahá.

Krásná jako kvítka…

V  loňském školním roce jsme odeslali ně-

kolik prací do mezinárodní výtvarné soutě-

že Krásná jako kvítka. Mezi těmito pracemi 

byla také grafika Amélie Novotné – tehdy 

žákyně třídy 9.A.

Až koncem prázdnin jsme se dozvěděli, že 

Amálka ve své kategorii získala 1. místo.

Moc jí blahopřejeme a přejeme hodně 

úspěchů na střední škole!
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Logická olympiáda
S krajským kolem Logické olympiády se 
úspěšně popral žák 5.C Jiří Kašpar. Ve své 
kategorii obsadil 21. místo ze 49 účastníků 
a získal i diplom úspěšného řešitele. Logic-
ká olympiáda je soutěž pořádaná Mensou 
České republiky a je založena na logických 
úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný 
a kreativní přístup. Radost má i paní třídní 
učitelka Petra Klinke. Jirkovi patří pochvala 
ředitele školy.

Poznávací zájezd  

do Drážďan

Žáci a  žákyně devátých tříd se v  prosinci 

zúčastnili prvního z plánovaných zahranič-

ních zájezdů. Cílem byly saské Drážďany 

a na programu prohlídka hlavních památek 

s  průvodcem, návštěva obrazárny starých 

mistrů ve Zwingeru a místní slavné vánoční 

trhy. Příští rok jsou v plánu další akce – jazy-

kový kurz ve Velké Británii nebo poznávací 

zájezdy do Berlína a Paříže.

Přírodovědný klokan
V polovině října se uskutečnil již 17. ročník sou-
těže Přírodovědný klokan pro žáky 8.a 9. tříd. 
Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fa- 
kulta UP v Olomouci ve spolupráci s Peda-
gogickou fakultou UP v Olomouci a letos se 
zapojila i líbeznická škola. V každé kategorii 
je soutěžícím zadán jednorázový test ma-
tematických úloh s  přesahem do zeměpi-
su, biologie a dalších oborů, který obsahuje  
24 úloh, na jejichž řešení mají žáci 40 minut 
čistého času. Z naší školy se zúčastnilo přes 
30 žáků, tři z  nich dosáhli výsledku, který 
stačil na postup do dalšího kola. Gratuluje-
me Monice Hoznourkové, Haně Beranové 
a Lukáši Václavíkovi a děkujeme panu uči-
teli Jakubu Němečkovi za organizaci.
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Pythagoriáda
V polovině října se uskutečnilo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda pro žá- ky 6. až 9. ročníků. Celkem 117 žáků řešilo  15 početních, geometrických i logických úloh. Úspěšnými řešiteli školního kola se stali ti, kdo v soutěži správně vyřešili aspoň 9 úloh. Byli to: Tomáš Vilkus ze 6.D, Marie Křížová ze 7.D, Lukáš Václavík a  Nela Davidová z  9.C, Petr Koten z 9.A a vynikajícího výsledku 14 bodů dosáhl Matouš Laube z 9.C. Všem řešitelům gratulujeme!

Tým naší školy v České 
televizi
Pětičlenné družstvo žáků a žákyň naší školy 
se v  liberecké IQLANDII zúčastnilo natáčení 
soutěžního pořadu Už tam budem? V  pří-
pravě mise na Mars museli prokázat znalosti 
z několika vědních oborů i fyzickou zdatnost.  
Družstvo ve složení Saša Caraja, Jakub Str-
nad, Jakub Chytil z  9.B a  Lukáš Václavík 
a  Nela Davidová z  9.C zvítězilo nad týmem 
soupeřů z jiné základní školy! Dozvěděli jsme 
se to ve vysílání České televize v neděli 16. říj-
na 2022 na Déčku. Moc děkujeme odvážliv-
cům za reprezentaci školy a paním učitelkám 
Vieře Gichselové a Barboře Filsakové, že jim 
byly průvodkyněmi a podporovatelkami.

Formativní hodnocení
Na začátku tohoto školního roku prošel té-
měř celý pedagogický sbor školením na 
téma formativní hodnocení. Tato metoda 
pomáhá učitelům i žákům průběžně sle-
dovat pokroky jednotlivých žáků, efektivitu 
použitých vzdělávacích metod a dosažení 
stanovených vzdělávacích cílů. Při využití 
této metody žáka nehodnotí pouze učitel, 
ale žák se stává aktivním účastníkem celé-
ho procesu učení a hodnocení. Děti ze 4.F, 
ale nejen ony tuto metodu již pravidelně vy-
užívají a přijaly ji s radostí.
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VĚRA NOVOTNÁ MACHYTKOVÁ
Tvůrčí učitelka českého jazyka a výtvarné 
výchovy
Co mám ráda? Co mě nejvíc těší? 
Hodně věcí – dobré jídlo, dobré víno, čtení, 
běh, divadlo a  baví mě být ve společnosti 
dobrých přátel a moudrých lidí, kteří tě ně-
čím inspirují a posunují. 
Nejoblíbenější den? 
Sobota
Nejoblíbenější roční období? 
Léto
Nejoblíbenější zvíře? 
Kočkovité šelmy…a  také šelmy psovité (čím 
větší, tím lepší)
Nejoblíbenější hudba? 
Led Zeppelin, Bowie, Pink Floyd, Jethro Tull, 
King Crimson, no, je toho prostě moc, takže 
to shrnu: převážně rock a  alternativní rock. 
Jsem prostě taková rocková lady.
Nejoblíbenější jídlo? 
Mám ráda sashimi s  těmi všemi pálivými 
omáčičkami okolo a taky mexickou kuchyni, 
samozřejmě k tomu hodně chilli.
Nejoblíbenější činnost? 
Čtení a taky mě hodně baví se jen tak pofla-
kovat a poznávat třeba dosud pro mě neob-
jevená místa. A taky mě hodně baví zírání do 
ohně, do krbu a na mořské vlny.
Nejoblíbenější barva? 
Nemohu vybrat jednu, mám je ráda v kom-
binaci. Preferuju červenou, blankytně mod-
rou a petrolejovou.
Nejoblíbenější kniha? 
Zase jedna? Třeba se mi líbí od S. Zweiga 
Zmatení citů, ale knížka, která mě provází od 
mládí, je Tulák po hvězdách od J. Londona, 
hezká pohádka na dobrou noc, když je mi 
ouvej.
Nejoblíbenější film? 
Na samotě u lesa, Kulový blesk a Přelet nad 
kukaččím hnízdem
Kam na dovolenou? 
Kamkoli, ono je totiž důležitější, s kým jedeš. 
Ale mohu  doporučit třeba Boracay na Filipí-
nách, je to takové hezké antidepresivum na 
pocuchané nervy.
Nejoblíbenější místo v ČR? 
A zase jenom jedno? Tak třeba Jetřichovice, 
vracím se tam pravidelně do skal, mám tam 
svůj osobní příběh – u Sagusovy hlavy jsem 
svému parťákovi na laně zachránila život.

MARIE BAKYOVÁ
Pečlivá paní uklízečka 
našeho ústavu
Co mám ráda? Co mě 
nejvíc těší?
Mám ráda cestování 
a těší mě čas strávený 
s rodinou.
Nejoblíbenější den?
Pátek
Nejoblíbenější roční 
období?
Jaro, když vše kvete
Nejoblíbenější zvíře?
Pes – nejlepší přítel 
člověka
Nejoblíbenější hudba?
Rock, pop, vážná hudba 
Nejoblíbenější jídlo?
Kachna se zelím 
a knedlíkem 
Nejoblíbenější činnost?
Práce na zahrádce 
Nejoblíbenější barva?
Černá (zeštíhluje a hodí 
se ke všemu)
Nejoblíbenější 
osobnost?
Lady Diana
Nejoblíbenější kniha?
Bylo nás pět 
Nejoblíbenější film?
Pýcha a předsudek 
Kam na prázdniny?
K moři nebo všude tam, 
kde je hezky
Nejoblíbenější místo 
v ČR?
Krkonoše 

JOSEF ZITTA
Originál z devátého 
ročníku
Co mám rád? Co mě 
nejvíc těší? 
Mám rád, když udělám 
nějakou práci a povede 
se mi. Když to, co jsem 
vyrobil nebo vykonal, 
dopadlo dobře. 
Nejoblíbenější den? 
Pátek
Nejoblíbenější roční 
období?
Léto
Nejoblíbenější zvíře? 
Kočičky
Nejoblíbenější hudba? 
Klasika i různé jiné 
žánry
Nejoblíbenější jídlo? 
Chutná mi štrúdlík od 
babičky.
Nejoblíbenější 
činnost? 
Rád pomáhám 
babičce uklízet.
Nejoblíbenější barva?
Líbí se mi černá, 
červená a bílá.
Nejoblíbenější 
osobnost? 
Viktor Preiss
Nejoblíbenější kniha?
Karel Jaromír Erben: 
Kytice 
Nejoblíbenější film? 
S tebou mě baví svět 
Kam na prázdniny? 
Různě, kam mě vítr 
zavane.
Nejoblíbenější místo 
v ČR?
Doma. Jak se říká – 
všude dobře, doma 
nejlíp!

na slovíčko
s . . .
rozhovorY



13

koutek 
psavců
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Kouzlo přírody

Maxmilián Švanda, 7.B

Orel krouží nad krajinou,

srnka běhá po lese,

včela letí za květinou

z které vůně line se.

Korunami statných stromů

světlo hledá cestičku,

veverka zas běží domů,

přeskakuje větvičku.

Pojď se kouknout na zajíce,

dej se pěkně do pohody,

šťastný budeš mnohem více,

když vyrazíš do přírody.

Hurá do přírody!
Karolína Pflégrová, 8.EJá mám čtyři kamarádky, máme rády přírodu.

V lese se moc vyřádíme, než musíme k obědu.
Zaplaveme si v rybníce, jsou to pěkné fofry,potom v chatě vybalíme svoje čtyři kufry.Druhý den, až vstaneme, dáme batoh na záda

a hned HURÁ DO PŘÍRODY! Jé, to bude paráda!

Žákyně L. z osmého ročníku píše své básně  

volným veršem (její básničky se příliš nerý-

mují) a využívá možnost moderních básníků 

nepoužívat interpunkční znaménka, velká 

písmena, ale používat nespisovné výrazy.

nálady

on mění mý nálady
jak vítr směry
a mé okolí to už nedává
když směju se jak zblázněná

a pak během pár chvil
se skoro zhroutím
krev z kloubů teče častějc
než mám ze stresu křeče
pak ale ohlídnu se
a všechno je zas v pohodě

nešlo to

řekl „zkus se zaměřit na někoho jinýho“

a já vážně zkusila „nahradit“ ho

ale nešlo to
a pak ještě víc to bolelo
a teď jsem zase kde jsem byla

mladá a zamilovaná
bez nálady abych byla
jenže se to často střídá
někdy v té náladě dlouho bývám

a on je to jediný co vnímám

Martin Zelina

Balaieva Iryna a Partyka Anastasia
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družina

Adopce zvířátek
V rámci projektu Rok se zvířaty se družina líbeznické školy v říjnu stala adoptivním rodičem zvířátek 
ze Zoo Praha. Akce byla dobrovolná, proto nás velice potěšilo, že se zapojila většina dětí i  paní vy-
chovatelky. Vybrala se krásná částka, mohli jsme tedy adoptovat hned čtyři zvířata. Náklady na péči 
a krmení jsme tak poskytli lemurovi kata, surikatě, tučňákovi Humboldtovu a krasce jávské.  
Děti se z prezentace dozvěděly zajímavosti o těchto 
zvířatech a něco málo 
o chovu v pražské zoo. 
Všem moc děkujeme. 

Celoroční projekt  
družiny – Rok se  
zvířaty
Celoroční projekt školní družiny má letos 
téma – Rok se zvířaty, v  rámci kterého dru-
žina hodlá i adoptovat některé zvíře z praž-
ské zoologické zahrady.

Dílčí projekty mají i jednotlivá oddělení dru-
žiny, například ve 3.G probíhá letošní pro-
gram ve znamení Harryho Pottera. Moud-
rý klobouk již rozdělil děti do kolejí.
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Úspěch pěvecké třídy
Žákyně pěvecké třídy Nadi Novotné Tereza 
Štrbáková a Berta Šandová se zúčastnily 
Písňové soutěže Bohuslava Martinů, kde 
v  silné konkurenci zpěváků z  celé repub-
liky získaly 2. cenu a  Čestné uznání. Obě 
soutěžící klavírním doprovodem podpořila 
paní učitelka Anna Gaálová. Gratulujeme 
a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Akademie pro seniory
V listopadu začala v základní umělecké škole výuka hudebního oboru v rámci nově otevírané Aka-
demie pro seniory, kterou provozuje ve spolupráci s  obcí Líbeznice. Zatím máme dva zájemce 
o hru na kytaru, kterým se bude v dopoledních hodinách věnovat pan učitel Petr Šťastný.
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V letošním školním roce ukončí školní docházku 
a  opustí rodnou líbeznickou školu Saša Caraja 
a Jakub Strnad – dva nadaní žáci třídy 9.B.

Kluci, slyšela jsem, že kromě výborných školních 
výsledků se vyznačujete tím, že úspěšně repre-
zentujete naši školu v různých soutěžích.

Saša: Začátkem školního roku jsme byli součástí 
týmu, který zvítězil ve vědomostní soutěži Už tam 
budem? Soutěžní pořad přenášela Česká televize 
z liberecké IQLANDIE.

Jakub: Také jsme se úspěšně účastnili různých 
matematických soutěží – Klokánků a Pythagoriád. 
Já jsem reprezentoval školu na olympiádě v ang-
lickém jazyce.

Saša: Dříve jsem se aktivně věnoval judu. Stal jsem 
se mistrem Středočeského kraje, mistrem hlavní-
ho města Prahy a mým největším úspěchem byl 
mezinárodní titul mistr Rakouska. Později jsem 
přesedlal na fotbal a  nyní trénuji ve fotbalovém 
klubu v Měšicích.

Jakub: Já se věnuji atletice. Vyhrál jsem krajské 
přebory ve skoku do výšky a na mistrovství repub-
liky jsem obsadil 13. místo.

Protože máte výborné školní výsledky, myslí si 
asi vaši spolužáci, že se pořád učíte a na nic jiné-
ho nemáte čas. Je to pravda?

Saša: Snažím se dávat ve škole pozor a co nejvíce 
si zapamatovat, abych se už doma nemusel moc 
učit. Když přijdu ze školy, jdu na trénink nebo ven 
s kamarády. Odpoledne „jedu na pohodu“, chci si 
odpočinout od školy.

Jakub: Odpoledne mívám tréninky atletiky a sna-
žím se posilovat. Chodím ven s kamarády a někdy 
si rád zahraju videohry. 

Určitě se už otáčíte za děvčaty. Trochu teď před-
běhnu dobu – na vybírání partnerky máte ještě 

opravdu čas, ale jaké by měla mít vlastnosti ta 
vaše v budoucnosti vyvolená?

Saša: Měla by být podnikavá, akční, společenská 
a hlavně musí ráda cestovat a objevovat nové věci.

Jakub: Hlavně by měla být hodná, mít smysl pro 
humor a neměla by se bát práce.

Nejspíš už víte, na jakou střední školu si podáte 
přihlášku. Jakým směrem se budete ubírat?

Jakub: Určitě bych se chtěl dostat na školu s IT za-
měřením. Láká mě robotika. Konkrétní školu ještě 
vybranou nemám.

Saša: V současné době si myslím, že bych celý život 
prosedět u počítače nechtěl a ani nedokázal. Mám 
odstrašující příklad ve svém otci, který má různé 
zdravotní problémy právě proto, že je „ajťák“. Chtěl 
bych raději pracovat rukama. Uvažoval jsem o ně-
jaké průmyslové škole stavební, pojedu se podívat 
na studijní obory do Odoleny Vody… Ještě vybírám.

Tak vám, kluci, přeji, ať vyberete dobře a  jste 
spokojení!

Co byste vzkázali svým mladším spolužákům?

Jakub a  Saša: Užívejte života, dokud nejste de-
váťáci!

alexandr caraja a jakub strnad
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