Naši milí čtenáři!
Tak tu máme jaro a do Vašich rukou se dostává další číslo časopisu Ať se ví.
Toto číslo připomíná všechny školní akce, výstavy a soutěže, které v poslední době
proběhly. Dále si zde můžete přečíst básničku o našich zvířecích mazlíčcích a
zajímavou bajku od žákyň šestého ročníku.
Přejeme Vám příjemné prožití prvních jarních dní a hodně úspěchů ve studiu!
Vaše redakce Ať se ví.

Žil, byl rys ostrovid, kterému říkali Hanuš. Jednou, když šel
doprovodit vlčici z rande domů, šel okolo rybníka a začal si
povídat s rybkou, které říkali Zlatuše. Povídali si o tom, co je baví
a co rádi dělají. Když byl Hanuš v posteli, začal přemýšlet, proč
on nemůže dýchat pod hladinou? Když to dokáže Zlatuše, proč on
ne? Brzy ráno Hanuš vstal a vydal se k rybníku. Skočil do vody,
začal se potápět a pořád mu to nešlo. Tak se pořádně nadechl,
potopil se, a protože už mu došel vzduch, ztratil vědomí. Jenže
hodná Zlatuška, která si toho všimla, ho vynesla nad hladinu.
Hanuš se po chvíli probral a všechno Zlatušce vysvětlil, že na ni
začal žárlit, protože ona umí dýchat pod vodou a on ne. Zlatuše
mu vysvětlila, že ona zase nemůže dýchat na souši, a tak se Hanuš
rozloučil a šel domů. Po cestě si slíbil, že už nikdy nebude nikomu
nic závidět.
Ponaučení: Každý umí něco jiného. Není pěkné někomu závidět.
Kristýna Durchanová, 6. B

Přinesl mi ježíšek
domácího mazlíčka,
má šedivý kožíšek,
je to malá kočička.
Když přicházím ze školy,
čeká na mě u dveří,
k noze se mi přitulí,
těší se na večeři.
Život s tím mým mazlíkem
vesele mi plyne,
dělá radost nejen mě,
také mé rodině.
Je to moje zlatíčko,
když jí házím klubíčko.
Tělocvik je její vášní,
u koček to není zvláštní.
Každá malá holčička,
má mít svého mazlíčka.
Díky našim mazlíkům,
je veselý celý dům.
Petra Vlasáková, 6. roč.

Dne 17. 2. se v líbeznické Arše uskutečnilo setkání mladých
recitátorů. Účastníci školního kola recitační soutěže Poetické
setkání zde přednesli své texty před rodiči, prarodiči a kamarády.
Upřímně jsme obdivovali, jak děti zvládly dlouhé a náročné
básničky i zábavné úryvky prózy pro mládež.
Celou akci zaštiťovala paní knihovnice Alexandra Dančová,
která každého recitátora obdarovala sladkostí a všichni vítězové
z jednotlivých kategorií školního kola obdrželi od obecní
knihovny dokonce zajímavou knihu.
Všem zúčastněným se akce velmi líbila, a tak doufáme, že se
již stane tradicí, a těšíme se na příští Poetické setkání v únoru
2015.
Držíme palce dětem, které postupují do obvodního kola!

Již tradičními se staly Dny otevřených dveří, které
pořádá líbeznická základní škola. Děti z mateřských škol
z Líbeznic, Nové Vsi, Baště a Měšic si zde vyzkoušely, jaké to
bude, až příští rok usednou do školních lavic.
Paní učitelky jim ukázaly třídy a školní pomůcky a žáci
šestého ročníku (jejich budoucí spolužáci) si pro ně
připravili divadelní představení – pohádku O Kapce a
Plamínkovi.
Děti byly spokojené a ve škole se jim líbilo. Doufejme,
že jim to vydrží hodně dlouho!

Jako každoročně před Vánoci oceňoval i letos náměstek
hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu PaedDr. Milan
Němec úspěšné děti ze Středočeského kraje. Líbezničtí žáci mezi
nimi samozřejmě nemohli chybět.
Ocenění za úspěšnou reprezentaci kraje převzal Jan Pytelka,
žák 4. ročníku.Umístil se na 1. místě v soutěži Matematický
klokan. Také Tereza Grubauerová z devátého ročníku byla mezi
oceněnými – a to za 3. místo v celostátní fotografické soutěži
Daniel.
Blahopřejeme!

Téma letošní mezinárodní výtvarné soutěže Lidice zní:
Pracujeme na zahradě a na poli. Zde jsou ukázky prací žáků
líbeznické školy, které posílají do této soutěže.

Dne 27.11. se žáci líbeznické školy zúčastnili recitační přehlídky
Hálkovo pírko v Odoleně Vodě. Celkem čtyřicet dětí – z Klecan, Zdib,
Odoleny Vody, Řep a Líbeznic – předneslo
před ostatními své texty. Naši školu reprezentovali: Adriana Kupková,
Václav Mišurec, Michal Dvořák, Kateřina Šoltysová, Pavlína Lindová,
Helenka Matternová a Tomáš Vyhlídal.
Akce byla velmi dobře připravená a všichni se v přátelském prostředí
Základní školy Odolena Voda cítili příjemně. Nakonec dostal každý
účastník přehlídky zajímavou knihu, diplom a cukrovinky.
Žáci líbeznické školy ještě využili možnost navštívit rodný domek
Vítězslava Hálka, kde je umístěno muzeum tohoto významného českého
básníka.
Líbezničtí recitátoři se shodli na tom, že pokud je příští rok
z Odoleny Vody na Hálkovo pírko opět pozvou, s radostí toto pozvání
přijmou.
Závěrem bych chtěla poděkovat paní Miriam Kupkové, Monice
Dvořákové a panu Ivanu Mišurcovi, kteří naší škole velmi ochotně
pomohli při organizaci této akce.

Dne 3.2. proběhlo v líbeznické ZŠ školní kolo recitační soutěže Poetické
setkání. Se svými texty zde vystoupilo třicet žáků, kteří připravili svým posluchačům
krásný umělecký zážitek. Po těžkém rozhodování vybrala porota několik nejlepších
recitátorů a ti budou v březnu reprezentovat školu v obvodním kole Poetického
setkání.
V první kategorii postoupili: Adéla Valachová, Lucie Kotenová a Václav
Mišurec.
Ve druhé kategorii: Nikola Leitnerová, Michal Dvořák a Kateřina
Šoltysová.
Ve třetí (početně velmi silné) kategorii: Veronika Másílková, Jan Hájek,
Pavlína Lindová, Petra Vorlíčková a Kristýna Rollová.
Ve čtvrté kategorii: Marek Plyska, Helena Matternová a Tomáš Vyhlídal.
Všem držíme palce!

Dne 26. 2. se vydali žáci výtvarného oboru do Veletržního paláce. Chtěli si zde
rozšířit své obzory a seznámit se s českým i světovým moderním uměním. To se jim
podařilo. Nejvíce obdivovali české impresionisty a jejich krajiny, kubismus je moc
nenadchl.
Nakonec děti zhlédly také Slovanskou epopej od Alfonse Muchy – ta je
ohromila svým rozsahem i uměleckým zpracováním tématu.
Veletržní palác skrývá takové množství uměleckých děl, že by na jejich
objevování potřebovali žáci výtvarného oboru několik dní, a tak se tam určitě co
nejdříve opět vypraví.

