Součástí projektu Baroko hravě a nejen pro oko, který v září
organizovalo Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, byla
výtvarná soutěž. Své práce, inspirované barokní architekturou, sochařstvím i
hudbou, zaslali do Chaber také líbezničtí žáci a byli úspěšní – obsadili všechna
přední místa. První místo obsadil Richard Hlaváček (8. ročník), druhé
Veronika Abíková ( 9. ročník) a třetí Bára Pourová (8. ročník).

Žákyně osmého ročníku: Šárka Oliveriusová, Pavlína Lindová a Petra
Vorlíčková se rozhodly pátrat po osudu židovských občanů Líbeznic, kteří
zahynuly během druhé světové války. V jejich pátrání jim pomáhá paní Hana
Závorková, ředitelka Oblastního muzea v Brandýse nad Labem. Ta je pozvala
na vernisáž obrazů Viktora Munka – židovského malíře, který přežil Holokaust.
V Brandýse děvčata navštívila také nově opravenou synagogu a setkala se
s mnoha ochotnými a laskavými lidmi, kteří jim poradili různé cesty a prameny
užitečné pro jejich pátrání.

Žákyně osmého ročníku se vydaly kreslit krajinu v okolí Líbeznic. Vedly
si velmi dobře, kresby se jim povedly.

Kateřina Kovářová ze čtvrtého ročníku líbeznické ZUŠ již získala za
své výtvarné práce několik ocenění. Tentokrát se umístila na 3. místě v
mezinárodní soutěži v kresbě a grafice „ Krásná jako kvítka...“, do které své
práce zasílaly děti z 11 zemí světa. Cenu získala za svůj vícebarevný linoryt s
motivem Staré Prahy.

Diplom pro Vítka
Vítek Maleček, žák ZUŠ Líbeznice, získal v celostátní výtvarné soutěži
Domácí mazlíčci za svůj obrázek dědečka s jezevčíkem Čestné uznání.

Již pošesté se konala celostátní výtvarná soutěž „Šťastné stáří očima
dětí“, do které letos děti z celé republiky zaslaly celkem 1500 obrázků. Šikovné
děti
z líbeznické školy získaly ve velké konkurenci opět několik ocenění. Za ZŠ
Líbeznice obsadila ve své kategorii 1. místo Anička Píšová a 3. místo Klára
Brodská. Za ZUŠ Líbeznice obsadil žák Vítek Maleček 4. místo.
Děti se radovaly z hodnotných cen, které jim v krásných prostorách
Emauzského kláštera předali malíř Kristian Kodet a herec Michal Nesvadba.
Anička ještě navíc vyhrála pro líbeznickou školu
5000 Kč na výtvarné potřeby. Koupíme si za ně nová rydla a barvy na linoryt.

Ve středu 23.9. navštívili žáci výtvarného oboru krásnou galerii U Zlatého
prstenu v Týnské ulici, kde probíhají výstavy moderního umění 20. století.
Cestou domů si prohlíželi památky, pamětihodnosti a zajímavosti Prahy.

Začátkem prosince se již tradičně vypravili líbezničtí recitátoři do
Odoleny Vody, kde se zúčastnili přehlídky mladých recitátorů – Hálkovo pírko.
Tato akce je vždy perfektně připravená a děti se na ni těší. Všichni se vzájemně
pobavili zajímavými, krásně přednesenými texty a nakonec dostali za odměnu
knihy a sladkosti.
Líbeznické děti pozvaly mladé recitátory z Odoleny Vody, Zdib,
Panenských Břežan a Klecan na recitační soutěž - Líbeznická bublina, jejíž
první ročník se bude konat v ZŠ Líbeznice koncem května.
Mišurcová Šárka

