Návštěva Clam-Gallasova paláce
Ve středu 16. 3. se žáci výtvarného oboru ZUŠ vypravili do barokního Clam-Gallasova paláce
ve Staré Praze. Zde měli možnost si prohlédnout krásné sály a prostory, které nejsou veřejnosti běžně
přístupné a dále navštívili výstavu v I. patře tohoto paláce – přehlídku grafických prací vítězů soutěže
Cena Vladimíra Boudníka.
Každý si zde našel svého oblíbeného autora a dílo, které ho nejvíce zaujalo. Byla to další
inspirace pro jejich výtvarnou práci.

KAREL IV. – 700 let
Karel IV. má letos výročí svého narození, 700 let. Narodil se 14. května 1316. Byl to
nejvýznamnější český král. Za jeho vlády už byla Praha velkým a známým městem, protože nechal
postavit Nové Město pražské, Karlovu universitu a jiné významné stavby.
Pracovali jsme tedy na projektu Výstava o Karlu IV.
Projekt jsme rozdělili na šest částí a každou část zpracovávalo 5 dětí:
1. Karlštejn
2. Karlův most
3. Karlova univerzita
4. Jeho manželky
5. Jaké měl mládí
6. Jaký byl vladař
Výstava se všem moc líbila. Dozvěděli jsme se i věci, které jsme o nejvýznamnějším králi
Karlovi IV. vůbec nevěděli. Také žáci druhého stupně si výstavní panely se zájmem prohlíželi. Naše
třída 4. A byla ráda, že výstava měla takový úspěch.
Julie Kloutvorová, 4. A

Soutěž Daniel 2016
Také v letošním roce se žáci líbeznické školy zúčastnili celostátní soutěže Daniel. Dívky z
osmého ročníku – Pavlína Lindová, Petra Vorlíčková a Šárka Oliveriusová – vypracovaly historickou
práci o osudech dvou kamarádek, které přežily hrůzy osvětimského koncentračního tábora. Za tuto
práci se právem umístily na 1. místě.
Naše úspěšná fotografka, Natálie Hadravová z devátého ročníku, získala ve fotografické části
této soutěže za svůj snímek Současná minulost také 1. cenu.
Diplomy a ceny si dívky převzaly ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea.
Soutěž organizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Talentcentrum.
Mišurcová Šárka

DEN MATEK V LÍBEZNICKÉ ŠKOLE
V neděli 8. 5. 2016 se sešli líbezničtí občané v naší ZŠ, aby oslavili Den matek. Nechybělo
vystoupení dětí z MŠ, tanečníků a hudebníků ze ZUŠ, výborné občerstvení od našich paní kuchařek
a dárečky, které vyrobili žáci ZŠ. Zájemci si také mohli prohlédnout výstavu výtvarného oboru ZUŠ.
Počasí nám přálo, takže myslím, že všichni odcházeli z této akce příjemně naladěni a
spokojeni.

29. 3. 2016 se v ZŠ a ZUŠ Líbeznice uskutečnil dějepisný projekt pro žáky 7. a 8. ročníku nazvaný
“Živá minulost”. Zavedl nás do doby vlády posledních Přemyslovců. Celou tuto akci organizovala
paní učitelka Sobotková a pan Rosenberg, otec žákyně 7. ročníku. Ten napsal scénář k osmi scénkám
a připravil pro nás dobové oblečení, které bylo věrnou kopií toho z 13. století. Do představení byli
angažováni jako herci žáci 7. třídy. Před našima očima se objevila královna Kunhuta, rytíř, hospodská,
vesničanka, pocestný, purkrabí a jeho manželka. Kromě nás hrál v každé scénce pan Rosenberg. V
závěru s námi hrála i profesionální herečka Táňa, která nám pomohla, když nám vypadl text. Všichni
diváci dostali pracovní listy, kam během vystoupení zaznamenávali nové poznatky. Na závěr se
konala přehlídka dobového oblečení. Celé představení zakončil celkem velký aplaus a focení. Z mého
pohledu herce se mi to moc líbilo a divákům zřejmě také. Nejpozornější divák byl za své znalosti
odměněn knihou a my všichni jsme měli radost z našeho putování v minulosti, kterou jsme pomohli
oživit a přiblížit ji nám všem.
Burdová Lucie, žákyně 7. třídy ZŠ a ZUŠ Líbeznice

Husité v líbeznické škole
Dne 7. 3. k nám do školy zavítali
herci, kteří nám předvedli, jak se bojovalo
v době husitské. Do naší školy přijeli už
poněkolikáté a děti jejich vtipné vystoupení
opět velmi bavilo, bylo to vidět i na jejich
aktivitě a bouřlivých reakcích. Všichni
doufáme, že příští rok přijedou opět s
nějakým zajímavým programem.

Dne 3. 5. přijel do líbeznické školy starý známý – pan Hořák ze Záchranné stanice zvířat
Ikaros. Dětem z prvního stupně poutavě vyprávěl o zvířatech a ukazoval jim svoje zajímavé a
roztomilé svěřence. Zajímavé byly například sovy a roztomilí byli určitě ježeček ušatý a činčila bílá.
Výtěžek z představení pomůže financovat provoz záchranné stanice.

V líbeznické škole jsme přivítali hosty z Odoleny Vody a ze Zdib, a přestože žáci tamních škol
přijeli v pátek třináctého, dopadlo setkání velmi dobře. Hosté změřili s domorodci své síly na poli
recitačním. Jednalo se vlastně o přehlídku schopností poradit si s uměleckým textem, takže nebylo
vítězů ani poražených, každý účastník obdržel pamětní list a knihu. Pouze paní knihovnice Dančová
odměnila dva své favority knihou a paní zástupkyně Lindová potěšila dva šikovné účastníky sladkou
cenou – lákavými dorty ve tvaru bubliny, které vlastnoručně upekla.
Nakonec si hosté prohlédli rondel a celý areál školy a vydali se k domovu. Doufáme, že se
jim v Líbeznicích líbilo a že za rok opět přijedou na 2. ročník Líbeznické bubliny. Byli bychom rádi,
kdyby pozvání příště přijali také mladí recitátoři z Klecan a Panenských Břežan.

V celostátní výtvarné soutěži zaštítěné
MŠMT – Komenský a my – si v opravdu
silné konkurenci vybojovali Čestná uznání
žáci 3. ročníku líbeznické školy – Lucie
Kovářová a Vojtěch Tesca. Namalovali
svoji představu města z Komenského
knihy Labyrint světa a ráj srdce.

Mišurcová Šárka

Dne 9. května se již
tradičně

vypravili

do

Brandýsa nad Labem mladí
líbezničtí

recitátoři.

brandýském

V

zámku

probíhala recitační soutěž
Macharův

Brandýs.

Každým rokem počet a
úroveň soutěžících stoupá,
přesto žáci líbeznické školy
opět bodovali. Kristýna
Rollová z 8. A obsadila 3.
místo a Aneta Růžičková
z 2. C získala Zvláštní
cenu poroty.

Mišurcová Šárka

Po svědomité přípravě se dne 30. 4. 2016 mladí líbezničtí recitátoři vypravili do obvodního
kola recitační soutěže Poetické setkání, které se konalo v Domě dětí a mládeže Spirála v Kobylisích.
Konkurence byla opravdu veliká, porota byla velmi přísná a očekávala přednesení textů se
zaujetím, porozuměním a s citem. Nakonec do krajského kola postoupil ve své kategorii Václav
Mišurec. Albert Hlaváček a Petra Vorlíčková vybojovali v tuhém boji Ocenění poroty. Každý
z vítězných recitátorů si odnesl knihu a obálku se vzkazy a radami od ostatních soutěžících a poroty.
Všichni si Poetické setkání hezky užili a i ti, kteří nezískali žádné ocenění, se prý příští rok
této oblíbené recitační soutěže opět rádi zúčastní.
Petra Vorlíčková, 8.A

V pondělí 7. 3. 2016 se v líbeznické Arše konala přehlídka mladých recitátorů z místní základní školy.
I přes vysokou nemocnost se sešel dostatečný počet účastníků a přehlídka se moc povedla. Rodiče a
kamarádi, kteří se přišli na nadané děti podívat, byli spokojení. Koncem března vystoupí naši mladí
umělci v obvodním kole Pražského poetického setkání v DDM pro Prahu 8. Držme jim palce, ať se
jim přednes vydaří.
Velké poděkování patří paní knihovnici, která pomohla s organizací akce.
Pavlína Lindová, 8. A

Velikonoce v líbeznické škole
V předvelikonočním čase probíhala v líbeznické škole soutěž prvního stupně o nejoriginálnější
velikonoční pomlázku a nejnápaditější návrh lidového kroje. Součástí projektu bylo také plnění
různých úkolů souvisejících s velikonočními tradicemi a zvyky. Během tří dnů se škola postupně
rozzářila barvami - žlutou, červenou a zelenou, do kterých se oblékli žáci prvního i druhého stupně.
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo ve středu 23. 3. 2016. Vyhlášení se zúčastnilo všech 18
tříd prvního stupně. Všechny třídy se do projektu zapojily s velkým nasazením a konečné výsledky
byly velmi vyrovnané. Pomlázky i kroje sršely originalitou a nápaditostí.
Za celkové prvenství si třída 4. C odnesla dort a putovní pohár. Těsně za ní skončila třída 1. E. Třetí
místo vybojovala třída 4. B. Zvláštní ocenění za nejnápaditější kroj dostala třída 1 .E. Nejzářivější
barevnou třídou se stala 3. C. Na druhém stupni získala třída 6. B první místo za barevné dny.
Letošní velikonoční soutěžení přineslo mnoho skvělých nápadů a inspirací. Radost všech dětí byla
největším oceněním.
Pavlína Lindová, 8. A

