Dne 7. 12. 2017 si žáci Základní školy Líbeznice jeli do Staré Boleslavi
vyzvednout ceny za druhé a třetí místo, které získali v obvodním kole výtvarné
soutěže „Náš kraj 2017“. Jejich výtvarná díla postoupila do krajského kola.
Mezi vítězi byl Filip Šťastný, Veronika Hrabětová, Tereza Weisová,
Barbora Novotná, Karolína Šťastná a Anna Rakar. Diplomy jim předala paní
ředitelka Domu dětí a mládeže ve Staré Boleslavi Bc. Klára Jurčíková. Obdrželi
diplom a akvarelové barvy.
Počasí se také vydařilo a cesta netrvala dlouho. Po předání cen se všichni ohřáli
v městské cukrárně nedaleko autobusové zastávky Stará Boleslav a vítězství tam
řádně oslavili.
Barbora Novotná, žákyně 6.A

Dne 20.12. 2017 se žáci líbeznické školy vydali již tradičně potěšit babičky a
dědečky do domova důchodců v Bořanovicích. Vánoční program obsahoval jak
hudební, recitační tak i divadelní vystoupení. Celý program zahájila hra na trumpetu
a ukončily ho koledy, které zazpívaly všechny děti společně s babičkami a dědečky.
Několik dětí navštívilo mezitím na pokojích babičky a dědečky, kteří se
nemohli zúčastnit představení v kulturním sále. Tento rok jsme důchodcům přinesli
na památku plyšáky, všichni z nich byli nadšeni a my jsme byli zase nadšeni z toho,
jak se nám to všechno povedlo.
Iva Koderičová, 7.B

Jako každý rok, tak i letos se recitátoři z líbeznické školy vypravili do Odoleny
Vody, aby se zúčastnili tradiční soutěže Hálkovo pírko.
Všech jedenáct žáků se těšilo na neopakovatelnou atmosféru této předvánoční
soutěže a Hálkovo pírko opět nezklamalo! Děti ze Zdib, Klecan, Panenských Břežan,
Prahy- Dejvic a Odoleny Vody se navzájem potěšily přednesem zajímavých textů a
poté všichni účastníci obdrželi diplom, knihu a sladkou odměnu. Nakonec byl
vyhlášen nejúspěšnější recitátor, který obdržel cenu paní ředitelky ZŠ Odoleny Vody.
Letos (stejně jako vloni) tuto cenu získala velmi talentovaná Anetka Růžičková,
žákyně 4. ročníku líbeznické školy.
Hálkovo pírko je vlastně takový start do recitační sezóny 2018. Děti se
připravují na Macharův Brandýs, Líbeznickou bublinu i celorepublikové Poetické
setkání, kde mívají dobré výsledky. Tak ať se jim v příštím roce opět zadaří!

Vše začalo nevinně. Tobiáše z 5.C napadlo udělat několika dětem a seniorům radost.
„Z původní malé se ale stala akce veliká. Se spolužáky ve třídě jsme nakreslili plakáty a požádali
ostatní děti ze školy o pomoc. Za několik dní se do sbírky zapojila celá škola i s paní ředitelkou a
učiteli. Dohromady jsme vybrali více jak 1000 plyšových hraček a omalovánek,“ dodává se
zápalem v oku Tobiáš Bahenský.
Třída se proměnila v hračkárnu. Ale co s takovým množstvím?
Před zahájením sbírky jsme měli domluvenou spolupráci s blízkými institucemi - azylové
domy a domovy seniorů. Ale výskyt tolika plyšáků na ZŠ a ZUŠ Líbeznice nás překvapil a štědrost
jejich majitelů snad ještě více.
Nastala fáze - intenzivní spolupráce na projektu. Hračky jsme důkladně protřídili, některé
opravili a zabalili. Začali obtelefonovávat další instituce od nemocnice Motol přes fond ohrožených
dětí Klokánek. Do domova seniorů Hortenzie děti zašly s paní učitelkou Mišurcovou a spojily
předání plyšových dárků s recitací poezie a hudebním vystoupením. Do jiných institucí jsme vyslali
ochotné rodiče s dětmi. Na vlastní oči vidět dětský domov, kojenecký ústav, či mluvit s paní
ředitelkou Kapky naděje - byl pro zúčastněné veliký zážitek. Do azylových domů v okolí vyjela
paní učitelka Kostková, do nemocnice do Královských Vinohrad pak pan učitel Kapounek.
Protože by to nestačilo, kontaktovali jsme i vzdálenější místa, kde projevili zájem. Děti
napsaly dopisy, nakreslily obrázky, naučily se zabalit balík a odeslat ho na poště. Díky tomu, mohli
rozveselit plyšáci opuštěné děti i v dětských ústavech po Středních Čechách nebo potěšit děti v
nově zřízeném oddělení nemocnice v Karlových Varech či odcestovat s armádou spásy až do
Ostravy.
Pro všechny zúčastněné to byla cenná zkušenost, která byla obohacena o drobné dojemné
chvíle setkání. Z reakcí dětí a vedoucích institucí víme, že to mělo smysl. Všem za pomoc
děkujeme.
Jakub Skalák, třídní učitel 5.C

V polovině ledna se v líbeznické základní škole opět utkali mladí recitátoři,
kteří mají zájem reprezentovat svoji školu v uměleckém přednesu v různých
okresních i krajských soutěžích.
Letos byli nejúspěšnějšími v první kategorii - Václav Holič, Eliška Šmídová,
Tobiáš Karbus, Marcel Pražský. Ve druhé kategorii – Aneta Růžičková, Štěpán
Kašpar, Tereza Holičová, Sabina Srbová a Bára Šmorancová. V kategorii třetí –
Robert Kuhn, Iva Koderičová, Julie Kloutvorová, Bára Štěpáníková a Štěpánka
Pokorná. Ve čtvrté kategorii zvítězili – Dora Gjugjaj, Simona Hejtíková a Jakub Kříž.
Doufejme, že se jim bude dařit i nadále a přivezou do Líbeznic mnohé vavříny!

Smutek
Iva Koderičová (7.B)
Růžové brýle nejsou nic pro mě,
pro mě je šedý svět plný ohně.
Můžeš mi říkat mnoho krásného,
já neuvěřím v nic falešného.

Myslím, že jste mi to říkávali,
když jsem byla ještě malá.
Šťastný konec jste mi předvídali,
když jsem si s panenkou hrála.

Pravdu musela jsem si zjistit sama,
se všema špatnýma dodatkama.
Že život je těžký vím až teď,
musím si postavit obrannou zeď.

Dne 15. 12. 2017 se třídy druhého stupně vydaly do Jízdárny pražského hradu
na výstavu českého impresionismu s názvem „Světlo v obraze“. Impresionistické
obrazy žáky doslova uchvátily, jeden z nejznámějších malířů je Antonín Slavíček, ten
zde měl vystaveno mnoho krásných děl. Kromě obrazů zde návštěvníci obdivovali i
zajímavé sochy.
Žáci se mohli při procházce v okolí galerie pokochat také pohledem na
majestátní katedrálu sv. Víta a další slavné historické stavby.
Myslím, že se akce všem líbila.
Robert Kuhn, 7.B

