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AŤ SE VÍ…

1.

ŠKOLNÍ ČASOPIS

ÚVODNÍK
Ahoj milé čtenářky a čtenáři!!!
A je to tady!
Prázdniny utekly jako voda, začal nový školní rok a s ním přichází
i nové číslo našeho úţasného školního časopisu AŤ SE VÍ!
V tomto časopise se dozvíme o tom, jaké bylo Líbeznické
posvícení, branné cvičení a výlet na hrad Ţleby. Stránky tohoto
prvního čísla zaplní mnoho zajímavých příspěvků našich
spoluţáků - například krásná básnička o lásce, moderní pohádka,
poděkování panu Kulhánkovi, gratulace k úspěchu ve výtvarné
soutěţi a rozhovor s paní učitelkou Irenou Suldovskou.
Doufáme, ţe jste si letošní prázdniny pořádně uţili, odpočinuli
si a vrátili jste se zpátky do školy plní energie. Ať se vám
ve školním roce 2010/2011 vše daří a ať se vám naše první číslo
časopisu líbí, přeje
Dominika Jeřichová

Celoškolní projekt 2010/2011
SPORT A POHYB
Jak si všichni určitě pamatujete, minulý rok znělo téma
celoškolního projektu: Cestování letem světem. Tento rok
se můţeme těšit na velice zajímavé a podnětné téma:
Sport a pohyb.
Toto téma bude prolínat výukou po celý školní rok. Ţáci
se budou účastnit mnoha sportovních akcí. Naše škola
pořádá několik turnajů ve florbalu, vybíjené a
přehazované. Největší bude Vánoční turnaj.
Také Den dětí bude v líbeznické škole probíhat
ve znamení sportu – a to v podobě olympiády.
Samozřejmě i výzdoba školy se ponese v duchu pohybu
a sportu.

Ať se nám projekt vydaří! Sportu zdar!
P. Koriťák

Rozhovor s paní učitelkou
Irenou Suldovskou
Paní učitelka Irena Suldovská je letos třídní učitelkou 4.třídy.
Vyznačuje se tím, ţe je velmi aktivní – je členkou taneční skupiny,
která se zabývá vyhledáváním a provozováním historických
tanců, paní učitelka dokonce šije dobové kostýmy pro tuto
taneční skupinu. Na naší škole vede několik krouţků –
keramický, taneční a krouţek aerobiku.
1) Paní učitelko, jak dlouho učíte na líbeznické škole?
8.rok
2) Chtěla jste se vţdy stát učitelkou?
Ne, původně jsem chtěla být malířkou.
3) Jak jste se dostala k provozování historických tanců?
Můţete nám říci něco bliţšího o tomto Vašem koníčku?
Dříve jsem se věnovala společenským tancům.
Kdyţ toho nechal partner,chtěla jsem zkusit něco nového.
Historie mě vţdy zajímala.
4) Jaký krouţek z těch, které na naší škole vedete, je
Vaším nejoblíbenějším?
Taneční.
Děkujeme za rozhovor
Jindra a Kuba
9. ročník

Proč?
Proč Tě uţ nemůţu mít ?
Proč za ruku nemůţeme jít ?
Proč nemůţu se Tebe dotýkat ?
Proč chci za Tebou pořád utíkat ?
Proč pořád myslím na Tebe ?
Proč jenom koukám do nebe?
Proč zacházíš s mou láskou jak hazardní hráč?
Proč mně zůstává ze všeho jen pláč?
Proč miluju Tě ?
...to sama nevím!

Lucie Vorlíčková

Děkujeme !
Mnohokrát děkujeme panu Ladislavu Hlouškovi, podnikateli
z Líbeznic, který věnoval naší základní škole zbytky linolea.
Tento materiál vyuţijeme na oblíbenou výtvarnou činnost
– na linoryty.
Dále děkujeme panu Josefu Kulhánkovi, který darování
linolea zprostředkoval a dokonce nám ho ochotně dopravil
aţ do školy.

Pan Josef Kulhánek

POČÍTAČOVÁ MYŠ
(Moderní pohádka)
Ţila byla jedna myš. Nebyla to myš obyčejná - byla počítačová. Jenomţe
si připadala osamělá, neměla si s kým hrát, ani s kým se radovat. Její majitel
ji neměl rád, prý se moc sekala – no, nebyla to zrovna nejmladší myška . Jednou
se rozzlobil, pořídil si novější model myši a naši myšku vyhodil na smetiště.
Myška si připadala jako nešťastný psanec z počítačových her nebo z filmů,
které sledovala na monitoru počítače, kdyţ ještě pracovala u svého majitele.
Jen tak se brouzdala po smetišti a naříkala.
I kdyţ na ni její pán nebyl moc laskavý, přeci jenom se jí stýskalo
po domově a chtěla se vrátit. Napadlo ji, ţe, kdyby se dokázala vyrovnat tomu
novějšímu modelu myši, tak by ji mohl majitel vzít zpět. Pořád chodila
a přemýšlela, jak by to provedla.
Najednou se na smetišti objevil myšák Billy - starý tremp. Myška si sice
myslela, ţe ona je inteligetnější a krásnější a ţe se nehodí, aby se bavila
s nějakou ošklivou obyčejnou myší. Nakonec ale usoudila, ţe je Billy celkem
zajímavý a poţádala ho o radu. „ Není někde v okolí nějaký salon, kde by mě
mohli trochu vylepšit?“
Billy si myšku prohlédl a začal se smát. Ona se rozbrečela:“ Tak ty si také myslíš,
ţe nejsem dost dobrá?“ Myšák ji pohladil a řekl: „Dobrá? Co, dobrá? Nejlepší!
Hezčí myšku jsem neviděl!“ Billy utřel myšce slzy, nabídl jí dočasné bydlení
- ona to bez váhání přijala.
Po nějaké době objevila salón U Dvou Myšpulínů. V té době si jiţ nebyla zcela
jistá, zda se chce ještě nechat upravit, přece jenom uţ má Billyho. Ale co, vylepšit
se můţe i pro Billyho.
V salonu ji dali „do pucu“. Sice to nějakou chvilku trvalo, ale přece jenom
z ní byla fešná myška, jako kdyţ byla nová.

Billy ji ten den pozval na večeři, čekal na ni v místním hostinci
U Zkaţené konzervy. Kdyţ si myška ladným krokem vykračovala
k Billyho stolku, nemohl ji ani poznat, tak byla krásná. Při večeři jí předal
inzerát, který objevil v novinách na smetišti – nějaký člověk hledal
zachovalou počítačovou myš. Naše myška jásala ! Zase bude pracovat u lidí,
odejde ze špinavého smetiště ! Billy byl smutný. Bál
se, ţe myška odejde, ţe zůstane zase sám.
Večer se vydařil. Doma myška nemohla vůbec usnout – přemýšlela
o svém příteli a brečela. I kdyţ Billyho miluje, přece jenom se bojí, ţe si
na ţivot na smetišti nezvykne. Nakone přece jenom usnula.
Ráno jí Billy připravil snídani a v kousku sýra byl schovaný prstýnek.
Myška se koukla na Billyho a zeptala se: „Co to má znamenat?“ Billy
se pousmál a zeptal se: „Vezmeš si mě? Sice ti nemůţu dopřát takový luxus,
na který jsi byla zvyklá, ale ţivot
bez tebe si uţ nedokáţu představit.“ Myška si uvědomila,
ţe bez Billyho by se jí nelíbilo ani v luxusním domě, ţe jí s ním bude dobře
i na smetišti a řekla: „Ano.“
A jak to v pohádkách bývá, ţili spolu štastně aţ do smrti. Abych
nezapomněla, měli spolu nádherná malá myšátka, byla úplně normální,
jenom místo ocásku jim trčel ze zadečku šedivý kabílek.
KONEC...
Štěpánka Oliveriusová, 9.ročník

Výlet na zámek Ţleby
Dne 21. 9. podnikli ţáci naší školy exkurzi na zámek Ţleby.
Cesta autobusem byla úmorná, ale stálo to za to.
Kdyţ jsme dorazili na místo, všichni byli v údivu, zámek byl
opravdu krásný - přímo jako z pohádky. Před vstupem
do zámku jsme se občerstvili v místní kantýně a pak hurá
na prohlídku! Nejprve jsme vešli na nádvoří, kde jsme obdivovali
renesanční arkády. Kdyţ jsme vyšli po kamenném schodišti
do budovy zámku, procházeli jsme krásné komnaty plné obrazů,
keramiky a vzácného nábytku. Nejzajímavější místností byla
historická kuchyň s dobovým kuchyňským náčiním a nádobím.
Počasí bylo jako na objednávku - celý den slunce a teplo.
Myslím, ţe všem se výlet na zámek Ţleby moc líbil, nejen proto,
ţe jsme se „ulili“ z výuky.
Štěpánka Oliveriusová, 9.ročník

ZÁMEK ŢLEBY - OBORA

V těsné blízkosti zámeckého parku, asi 10 minut cesty od zámku,
je situována obora se ZOO parkem s bílými jeleny, dravými ptáky,
černou i vysokou zvěří, atp.

podzim 2010

ZOO
PRAHA

Prezentace hub pod vedením mykologa Ireny Počtové

Kroužek informatiky
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