Vítám vás, milí čtenáři, u letošního prvního čísla časopisu Ať se ví. Naši
deváťáci vynaložili velké úsilí, aby vydání časopisu stihli včas a aby se vám články a
reportáže líbily.
A co vás čeká v tomto čísle? Dozvíte se informace o probíhajících soutěžích
na naší škole, velkou zajímavostí tohoto čísla je reportáž od našeho cestovatele
Matěje Chaluše, který tentokrát zavítal daleko na západ - až do USA. Také tu máme
poučný článek o vesmíru od Filipa Melichara z deváté třídy. Nebudou chybět ani
zprávy o akcích, kterých se naše škola a základní umělecká škola v poslední době
zúčastnila. A nakonec nebude chybět hezká básnička od naší spolužačky Kláry
Hlíšové.
Přeji krásné počtení prvního čísla Ať se ví a mnoho úspěchů v nadcházejícím
školním roce.
Za redakci Marek Dvořák

Dne 16. 10. jsme se jako každoročně zúčastnili výtvarné akce ve Veletržním
paláci. Tento rok nesla název „Múzy“. Již v deset hodin dopoledne se nás lektorka
ujala a vyrazili jsme na výtvarnou dílnu. Nejdříve jsme dostali pokyn vystoupat až do
čtvrtého patra a poté jsme se sesadili do kruhu.
Lektorka nám nejdříve rozdala několik jednoduchých obrázků a měli jsme za
úkol říct, co symbolizují. Například co symbolizuje červený kříž, petrklíč, kotva atd. A
v duchu symboliky se nesla celá akce. Byli jsme rozdělení do skupinek a obdrželi
jsme dva pracovní listy. Skupinka, ve které jsem byla já, dostala za úkol vyjádřit
nějakou činnost, která nás baví. Ostatní poté hádali. To nás velice bavilo a zaujalo,
ale když si všichni všechno navzájem uhádli, museli jsme se přesunout k druhému
pracovnímu listu. Každé skupince byl přidělen jeden obraz v galerii, který měla
popsat a filozoficky se nad ním zamyslet a poté podat ostatním skupinám svůj názor
na obraz v podobě krátké přednášky. Myslím, že jsme své myšlenky vyjadřovali
obratně a byli jsme patřičně pochváleni. A tak jsme se přesunuli k poslední části
výtvarné dílny – do ateliéru. Tato část nás bavila nejvíce, protože jsme dostali do
ruky kompaktní fotoaparát a měli jsme ve skupince nafotit snímky, které budou
vyjadřovat emoci, kterou jsme si náhodně vybrali. Ostatní poté podle fotek hádali,
jaká emoce to asi bude. Ačkoliv jsme neměli moc času, všichni si s fotkami vyhráli
pečlivě. Měli jsme spoustu pomůcek, jako například barevné filtry, látky jako pozadí,
přídavná světla atd. Všem se fotky povedli tak, že jsme navzájem neměli problém
rozpoznat dané pocity.
A tímto posledním úkolem naše výtvarná dílna skončila, s těžkým srdcem, že
se musíme vracet do školy, jsme opustili veletržní palác. Tato výtvarná dílna
obsahovala takové akce, aby děti patřičně zaujala. Příští rok už se bohužel my,
jakožto žáci 9. ročníku, akce ve Veletržním paláci nezúčastníme, ale kdybychom
mohli, rádi zase někam na podobnou akci vyrazíme. Třeba na nějakou zajímavou
výstavu.
Ivana Rozlílková

Den, kdy jsou dveře zavřené
Ozvěny plní tvojí duši
Neřeknou, kterou cestou jít
Jen spoléhat na své srdce

Najít pro co tady jsi
Otevřít další dveře
Ale už si nejsem jistá
Je to tak těžké

Chci svoje vlastní sny
Svou vlastní cestu
Nevím, kam jdu
Ani co tam naleznu
Klára Hlíšová
9. A

Dne 22. 8. to všechno začalo, konečně jsem vystoupil z letadla po
jedenáctihodinovém letu z Paříže a kráčel jsem si vlasníma nožičkama po Los
Angeles, tudíž se mi splnil sen. A to nejlepší mě teprve ještě čekalo.
Druhý den jsem měl pořád otevřenou pusu, protože, co jsem viděl, to bylo
úžasné! Když jsem šel po chodníku v Hollywoodu, najednou se podívám pod sebe a
vidím, že stojím na hvězdě Michaela Jacksona. Další naše kroky vedly od návštěvy
Universe Studia až do San Francisca. To bylo neuvěřitelné, já koukám napravo Alcatraz, nalevo - mrakodrapy, ale když jsem viděl Golden Gate Bridge, to se mi
málem rojily slzy v očích, protože jsem stále nevěřil tomu, že jsem někde, kam se jen
tak někdo nepodívá.
Dále přes Yosemity, Kings Canyon a Sequia, kde jsem mohl spatřit největší
strom na světě, strom Generála Shermana. Tak jsme se dostali do Grand Canyonu.
Tam se projevila ta obrovská monumentalita, spatřil jsem zhruba 1500m pod sebou
řeku Colorado. Naše další kroky vedly z Death Valley do Las Vegas, to je místo,
které by mi vyhovovalo naprosto vším - lidé, mrakodrapy, obchody, kasína - toto
město nikdy nespí.
Nedaleko od La Vegas (asi 600km) ,jsme jeli přes Hoover Dam (Hooverova
přehrada), to bylo famozní, byl jsem na jedné z největších přehrad na světě,
fanoušek megafilmu Transformers ji určitě zná.
Dále přes Bryce Canyon, Zion, Glen Canyon, Capitol reef, Natural Bridges,
Monument valley - kde bylo území indiánů - ,jsme přijeli do San Diega - přímořského
velkoměsta, které bylo zasypané množstvím surfařů, kde jsme strávili celý den na
pláži, bylo úžasné. Další den v San Diegu nás čekala návštěva Sea Worldu. Viděl
jsem kosatky, mrože, běluhy, žraloky, delfíní show - to byly nepopsatelné okamžiky!
Tento čtrnáctidenní výlet, kdy jsme kromě Kalifornie byli také v Utahu, Arizoně
a Nevadě, mi umožnil navštívit ta nejkrásnější místa, která jsem kdy viděl. Jsem
rodičům moc vděčný za to, že mi umožnili tohle vidět na vlastní oči a doufám, že jim
to jednou vrátím.
Matěj Chaluš

Paní učitelka Věra Machytková – Novotná přišla na naši školu v letošním
školním roce. Učí výtvarnou výchovu a praktické činnosti na ZŠ a je učitelkou
výtvarného oboru na zdejší ZUŠ.

? Jak se Vám líbí na této škole ?
• Jak kdy - podle toho, jak se vyspím a jak se vyspí děti.
? Proč jste si tuto školu vybrala ?
•

Mám to tři minutky od domu a učím zde i v ZUŠ.Také zde navštěvuje
druhou třídu mé dítě.
? Jste spokojena s učitelským sborem ?
• Ano, jsem, ale bohužel jsem ještě neměla šanci všechny učitele poznat .
? Líbí se Vám pan učitel Kaplan ?
• Ano, líbí, je to sympaťák .
? Jakého českého malíře máte nejraději ?
• Mám oblíbenou malířku Adrianu Šimotovou.
? Co děláte ve svém volnu ?
• Odpočívám .
? Jaký umělecký směr je Vám nejbližší?
•

Strukturální malba .
Děkujeme za rozhovor.
L. a R. Řápkovy

1. Byli Američané opravdu na Měsíci, nebo šlo jen o dokonalý podvod?
Otázka, která zajímá lidi po celém světě: Byli Američané opravdu na Měsíci?
Podle některých astronomů totiž na záběrech, které NASA pořídila, není vidět ani
jedna hvězda. Je to normální, nebo je to špatnou kvalitou videa a hvězdy se tím
pádem ztrácí?
Není vlajka jako vlajka!
Na fotografiích je vidět vlajka USA, jako když vlaje někde ve větru,
přitom Měsíc žádnou atmosféru nemá. NASA to vysvětluje tak, že vlajku schválně
vyztužili drátem a použili speciální látku, aby zde vlajka jen tak nevisela.
Jak astronauti chodili po Měsíci?
Ze všeho nejvíc lidi zajímá to, jak vlastně NASA dokazála
(pokud předpokládáme, že přistání na Měsíci byl podvod) napodobit šestinovou
gravitaci. Pořízené video je natolik zřetelné, že jakákoliv manipulace s ním je
prakticky nemožná.
Jak ve skutečnosti vypadá otisk lidské stopy na Měsíci?
Podle některých vědců stopa na Měsíci nemůže být tak hluboká, protože
gravitace na Měsíci není tak silná.
2. Byl někdy Mars hostitelem vody?
Lidé už od dob prvních hvězdářů snili o životě na Marsu? Nyní, když máme
dalekohledy, které jsou schopné vidět několik miliard světelných let daleko, si
astronomové pokládají otázku, co je to za ta koryta na Marsu? Podle některých
odborníků jde totiž o pozůstatek po vodě, neboli jinak řečeno, tam, kde dnes je jen
vyschlé vymleté koryto, mohla dříve téct voda. Přitom na snímcích, které pořídily
prolétající sondy, jsou vidět modré čáry? Je tedy možné, že Mars byl někdy v
minulosti teplou planetou a že postupem let zamrzl? Existovala na Marsu voda v té
podobě, jak ji známe zde na Zemi? To jsou otázky, na které budou lidé hledat
odpovědi pravděpodobně ještě dlouho.
Filip Melichar

Dne 3. Září 2012 (za krásného počasí) byla otevřena Základní umělecká škola
Líbeznice. Slavnost začínala ve 14:00 hodin. U vchodu žáci rozdávali perníčky na
uvítanou. Nejprve všechny přivítal pan starosta Líbeznic úvodním proslovem.
Přestavil i vzácného hosta - Ivana Mládka, který nás potěšil starými písničkami a
nakonec také přestřihl pásku, která slavnostně zahájila chod celé základní umělecké
školy. Jako přípitek všichni ochutnali nápoj zvaný Zuškovice. Slavnost se vydařila,
zúčastnilo se mnoho lidí. Přeji základní umělecké škole mnoho štěstí a úspěchů.

Tereza Grubauerová

Dne 27. 9. se v naší škole konal Branný den. Vše bylo perfektně
naplánované. Bohužel pršelo, a tak Branný den musel probíhat v budově školy.
První hodinu se čekalo, než přijedou hasiči, záchranáři a policie. Žáci se
mezitím ve třídách připravovali teoreticky a zkoušeli si různé kvízy a dotazníky.
Potom se všechny třídy postupně střídaly v tělocvičně, kde se děti dozvídaly
informace o dané profesi. Od hasičů jsme se dozvěděli, jak těžká je jejich práce.
Záchranáři nám zopakovali hlavní zásady první pomoci a policie si prozkoušela,
jak jsme vzdělaní v dopravní výchově.
Den utekl rychle a všichni byli spokojení, počasí nám Branný den
nezkazilo.
Eliška Ševčíková

Soutěžní den v Klecanech
Dne 8. 10. 2012 jeli někteří žáci druhého stupně na sportovní soutěžní den
do Klecan. V Klecanech mezi sebou soutěžilo šest škol.
V osm hodin se před školou sešla kompletní sestava soutěžících ze ZŠ
Líbeznice. Do Klecan jsme dorazili po deváté hodině. Pak následoval proslov ředitele
ZŠ Klecan. Nakonec se všichni rozdělili do družstev a soutěže začaly. Družstvo se
skládalo vždy z vybraných žáků dvou tříd. Každá skupinka se musela zapojit do pěti
disciplín: běh na 50m, trojskok, skákání přes švihadlo, sedy-lehy a hod
medicinbalem.
Kolem 13. hod. měli všichni své úkoly splněné, takže pan ředitel mohl vyhlásit
výsledky. První místo obsadila ZŠ Klecany a druhé místo ZŠ Líbeznice.
Závody se mi líbily, přestože jsem se účastnila jen jako náhradník. Naší škole
jsem moc fandila a myslím, že 2. místo, které ZŠ Líbeznice obsadila, je velkým
úspěchem.
Lucie Žebrová
9. roč.

Žáci a žákyně výtvarného oboru nově otevřené Základní umělecké školy
Líbeznice využili poslední teplé dny a vyrazili na několik výprav za kulturou. Jelikož
letošní celoškolní projekt má téma Múzy, zhlédli představení v Divadle v Celetné
Mikulášovy patálie a zahájili tak múzou divadelní. Pokračovali múzou malířskou a
navštívili výstavu obrazů Jakuba Schikanedra ve Valdštejnské jízdárně. Nakonec
obdivovali a kreslili sochy v krásné zahradě měšického zámku.
Všichni žáci a žákyně jsou velmi šikovní a pracují pilně a s nadšením. Přejme
jim, ať jsou jim múzy příznivě nakloněny a pomáhají jim v jejich tvůrčím snažení.

