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Úvodník
Milí čtenáři a čtenářky časopisu Ať se ví !

V tomto čísle na nás čeká spoustu nového. Dočtete se zde
o turnaji ve florbale a přehazované. Dozvíte se, jak vypadalo
vystoupení žáků naší školy v domově důchodců. Opět nás čeká
spousta rozhovorů a také informace o výtvarných soutěžích.
Nebude chybět ani zpráva o návštěvě filmového představení
– žáci naší školy zhlédli film Piko.
Takže vám přeji příjemné počtení.
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Vše nejlepší v novém roce 2011 !

Jan Veselý

Dne 15.12. 2010 se konal v líbeznické škole Den otevřených
dveří. Přišly se sem podívat děti z několika mateřských školek.
Prohlédly si třídy, pohrály si na interaktivní tabuli a potom už
na ně čekali žáci 8. a 9. třídy, aby pro ně zahráli divadelní
představení s názvem: O statečné princezně. Když skončilo
divadlo, přezkoušely ještě dívky z deváté třídy vědomosti dětí
ze školky. Například na otázku, kdo je prezidentem České
republiky, se dozvěděly, že je to prý Santa Claus.
Když děti odcházely, dostaly malé dárečky, které pro ně vyrobili
jejich budoucí starší spolužáci.
Snad se dětem dopoledne strávené v líbeznické škole líbilo.
Budeme rádi, když je příští rok uvítáme v naší škole jako zvídavé
prvňáčky.
Lenka Schneiderová, 9. ročník
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Den otevřených dveří

N ÁV Š T Ě V A D O M O V A D Ů C H O D C Ů
Jako každoročně jsme i letos navštívili dne 29. listopadu 2010 Domov důchodců v Bořanovicích.
Při cestě z Líbeznic jsme měli ozbrojený doprovod - kvůli častému útěku psů v okolí s námi šli až
do Bořanovic dva členové obecní policie. Šli jsme po zaváté silnici a stále sněžilo – bylo to sice
romantické, ale trochu nám byla zima.
Po příchodu jsme byli srdečně uvítáni a představení mohlo začít. Nejprve předvedla třetí třída
vánoční hru O sv. Prokopu.
Poté zatančily žákyně p.uč. Hynkové a Suldovské moderní tanec
ve vlastní choreografii.
Dále zahráli žáci deváté a osmé třídy veselou pohádku O princezně Máně. Na závěr se všichni
zaposlouchali do vánočních koled
v podání žáků prvního stupně, kteří pro babičky a dědečky připravili vánoční přáníčka.
Všechna vystoupení sklidila velký úspěch a za odměnu dostaly děti od babiček a dědečků
čokoládové Kočičí jazýčky.
Domů jsme odcházeli s dobrým pocitem, že jsme obyvatele domova důchodců potěšili
a pobavili.

J. Vyhlídal, 9.ročník

Turnaj v přehazované
Dne 16.11. 2010 se v Základní škole Líbeznice konal
turnaj
v přehazované dívek 2. stupně.
Všichni se těšili na začátek turnaje a v hodinách tělesné
výchovy pilně trénovali. Když už to konečně vypuklo, tak
někteří začali mít trému, aby něco nezkazili. Naštěstí
to dopadlo velmi dobře, jenom devátá třída byla trošku
zklamaná, že se jí nepodařilo ostatním třídám ukázat, jak
se má hrát pořádná přehazovaná. Nakonec zaslouženě
zvítězila děvčata z osmého ročníku. Důležité je také to, že
nikdo nebyl zraněn.
Výsledky:
1. místo – 8. třída
2. místo – 7. A třída
3. místo – 9. třída
.Gratulujeme všem vítězům.
Stránská Denisa, 9.ročník

Výtvarná soutěž
Naše škola se zúčastnila celostátní výtvarné soutěže
na počest Anežky Přemyslovny - letos uplynulo 800 let
od jejího narození.
Z naší školy poslalo do soutěže své práce patnáct
žáků. Držíme jim palce!

Výtvarná soutěž

Vánoční básnička
Marek Šrámek a Petr Podsklan
Vánoce klepou na dveře,
cukroví voní v komoře
táta zdobí stromeček,
pro vánoční dáreček,
děda bere paličku
na tu rybí hlavičku.
Když jsme kapra zabili,
za něj jsme se modlili.
Maminka ho osmažila,
salát k němu předložila.
Děda si přál zuby
a já nový boby.
Když jsme dárky rozbalili,
všichni jsme se rozzářili.
Jen já nemám boby
ani děda zuby.
Pak jsme dlouho slavili,
z prázdnin jsme se těšili.

Výtvarná akce ve Veletržním paláci
7. ročníky
Obě třídy sedmého ročníku se dne16.12. 2010
vydaly na výtvarnou akci do Veletržního paláce. Zde
byla vystavena díla moderního umění – výstava se
jmenovala: Od Moneta k Warholovi.
Naši žáci si mohli vyzkoušet práci kurátorů a
sami vytvořili krásné katalogy. Hodně se toho
dozvěděli o moderním umění. Počínali si šikovně a
dobře a aktivně pracovali. Všem se akce velmi líbila a
těší se na další výlet do světa umění.
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