Milí čtenáři a čtenářky!

Jaro je tady a s ním i třetí číslo časopisu Ať se ví.
V tomto čísle si přečtete vše o zápisu 2011, potěšíte se básní Jaro a najdete zde povídku
o kouření od Jana Veselého. V tomto třetím čísle se můžete informovat o výtvarné a recitační
soutěži. Další stránky časopisu zaplní článek o ocenění Štěpánce Oliveriusové a Kristýně
Zemanové za první místo v dějepisné soutěži s tématem Holocaustu. Následně se dozvíme
o návštěvě žáků naší školy v Národním muzeu a také o tom, na jaké střední školy a učiliště
se chystají žáci letošní 9. třídy po ukončení základního vzdělání.
Mnoho úspěchů všem přeje Dominika Jeřichová!

ÚVODNÍK

Zápis do prvního ročníku
v líbeznické škole
Ve dnech 20. a 21.1. 2011 se v Základní škole
Líbeznice konal zápis do prvních tříd. Malí
adepti studia na této škole byli hned
u dveří přivítáni žáky vyšších ročníků, kteří se
převlékli
za půvabné víly a dobromyslné vodníky.
Pohádkové bytosti odvedly malé děti a jejich
rodiče do školní knihovny, kde je několika
větami přivítal pan Martin Kupka, líbeznický
starosta, a paní ředitelka naší školy Ivana
Pekárková. Když všichni přítomní zatleskali
žákům osmého a devátého ročníku za to, že jim
zahráli veselou pohádku O statečné princezně
Máně, odvedli vodníci a víly děti a jejich rodiče
do prvních tříd. Tady vlídné paní učitelky
zjišťovaly, co všechno již děti umějí a zvládají.
Většinou byly
s výkony budoucích žáčků velmi spokojené.
Nakonec si děti vybraly dárečky z velkého
množství výrobků, které pro ně přichystali
jejich starší ( budoucí) spolužáci.
Doufáme, že se s těmito čipernými človíčky v
září setkáme
v naší škole, že se jim tu bude líbit a budou sem
chodit rádi.

Úspěch líbeznických žákyň
v celostátní soutěži Daniel
Dne 22. 3. 2011 proběhlo ve Velkém sále Vzdělávacího a kulturního centra
Židovského muzea v Praze slavnostní předávání cen 8. ročníku celostátní literární,
historické a fotografické soutěže Daniel, kterou vyhlašuje Národní institut dětí a
mládeže MŠMT a jejímž tématem je pohled na Holocaust očima dnešní mládeže.
Z rukou kardinála Miloslava Vlka přijaly cenu za 1. místo žákyně devátého ročníku
líbeznické školy – Štěpánka Oliveriusová a Kristýna Zemanová. Jejich historická
práce měla název Osudy židovských občanů obce Líbeznic. Děvčata zjistila mnoho
zajímavých skutečností o životě i smutném konci židovských občanů. Sledovala
dokonce stopu Franty Hermana – jediného líbeznického občana židovského původu,
který nenastoupil do transportu, válku přežil a prožil v USA úspěšný život jako
filmový producent.
Záštitu nad letošním ročníkem soutěže převzal kardinál Miloslav Vlk a herec,
dramatik a spisovatel Arnošt Goldflam. Štěpánka a Kristýna po převzetí diplomů a
cen prožily příjemný a zajímavý den. Zúčastnily se besedy s pamětnicí Holocaustu,
která poté všechny oceněné provedla po památkách pražského židovského města.
Vítězkám gratulujeme !

Dějepisná soutěž na téma Holocaust

Mezinárodní výtvarná soutěž LIDICE
Několik žáků naší školy zaslalo své práce do mezinárodní výtvarné soutěže Lidice.
Držíme jim palce!
Zde můžete vidět práce M. Bůbelové a N. Hlaváčové:
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Úspěšné „Poetické setkání“
Ve dnech 22. a 23. března se konalo v Domě dětí a mládeže
v Přemyšlenské ulici obvodní kolo recitační soutěže nazvané „Poetické setkání“.
Vypravili se tam také vítězové školního kola z líbeznické školy. První den vystupovali:
Kateřina Šoltysová (2.ročník ), Kristýna Rollová a Petra Vorlíčková (3.ročník) a Tereza
Grubauerová a Tomáš Vyhlídal (6.ročník). Druhý den svůj text přednášely žákyně: Hana
Vítová a Tereza Trčková (4.ročník), Bára Mědílková a Šárka Vejsadová (5.ročník), Eliška
Böhmová (8.ročník) a Lucie Vorlíčková (9.ročník).
Do krajského kola postoupily ve své kategorii Tereza Grubauerová a Hanička Vítová.
Čestné uznání obdrželi Tomáš Vyhlídal a Petra Vorlíčková.
Do krajského kola postupuje z celého obvodu pouze osm dětí ze všech kategorií a z toho
budou dvě žákyně líbeznické školy!
Vítězkám gratulujeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole, které se koná koncem
dubna. Lucie Vorlíčková

Z pohádky
do pohádky
Pedagogické muzeum J.A.Komenského
vyhlásilo celostátní výtvarnou soutěž „Z
pohádky do pohádky“. Kolektiv žáků ZŠ
Líbeznice získal za své tisky z koláže, zaslané
do této soutěže, zvláštní cenu a Denisa
Schmidtová, žákyně 6. ročníku, obsadila
ve své kategorii 1. místo.
Blahopřejeme!

Jaro
Už se blíží jaro,
přijeď ke mně, Báro!
Pořád jenom pracuji,
ztráty času lituji.

Blíží se Velikonoce,
všechny holky barví vejce.
Co ty, moje Báro?
Já ti koupím fáro.
Pojedeme do přírody,
budeš jezdit bez nehody.
Miluji tě, Báro,
ještě víc než jaro.
O. Hronček
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Všem žákům 9. třídy přejeme, ať se dostanou na svoji vybranou
školu a hlavně hodně štěstí a úspěchů
v dalším studiu.
Jeřichová Dominika

Jak jsem přestal kouřit
Když jsem ještě chodil do základní školy a zažíval jsem spoustu příhod s kamarády, život byl docela jiný než teď.
Jednoho dne jsem šel před odpoledním vyučováním do večerky kousek od školy, abych si koupil kus chleba a máslo, když
vtom mě zastavil kamarád Fráňa a řekl mi, ať jdu s ním do parku, že prý tam jsou kluci, ale nejdřív ať v samoobsluze koupím
sirky. Dal mi na ně dvě koruny, které prý dostal od kluků z devátého ročníku. Když jsme za nimi přišli, oslovil mě jeden
vysoký chlapec hrubým hlasem:“ Máš ty špejle?“ Dal jsem mu sirky a on vytáhl krabičku cigaret a zeptal se mě:
“ Kouříš?“ Já jsem jen přikývl a on mi podal cigaretu. Poděkoval jsem mu a řekl jsem:“ Už budu muset jít, za chvíli zvoní,
cígo vykouřim cestou.“ Dal jsem si nezapálenou cigaretu do pusy, za rohem jsem cigaretu schoval do plechové krabičky od
svačiny a šel jsem
do školy.
Když jsem se druhý den vracel domů ze školy, opět jsem v parku uviděl chlapce, jak kouří. A já jsem si zase strčil
nezapálenou cigaretu do pusy a řekl jsem, že mám naspěch. Tohle se opakovalo několik dní, takže už mi bylo blbé strkat si
do pusy tu samou nezapálenou cigaretu. Zastavil jsem se v parku a jeden z kluků se mě zeptal, jestli chci oheň. Přikývl jsem
a on vytáhl zápalky a připálil mi. Jelikož byl můj děda silný kuřák a já u něj trávil hodně času, byl jsem na kouř zvyklý, a tak,
když jsem měl v puse hořící cigaretu a uvědomil jsem si, že už je žhavá, natáhl jsem kouř do plic a vyfoukl ho bez zakašlání.
Zalíbilo se mi to.
Když mě můj třídní učitel několikrát načapal venku s cigaretou
v ruce, domlouval mi. Bylo to marné. Nakonec mi řekl: „Kuř si, ale pokaždý, když si zapálim já, tak ty taky.“ Prvních šest
cigaret mi až tak nevadilo, ale když jsem vykouřil třičtvrtě krabičky odporně silných cigaret za deset minut, tak jsem byl
zelenej jak sedma a zvedal se mi žaludek. Běžel jsem ke křoví a vypustil jsem z pusy něco, co se nedá slušně popsat. Kouřit
jsem přestal rychleji, než jsem začal. Nelituji toho.
Z té doby mi zůstal jen jediný následek – vždy, když uvidím svého oblíbeného učitele, udělá se mi strašně špatně od
žaludku.
Jan Veselý

Recitační soutěž v líbeznické škole
Již tradičně se v líbeznické škole začátkem února konala recitační soutěž. V loňském roce žáci naší školy získali několik
významných ocenění v oblastních i celorepublikových kolech recitačních soutěží. Určitě i tato skutečnost motivovala děti,
aby se přihlásily i letos do školního kola – a přihlásil se jich rekordní počet – porota hodnotila třicet soutěžících.
Posluchače svým výkonem mile překvapili zástupci prvních tříd – Vladimír Buzalka a Antonín Petržilka. Vystoupili
mimo soutěž, ale je jasné, že v nich máme velkou recitátorskou naději.
Porota měla opravdu nezáviděníhodný a nelehký úkol – vybrat z tak velkého počtu kvalitních přednesů několik
nejlepších. Nakonec rozhodla takto:
V první kategorii se na prvním místě umístila Kateřina Šoltysová, na druhém Petra Vorlíčková a na třetím Kristýna
Rollová. Ve druhé kategorii zvítězila Hana Vítová, druhá skončila Bára Mědílková a třetí Šárka Vejsadová. Ve třetí
kategorii obsadila první místo Ivana Rozlílková, druhé Tereza Grubauerová, třetí Tomáš Vyhlídal. V poslední čtvrté
kategorii zvítězila Eliška Böhmová, druhá byla Lenka Schneiderová a
o třetí místo se dělí Lucie Vorlíčková a Štěpánka Oliveriusová.
Vítězové školního kola budou naši školu reprezentovat
v obvodním kole recitační soutěže nazvané Poetické setkání. Všem vítězům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí
v obvodním kole.

Lenka Schneiderová, 9. ročník

Návštěva Národního muzea
Dne 18. března jsme se s paní učitelkou Bláhovou vydali
do Národního muzea v Praze. Hned po východu z metra nás uvítal
pohled na rušné Václavské náměstí. Velmi pršelo, a proto jsme rychle
promokli až na kost.
Byl čas. Vydali jsme se do muzea. Hned po příchodu nás uvítal
praotec Čech. Zaplatili jsme vstup a vydali jsme se po mramorovém
schodišti na výstavu paleontologie. Zaujaly nás skelety
prehistorických zvířat, různí zkamenělí živočichové a také model
mamuta v životní velikosti. Poté jsme se vydali na výstavu s názvem
„Staré pověsti české“. Viděli jsme věštící kněžnu Libuši, Bivoje atd..
Následovala poslední část expozice - výstava minerálů. Tam jsme si
prohlédli například drahé kovy, zlato, stříbro a spousty dalších
hornin a minerálů.
Když jsme vyšli z muzea, už nepršelo a my jsme se vraceli domů
s pocitem, že jsme zase o něco chytřejší.
Josef Vyhlídal, 9. třída

VYSVĚDČENÍ
NETRADIČNĚ
Vysvědčení se samými jedničkami se stalo vstupenkou
na půlroční pirátskou plavbu. Plujeme mořem vědomostí
a lidských vztahů, bojujeme s nevědomostí a nekázní.
Během naší plavby se budeme snažit, aby se z nás
nestali trosečníci, ale naopak, abychom z malých lodiček
přestoupili na společný koráb.
Piráti z I.A

