V líbeznické škole proběhla začátkem února tradiční recitační
soutěž Poetické setkání. Porota si vyslechla třicet krásných textů,
které děti přednesly s citem a originálním přístupem. Členové
poroty se pořádně zapotili, než vybrali z tolika šikovných
recitátorů několik nejúspěšnějších.
Na fotografii vidíte ty, kterým se přednes podařil nejlépe a
budou svoji školu reprezentovat v mnoha obvodních (doufejme i
krajských) soutěžích. Jmenujme ty, kteří se umístili ve své
kategorii na prvních místech: Václav Holič, Tereza Holičová,
Vojtěch Kotoun, Petra Vorlíčková a Kristýna Rollová.

Plyšový medvídku, v mé malé ruce.
Plyšový medvídku, srdce mi tluče
Plyšový medvídku od mého tatínka.
Plyšový medvídku,
nastane chvilinka?
Chvilinka času být zase s rodinou,
alespoň na chvilku,
než všichni zahynou.
Do plynu zlí lidé zavést je chtějí,
z mé rodiny jen dva zůstat smějí.
Plyšový medvídek a já.
Plyšový medvídek na cestě leží,
přežije alespoň on?
Myslím, že stěží.
Je jako já židovského původu,
nechápu, proč berou nám svobodu.
Plyšový medvídku od mého tatínka!
Pavlína Lindová, 9.A

Kdy začal čas,
to nikdo neví,
ale jedno víme jistě,
že ho nikdo nezastaví.
Čas je všude kolem nás,
je to celý život a smrt člověka.
Jsou to i hodiny,
podle kterých čas určujeme.
Jsou to i dějiny –
například doba Karla IV..
Čas je všude kolem nás,
je to i hodina ve škole,
ve které rozvíjíme své schopnosti.
Je to i doba nemoci,
při které trpíme.
Je to i doba,
než přečteme hezkou knížku.
Čas je všude kolem nás,
je to i doba,
kdy jdeme do práce či do školy.
Je to i pochod zvířat ve stepích.
Je to i doba, kdy toto píši
a kdy hraji s přáteli hru.
Každý tu s časem putuje.
Roky nám přidává
a pořád nás žene kupředu.
Robert Kuhn, 6.B

Pondělí 5.12. se neslo v mikulášském duchu. My, žáci
devátého ročníku, jsme se převlékli do kostýmů Mikuláše, čertů a
andělů a vydali jsme se do tříd prvního stupně. Aby si děti
zasloužily nadílku, musely Mikulášovi zazpívat písničku nebo
přednést básničku. Po třetí vyučovací hodině Mikuláš, anděl a čert
navštívili poslední třídu a zaslouženě si oddechli, protože odvedli
opravdu skvělou práci. Některé paní učitelky Mikulášovi
prozradily, které děti nejvíce zlobily, a tím ulehčily práci nejen
Mikulášovi, ale i čertovi. Ten obdržel od paní učitelky telefonní
čísla těch nejzlobivějších, aby mohl v případě opakované neplechy
hříšníka kontaktovat. Doufáme, že tato čísla zůstanou nevyužita a
všichni nezbedníci se napraví.
Tento rok se den svatého Mikuláše vážně vydařil!
Bára Pourová, 9.A

Jen matně vzpomínám,
co se to dělo.
Klečím tu u syna, bolí srdce i tělo.
Dívám se na náhrobek kamenný,
Do konce života zbývá mi málo dní.
Nejhorší moment, osudná chvíle,
Když matce berou milované dítě.
Poslední polibek, poslední obětí,
Nejhorší ze všeho je zůstat bez
dětí.
Přistavené vlaky s temnými vagóny,
každý z nás nahnán do určené
zóny.
Nevidím syna, nevidím muže,
asi nám nikdo již nepomůže.
Slyšet jen nářky a křik,
Nebude asi již nikdy líp.
Slzy už nemám a ani vzduch.
Všude jen tma a neskonalý puch.
Vlaky již vyráží, každý jsme sám.
Myšlenky plavou - zda syna někdy
uhlídám?
Nevíme, co čeká nás, a již jsme
tady.

Umírání v plynu, či vysílením a
hlady?
A již jsme tady – zde v Chelmnu.
Místnosti zmrzlé a v temnu.
Mým přáním jediným, tajnou touhou
je vidět zas rodinu - i kdyby vteřinu
pouhou.
Dny plynou jeden za druhým,
už ani netrpím chováním hrubým.
Každý z nich naplněn hrůzou a
strachem,
před očima pistole se střelným
prachem.
Naděje žije – sčítáme ztráty,
vojáci stříhají ostnaté dráty.
Vracím se domů - obavy, strach.
Koho mi sebral ten hnědý vrah.
Myslím na všechny ty strasti, které
mě sužovaly,
když mé a synovy ruce se
naposled vzdalovaly.
Proč já to přežila a on tu leží?
Proč život někdy tak špatně běží?
Brzy se shledáme, budem zas
spolu,
bude již konec smutku a bolu.
Lenka Matajová, 9.B

Již tradičně přijali líbezničtí recitátoři pozvání Základní
školy V. Hálka z Odoleny Vody a dne 17.12. se vypravili na
recitační přehlídku Hálkovo pírko. Devět dětí z Líbeznic
se zde setkalo s kamarády z Klecan, Zdib, Panenských
Břežan, Dejvic a samozřejmě Odoleny Vody.
Všichni zde prožili krásné dopoledne, přednesli své
texty, vyslechli recitaci ostatních a nakonec byli odměněni
knihou a sladkostmi. Pokaždé je porotou vybrán jeden
nejzajímavější interpret, který si odnese zvláštní cenu. Letos
byla oceněna líbeznická žákyně z 3. ročníku Anetka
Růžičková.
Všechny účastníky jsme pozvali na naši recitační
přehlídku Líbeznickou bublinu a doufáme, že se s nimi v
Líbeznicích v květnu shledáme.

Barbora Chytilová, žákyně šestého
ročníku líbeznické školy, je nadějnou
judistkou. Jejím posledním úspěchem je
druhé místo ve Vánočním turnaji, který
proběhl v polovině prosince ve
Zbraslavi.

Dne 6. března předvedli v kulturním centru Archa své
recitační umění vítězové školního kola Poetického setkání 2017.

V úterý 29. 11. jsme
se vydaly do Mělníka.
Konalo se tam slavností
předávání
cen
za
reprezentaci
Středočeského kraje ve
školních kategoriích.
Svou cenu dostala za
první místo ve fotografické
soutěži
Daniel
Natálie
Hadravová, naše bývalá
spolužačka, která už minulý
rok bránu naší školy
opustila.
Ve stejné soutěži se
podařilo vyhrát i nám Šárce Oliveriusové, Petře
Vorlíčkové
a
Pavlíně
Lindové - v historické části soutěže.
Akce začala příjemným hudebním číslem mladé dívky
z Rakovníka, která svá vlastní díla prezentuje na klavíru. Před
samotným předáváním cen se vyhlašovaly výsledky ankety o
„Dobrovolníka roku“, ve které bylo oceněno dvanáct dobrovolníků,
kteří již několik let pomáhají své vesnici či městu.
Potom už přišla na řadu naše kategorie. Každý oceněný si
odnesl diplom s poděkováním a obálku s dárkovým poukazem. Vše
proběhlo ve velmi slavnostním duchu, jsme rády, že jsme se mohly
akce zúčastnit.
Pavlína Lindová, 9.A

