
  



PRUHOVANÝ PENÁL 
 

 Žil, byl jednou jeden pruhovaný penál. Žil velice smutný život v obchodním 

domě, kde si ho každý prohlížel, bral ho do rukou, ale pořád ne a ne si ho někdo 

koupit. Divil se, že si ho nikdo nekoupí, když má na sobě tak krásné barevné pruhy.  

Snil o tom, jak bude ve škole ležet na lavici a poslouchat paní učitelku, jak v něm 

budou uložené pastelky, pera, tužky a mnoho dalších školních potřeb. Místo toho ale 

stále zůstával na polici v obchodním domě. 

 Jednoho dne přišla do obchodního domu hodná paní a smutný pruhovaný penál 

si koupila. Penál byl nadšený a začal se těšit do školy. Paní ho přinesla domů a 

předala ho malé holčičce Helence, která si ho s velikou radostí převzala. 

 Hned další den už si malá Helenka dávala penál do školní tašky. První den ve 

škole byl úžasný jak pro penál, tak i pro maličkou žákyni. Oba velice nadšeně 

poslouchali paní učitelku. 

 Ale když Helenka přišla domů, zjistila, že penál z roztržitosti zapomněla ve 

škole. Tak to řekla mamince, ale ta jí odpověděla, že pro penál zpátky do školy 

nepojede. Helence bylo smutno, že u sebe nemá svůj nový penál a bála se, aby se mu 

ve škole něco nestalo. Další den ráno se s kamarádkou vydala do třídy, ale penál 

nenašla. Proto se šla s kamarádkou zeptat do ztrát a nálezů, ale tam penál také nebyl. 

Helenka celá smutná hledala a hledala, ale penál nikde. Dokonce ani její kamarádka jí 

už dál nepomohla a malé žákyni bylo čím dál smutněji. 

 Přišel k ní jeden kluk z její třídy a ptal se, proč je tak smutná. Kluk jí byl do té 

doby velmi protivný, zdálo se jí, že je zlý a nafoukaný. Odpověděla mu ale, že 

nemůže najít svůj nový pruhovaný penál. Kluk jí řekl, že ho včera viděl ležet na 

chodbě, tak se tam společně vydali a penál našli zapadlý pod lavičkou. Helenka byla 

šťastná, poděkovala svému zachránci a utíkala domů. Celou cestu přemýšlela o tom, 

jak jí kluk pomohl, jak milé to bylo. Nakonec se z nich stali nejlepší kamarádi, a tak 

našla spolu s penálem i přítele. 

 A pokud se nepletu, tak z malé žákyně  byla nakonec veliká studentka a její 

památeční a milovaný pruhovaný penál ji provázel i na střední a  vysoké škole. 

 

         Bára Chytilová, 7.B 



Úspěch líbeznické výtvarnice 

 

 Žákyně 8. ročníku líbeznické školy, získala krásné 3. místo v 

krajském kole výtvarné soutěže Náš kraj za svoji práci Osobnosti 

Středočeského kraje.   

Blahopřejeme! 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Poetické setkání 2018 
 

 V příjemném prostředí divadýlka Spirála v DDM Prahy 8 přednesli 

svoje texty recitátoři z patnácti základních škol obvodu Praha 8. V každé 

kategorii vystoupilo 20-30 účinkujících. Úroveň přednášejících se rok od 

roku zvyšuje, ale líbezničtí žáci dokáží s ostatními držet krok.  

 V každé kategorii se vyhlašují tři ocenění bez postupu a dvě ocenění 

s postupem do krajského kola. Líbeznické děti reprezentovaly svoji školu 

výborně. Ocenění získali: Tobiáš Karbus (2. ročník), Václav Holič (3. 

ročník), Štěpán Kašpar (5. ročník) a Dorinka Gjugjaj (9. ročník). Velmi 

talentovaná Anetka Růžičková (4. ročník) postoupila do krajského kola. 

Všem oceněným blahopřejeme a Anetce držíme palce, aby postoupila do 

celostátního kola.  



 

 Dne 27. 4. 2018 měli žáci líbeznické školy možnost navštívit 

Veletržní palác v Holešovicích. Konala se zde výtvarná akce s námětem 

„stromy“ a interaktivní výukou pro děti. Viděli jsme různé obrazy z 19., 20. 

a 21. století, například od malíře Julia Mařáka. Ukázali jsme si, jak 

vypadala běžná výbava na malování tehdejších umělců, a naučili jsme se 

načrtnout skicu. Zajímavou částí programu bylo také to, že jsme poznali 

rozdíl mezi uměním 19. a 20. - 21. století. Tato zábavný a zároveň poučný 

program se nám velice líbil a chtěli bychom se do Veletržního paláce ještě 

někdy podívat. 

       Stella Lendrová, 6.C 
 

  



 Na pomníčku v Líbeznicích jsme mezi jmény obětí druhé 

světové války našli jméno Josefa Vaverová. Začalo nás zajímat, 

kdo tato žena byla a jaké byly její osudy. Proto jsme začali pátrat 

po historii této ženy. 

  Ptali jsme se sousedů, pátrali jsme v kronice Líbeznic, na 

obecním úřadě, psali jsme na všechny strany. Paní ředitelka 

brandýského muzea Hana Bílková nám poskytla mnoho 

důležitých informací a půjčila nám knihu Žaluji, která připomíná 

utrpení českých vlastenců popravených v pankrácké věznici. Mezi stovkami 

statečných českých lidí jsme našli také fotografii paní Josefy Vaverové, která byla 

pořízena několik minut před její popravou. Dále jsme zjistili, že Vaverovi bydleli (až 

do zabrání Sudet nacisty po Mnichovské dohodě) v Proboštově u Ústí nad Labem, 

kde bydlí i paní knihovnice Jana Sedláková, která nám v našem pátrání velmi 

pomohla. Vaverovi žili v Proboštově aktivním životem, hráli ochotnické divadlo, byli 

členy Sokola.  Pan Vavera pracoval jako vlakvedoucí u Českých drah, paní Vaverová 

byla ženou v domácnosti. Děti neměli.  

 Po zabrání Sudet přesídlili do Líbeznic, odkud pocházel 

pan Vavera. V Líbeznicích bydleli  

v ulici Karla Hynka Máchy č. 266. Již předtím se zapojili  do 

odboje. Byli členy podzemní skupiny poručíka Václava Valáška. 

V Líbeznicích Vaverovi ukrývali hledaného odbojáře Karla 

Aksamitu, bratra paní Vaverové. Skupina Karla Aksamita byla 

ale odhalena a on se v obklíčení gestapem zastřelil. Bylo to v 

období heydrichiády, a tak nikdo nemohl čekat slitování. Pan 

Vavera se těsně před příchodem gestapa dne  7.8. 1944 oběsil. A 

jak jsme později zjistili, paní Vaverová byla popravena dne 5.10. 

1944 v 16:30 hod. stětím gilotinou v pankrácké věznici za 

přechovávání říši nepřátelské osoby. Bylo jí 41 let.  

 Osudy paní Vaverové a jejího manžela  nás tak ohromily, 

že jsme se rozhodli natočit o nich krátký  film a poslat ho do 

soutěže studentských dokumentárních filmů vyhlášené ke 100. 

výročí České republiky. 

 

Iva Koderičová, Robert Kuhn, Bára Chytilová, Václav Hrabě, 

Jakub Smetana, Kristýna Bulková, Vendula Štikarová, Marie 

Hlaváčková – žáci 7. ročníku ZŠ Líbeznice 



 Techmania v Plzni nabízí stále nové interaktivní expozice a 

vědeckotechnické show. Tam se v březnu vypravili osmáci na zajímavou 

školní exkurzi. Prozkoumali jsme expozici plnou zajímavých fyzikálních 

pokusů a shlédli jsme také ukázku s názvem ,,Tekutý dusík“. Značně 

výbušná show žáky pobavila a byla velmi zajímavým okénkem do světa 

chemie. 

        Radka Kostková 

 

 

  



Přátelská návštěva ze Španělska 

 Dne 13. března se očekával příjezd španělského velvyslance do líbeznické 

školy. Celá výzdoba školy se nesla ve španělském duchu - např. vlajka, znaky 

fotbalových týmu, či jména 

slavných výtvarníků nebo 

španělské nápisy – to vše 

zdobilo nástěnky celé školy. 

Připravila se ochutnávka 

španělského občerstvení a ti, co 

ho rozdávali, byli oblečeni jako 

španělské tanečnice a tanečníci. 

Většina žáků byla v tento den 

oblečena do španělských barev -  

tj. žlutá a červená. Pro pana 

velvyslance si některé třídy 

připravily písničky a otázky. 

Čekalo ho malé představení 

v hudebním sále (hra na kytaru a 

zpěv). Před koncem návštěvy 

naší školy proběhl slavnostní 

španělský oběd ve školní jídelně, 

podávalo se Gazpacho, Paella a 

dezert. Naše kuchařky dostaly 

diplomy – oběd všem moc 

chutnal. Před odchodem dostal 

pan velvyslanec malé dárky a 

my jsme se s ním rozloučili. Snad se mu u nás v líbeznické škole líbilo. 

Autor: Lucie Burdová, žákyně 9. ročníku  

  



Poetické setkání 

startujeme recitační sezónu 2018 
 

V polovině ledna se v líbeznické základní škole opět utkali mladí 

recitátoři, kteří mají zájem reprezentovat svoji školu v uměleckém 

přednesu v různých okresních i krajských soutěžích. 

 Letos byli nejúspěšnějšími v první kategorii -  Václav Holič, Eliška 

Šmídová, Tobiáš Karbus, Marcel Pražský. Ve druhé kategorii – Aneta 

Růžičková, Štěpán Kašpar, Tereza Holičová, Sabina Srbová a Bára 

Šmorancová. V kategorii třetí – Robert Kuhn, Iva Koderičová, Julie 

Kloutvorová, Bára Štěpáníková a Štěpánka Pokorná. Ve čtvrté kategorii 

zvítězili – Dora Gjugjaj, Simona Hejtíková a Jakub Kříž. 

Doufejme, že se jim bude dařit i nadále a přivezou do Líbeznic 

mnohé vavříny! 

       

         

 

 

  



 Dětský domov Dubá-Deštná (nedaleko Máchova jezera) pořádá každý rok 

orientační běh v terénu. V loňském roce 2017 žáci líbeznické základní školy 

navštívili dětský domov o Vánocích. V květnu jsme byli pozváni soupeřit 

v orientačním běhu s dětmi z jiných dětských domovů a blízkých škol. Byli jsme 

velmi úspěšní. Bezmála vše, co  se dalo, jsme vyhráli. Letošní rok nás děti z dětského 

domova pozvaly znovu. Bylo třeba obhájit putovní pohár.  

 Deštenský orientační běh je soutěž jednotlivců. Běží se lesem po vyznačených 

trasách, barevně odlišných dle věku dětí. Stejně tak odlišná je i délka trasy. Kategorie 

od nejmladších dětí z MŠ až po tzv. „záškoláky“, což jsou děti nad 15 let.  Sama jsem 

si trasu letos s dětmi vyzkoušela. Mohu potvrdit, že to nebyl žádný med. Naše druhé 

vítězství jsme si opravdu zasloužili. 

 Počet přihlášených soutěžících byl letos oproti loňskému roku velmi omezen. 

Pouhých 14 dětí z celé školy bylo vybráno, aby školu reprezentovalo  

a podařilo se jim 

opět vyhrát. 

 Nejen jako 

jednotlivci jsme 

obsadili úspěšná 

místa na stupních 

vítězů.  

Nejlépe jsme dopadli 

i celkově. Zde hraje 

roli každý 

jednotlivec a jeho 

uběhnutý čas. Časy 

všech dětí se 

následně sčítají a 

vzejde tak vítězné 

družstvo. 

 Pohár je 

obhájen, zůstává na 

další rok v naší škole!  

 Příští rok jsme připraveni naše prvenství opět obhájit. 

         Radka Kostková 



 

 Již druhým rokem pořádala organizace MAS Nad Prahou o.p.s. 

výtvarnou a 

 literární soutěž. Letos její téma znělo: „ A to je ta krásná země.“ Své 

výtvarné a literární práce do soutěže poslaly děti z Neratovic, Veleně, 

Postřižína, Panenských Břežan, Hovorčovic, Odoleny Vody, Kojetic a 

samozřejmě také z Líbeznic. 

 Žáci z Líbeznic byli velmi úspěšní. Ve výtvarné soutěži se ve své 

kategorii umístila na 1. místě Sofie Guliášová z 6.B a čestné uznání 

získala Kateřina Kovářová ze 6.A. Marie Třísková z 8. ročníku obsadila 

ve své kategorii 2. místo a Anička Rosenberková z 9. ročníku získala 

čestné uznání. 

 V literární části soutěže se na 1. místě umístil Robert Kuhn, na 2. 

místě Iva Koderičová – oba ze 7.B. V nižší kategorii získala 1. místo za 

svoji báseň žákyně Michaela Buzalková z 5.A. 

 Všichni ocenění měli velkou radost z diplomů a dárků, které jim 

organizátoři soutěže předali v pátek 25.5. po skončení sportovního setkání 

spřátelených škol na líbeznické  Duhovce. 

          

 

  



 

 V jubilejním 20. ročníku recitační soutěže Macharův Brandýs opět 

bodovala žákyně 4. ročníku líbeznické základní školy. Za umělecký 

přednes svého textu získala tato talentovaná recitátorka ve své kategorii již 

potřetí 1. místo.   

                                                                                                 

 

  



 V termínu od 4. do 9. února odjelo 32 žáků sedmých tříd líbeznické 

školy na lyžařský výcvik. Sněhové překvapení je čekalo až po 160 km od 

domova. Ubytování v hotelu Churáňov bylo na jedničku. Vleky jsme měli 

v dosahu kolem hotelu - celkem tři. Kopce pokryté třpytivou vrstvou sněhu, 

krásné, až pohádkové, počasí nám umožnilo lyžovat každý den. Po dvou 

dnech výcviku se zařadili mezi lyžaře i ti, kteří na lyžích nikdy nestáli. 

S radostí tak lyžovali všichni účastníci výcviku. Byl to opravdu zdařilý 

„lyžák“. 

 Lze už jen doufat, že lyžování se třeba stane pro některé oblíbeným 

sportem i přesto, že se často odehrává ve velmi proměnlivých 

podmínkách.  

        Radka Kostková 

 



 Když jsem se v neděli 13.5. ráno probudil, polilo mě horko. A je to 

tady! Den matek! K jejich svátku jsme si ve škole připravili zábavný 

program a já jsem byl spolu se spolužačkou Ivou Koderičovou vybrán, 

abych ho uváděl. Z postu moderátora se jevil Den matek jako velká 

zátěžová zkouška. Bál jsem se „jako blázen“, ale svůj strach jsem schoval 

do kapsy a šel jsem uvést šikovné žáky líbeznické základní školy.   

 Všichni účinkující tančili, zpívali, hráli divadelní představení  

a  recitovali, jak nejlépe mohli, aby zaujali početné publikum v sále ZUŠ.  

Nakonec jsme maminky ještě potěšili malým dárečkem.  

 Večer jsem usínal s pocitem dobře vykonané práce, snad se nám 

podařilo maminkám udělat radost! 

   Přeji krásné prožití jarních dnů!  

      Robert Kuhn, 7.B 

 

  



Daniel 2018 

 Ve velkém sále Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea 

převzaly žákyně devátého ročníku líbeznické školy -  Dorina Gjugjaj, 

Tereza Plánková, Lenka Ševčíková a Michaela Vodičková – cenu za 2. 

místo v historické části celostátní soutěže Daniel. Tuto cenu získaly za 

svoji práci o zachráněných židovských dětech v Dánsku během druhé 

světové války. Jejich spolužačka Lucie Burdová obsadila ve fotografické 

části této soutěže za svoje fotografie 1. místo. 

              

         

 
  



Iva Koderičová 

 

 

V české zemi řeka teče, 

ta jmenuje se Vltava. 

Dříve zde bojovaly meče, 

teď zesílila doprava.  

 

Život v Česku je jak sen, 

pivo pijem každý den. 

Lípa je náš národní strom, 

Karel Gott má hlas jako hrom. 

 

Škodovkou se rádi vozíme, 

na výlety po Čechách razíme. 

Ve vesmíru už jsme také byli, 

dobře jsme se s Remkem pobavili. 

 

V Praze krásný orloj stojí, 

mnoho legend se s ním pojí. 

Hrad Karlštejn vždy oblíbený byl, 

král Karel ho kdysi postavil. 

 

Všechno už jsem pochválila, 

naše Čechy oslavila. 

To jsem se Vám básní pěkně vyznala, 

teď už abych toho raději nechala. 
 

 



 

ROBERT KUHN 7.B  

 
 

  Ctěme naše legendy a mýty,  

jsou to českého národa štíty. 

Připomeňme si naše dějiny, 

vzpomeňme na krále a hrdiny 

z učebnic dějepisu. 

 

Všechny je však vyjmenovat nemůžu, 

  teď uvidíme, co zmůžu. 

Tedy začněme svatým Václavem,  

jež jede na krásném koni svém 

a prapor český veze. 

 

Karel IV., král a císař náš, 

chytrý a moudrý mesiáš. 

Rudolf II. se lvem po svém boku,  

v chrámu svatého Víta má hrobku  

jako ostatní velikáni. 

 

Když se vrátíme v čase zpět 

do dob králů, jež obdivoval svět, 

k odvaze našich chrabrých velikánů. 

Snad nakonec pravda a láska zvítězí, 

špína, lež a podraz jednou vymizí. 

 



 

V pátek 26. dubna se žáci líbeznické školy vypravili do domova 

důchodců Hortenzie v Bořanovicích potěšit místní seniory veselým 

čarodějnickým programem.   

Do domova seniorů jsme dorazili v 9:15 hod. Ve společenské 

místnosti už na nás čekali obyvatelé pečovatelského domu a my jsme 

začali svoji produkci. Akci uvedli naši moderátoři - Iva a Robert ze sedmé 

třídy. Zahájili jsme divadelním představením od Jana Wericha - Lakomá 

Barka, na programu byla také recitace a různá taneční a hudební čísla. 

Babičkám a dědečkům se náš repertoár líbil, a tak nás neminula sladká 

odměna v podobě nanuků, čokoládových tyčinek a jablek. Věříme, že jsme 

starouškům zpestřili den a těšíme se na další setkání. 

         Štěpánka Pokorná, 6.C 

 

  



 

 Dne 19. května jsem se zúčastnila krajského kola plaveckých závodů 

v Brandýse nad Labem. S časem 00:42,73 jsem získala 1. místo v 

disciplíně 50 m prsa. Je to moje druhá zlatá medaile v řadě, protože v téhle 

disciplíně už jsem jednou vyhrála. 
        

 

 



 V pondělí 12. 3. proběhlo v líbeznickém kulturním centru Archa vy-

stoupení úspěšných recitátorů školního kola Poetického setkání. Přišli se 

podívat příbuzní, učitelé a kamarádi účinkujících. Jednalo se vlastně o ge-

nerální zkoušku na přehlídky a soutěže v uměleckém přednesu, ve kterých 

nás budou tito recitátoři  

v druhém pololetí školního roku reprezentovat.(Například recitační soutěž 

Macharův Brandýs.) 

 Akce proběhla již tradičně pod záštitou paní knihovnice Alexandry 

Dančové. Žáci všem divákům připravili hezký kulturní zážitek. Přejeme 

jim v letošní recitační sezóně hodně úspěchů! 

        
 


