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A SE VÍ…

3.

ŠKOLNÍ ASOPIS

Úvodník
Milí tená i a tená ky asopisu ,,A se ví!“.
Jaro už pomalu p ichází a konec t etího tvrtletí ve škole
bohužel s ním. ekají nás zase písemky a zkoušení. Ale nebojte se
– p ichází vás pot šit t etí íslo našeho oblíbeného školního
asopisu.V n m, jako vždy, bude spousta zajímavých lánk nap íklad o módních trendech, které p ineslo letošní jaro, nebo
o volejbalovém turnaji naší školy. Dozvíte se, na jaké školy se
hlásí letošní devá áci, p e tete si informace o výtvarných
sout žích, lánek o Muzeu komunismu a spousty dalších
zajímavých v cí.
Všem p ejeme hodn úsp ch ve škole a krásnou jarní lásku.

S. Londinová a Z. Li áková

Den otev ených dve í

Dne 16. prosince se v Základní škole v Líbeznicích uskute nil
tradi ní Den otev ených dve í. Do naší školy zavítali p edškoláci
z místní mate ské školy i školek z blízkého okolí - nap íklad z M šic
a Bášt . P i p íchodu na n ekaly žákyn deváté t ídy, p evle ené
do kostým princezen, které p edškoláky zavedly do prvních t íd, kde
s letošními prv á ky hrály r zné hry a p itom je i seznamovaly s tím,
co je p íští rok eká. Následn ješt p edškoláci se zaujetím sledovali
divadelní p edstavení, které pro n p ipravili žáci šestých a osmých t íd.
Žáci osmých t íd jim zahráli stínovou pohádku, která nesla název
Had Lembajung. Další pohádku si p ipravili žáci šestých t íd,
jmenovala se Modrý koberec.
Po p edstavení dostali p edškoláci sladkosti a letá ek naší školy
pro rodi e. Po rozlou ení a odchodu p edškolák bylo jasné, že
v nadcházejícím školním roce se škola m že t šit na mnoho malých,
hodných a veselých loví k , kte í si nenucenn popovídají o svých
radostech a strastech i s paní editelkou. S radostí se zapíší do naší školy
a za nou se u it nové v ci, které jim ur it p inesou užitek
do života.Snad jim nadšení vydrží až do 9.ro níku. as letí velmi
rychle, a tak budou za n kolik let n kte í z nich zase provázet po škole
nové p edškolá ky, jako jsme je s radostí provázeli nyní my.

Petra ernohorská a Pavlína Morkusová

Výtvarná sout ž Lidice 2010

Do výtvarné sout že Lidice 2010 své práce letos zaslaly žákyn
8. ro níku: Kristýna Zemanová a Št pánka Oliveriusová. Téma zní:
Naše p íroda.
Kristýn a Št pánce držíme palce.

Celé esko te d tem

V lednu letošního roku prob hla na naší škole sout ž

o nejhez í plakát na téma Celé esko te d tem.
Do celostátního kola postupují:
9.r.- Hacklová Kate ina
8.r.- Kori ák Patrik
ernohorská Petra
Vyhlídal Josef
Morkusvá Pavlína
Dvo ák Josef
Wertheim Ludvík
Veselý Jan
Khan Darja
Nováková Petra

Postupujícím blahop ejeme!

Celé esko te d tem

RECITA NÍ SOUT Ž

Dne 17.2. 2010 se konala v naší škole recita ní sout ž Poetické
setkání.Do sout že se p ihlásilo 24 žák z prvního i druhého stupn .
Úrove jednotlivých p ednes byla vysoká, porota m la velmi t žký
úkol – vybrat ty nejzda ilejší výkony. Nakonec, po dlouhém váhání,
rozhodla takto:
V první kategorii :

Ve druhé kategorii :

Ve t etí kategori :

Ve tvrté kategorii :

1.místo Hana Vítová
2. místo nebylo ud leno
3.místo nebylo ud leno
1.místo Vojta Gerlich a
Helena Maternová
2. místo Jitka erná a
Nela Šoltysová
3. místo Tomáš Vyhlídal a
Aneta Korbová
1. místo Eliška Böhmová
2. místo Ivana Rozlílková
3. míst nebylo ud leno
1. místo Lenka Schneiderová
2. místo Kristýna Zemanová

3. místo Kate ina Va ásková
Vít zové recita ní sout že Poetické setkání pojedou v b eznu
p edvést sv j talent odborné porot - budou reprezentovat naši
základní školu v obvodním kole v Dom d tí a mládeže v Praze 8.
Všem držíme palce!

Kate ina Va ásková

Kdo se kam chystá?

Filip Bulvas- u ilišt - elektriká
Petr Cihlá - u ilišt - klempí
Petra ernohorská- st ední škola zahradnická
Zuzana Li áková- u ilišt - kade nice
Vaclav Mansfeld- st ední odborná škola kriminalistiky
Sandra Londinová- u ilišt – kucha , íšník
Denisa Svato ová- st ední zdravotnická škola
Ivana Pavlíková- st ední odborná škola zem m i ská
Aleš Va ásek- obchodní akademie
Jakub Surovec- u ilišt - truhlá
Sylva Oliveriusová- st ední zdravotnická škola
Roman Novotný- kade nické u ilišt
Kate ina Va ásková- st ední odborná škola právní
Pavel Nádvorník- u ilišt - autoklempí
Martin Va ásek- st ední škola chemická
Lucie Fišerová- kade nické u ilišt
Darja Khanová- St ední dborná škola Michael - reklamní tvorba
David Píša- u ilišt - truhlá
Tereza Došká ová- st ední odborná stavební škola
Petra Nováková- kade nické u ilišt
Barbora Palková- st ední odborná škola cestovního ruchu
Pavel Dvo ák- autotronik
Milan Klejzar- u ilišt - klempí
Kate ina Hacklová- u ilišt - kade nice
Michal Kras an- st ední odborná škola kriminalistiky
Ludvík Wertheim- automechanik
Aleš Veselý- obor - ochrana životního prost edí
Pavlína Morkusová- gymnázium

Myslím si, že dobrá volba u ilišt nebo st ední školy je
velmi d ležitá.. Takže si musíme pe liv promyslet, kam
podáme p ihlášku.
Aleš Va ásek a Darja Khan

Módní trendy JARO 2010
Dost bylo nudných jednobarevných a nenápadných kalhot.
Jaru a létu 2010 budou slušet barvy a vzory. Kalhoty promluví
a nebudou se bát dát najevo sv j vlastní názor. A vy zas v tak
pestrých kalhotách získáte ur it pozitivn jší náhled na sv t.
Vzory a barvy kalhotám sluší!
Inspirujte se st ihy, barvami a vzory podle model kalhot z dílen
top sv tových návrhá . Najd te si pro sebe v as taky ten
správný model.

Lí ení
Kou ové o i z módy snad nikdy nevyjdou. Pokaždé se vrací, i když
v jiných obm nách. Která žena by nepodlehla tomuto sexy lí ení, jež
dodá o ím š avnatý výraz. Pro letošní jaro a léto jsou módní o i
s lehce kou ovým efektem.
Výhoda tohoto lí ení je, že se hodí ke všem p íležitostem. M žete
v n m vyrazit na párty, ve írek i ples. S jemným lí ením i na nákupy.
Ovšem nic se nemá p ehán t a v tomto p ípad to platí dvojnásobn .
P eci jenom je lepší se p kn namalovat, než zmalovat.
A u kou ového lí ení je ta pomyslná hranice p íliš tenká.

Obuv pro jaro 2010:

Linie jarní módy:

Módní zna ka Miu Miu je jednou ze sekundárních linií známé
italské zna ky Prada, kterou již od roku 1992 vede Miuccia Prada. Tato
linie je známá svými istými a stylovými k ivkami, stejn jako použitím
prvot ídních materiál , a to jak v p ípad oble ení, tak i dopl k i bot.

Mezi barvami bude hrát prim erná v p íbuzných a zemitých
odstínech - antracitová, ocelov modrá, jemn šedá, švestková,
ist erná a bílá. Jemné detaily obsahuje jak romantický
pa ížský styl, tak mladistvý sportovní m stský styl. Pro oba je
také spole ná kombinace nesmrtelných džín a zajímavých tunik,
a m kkých pulover .
móda, oble ení lichotící postav , tuniky, šaty,

džíny a prádlo i ve velikosti XXL a XXXL

Do výtvarné sout že o nejlepší kreslený vtip zaslal sv j
p ísp vek Aleš Veselý
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