
                     Úvodník
   Milí čtenáři,
         prázdniny utekly jako voda a my jsme se se šli zase ve
škole. Školní časopis op ět rozjíždí svoji činnost a my
můžeme p ředvést ješt ě lepší výkony než minulý rok.
         V prvním vydání časopisu Ať se ví  najdete ankety,
rozhovory, básni čky, které jsme vytvo řili, a spoustu jiných
zajimavých v ěcí.
        Léto je pomalu za námi, p řichází chladná zima, a proto
se budeme snažit vás oh řát našimi články. Už te ď se máte na
co těšit. Snad se nám poda ří dop řát vám i ve škole tu
nejlepší pohodu.
                                                                             
                                                                    R. Vörösová, 9.A



Branné cvi čení
Letošní branné cvi čení se konalo dne 26.9.2008 

od 7:50 do12:00.
Program cvi čení: .

A: Požární ochrana a další druhy ohrožení
B: Zásady první pomoci

C: Já a spole čnost
D: Bezpečnost silni čního provozu

E: Kontrolní testy a diskuze se žáky

Vše prob ěhlo hladce a bez problém ů, žáci se 
dozvěděli mnoho zajímavých informací a 

doufáme, že svoje poznatky budou um ět využít 
i v praxi – pokud se dostanou do svízelné

situace.

Tereza Došká řová a Sylva Oliveriusová, 
8.ročník



                                       Budoucnost

                                      

                                   Co nám budoucnos t chystá?

                                   co nám budoucnos t chystá dál.

                                  Minulost nás pích á u srdce,

                                  Budoucnosti se bo jíme,

                                                          Marešová ¨Kristina, 9.r



Jeden zážitek já mám, 
snad každý den jej prožívám.

Pohled na Tebe srdce mi rozbuší.
Říkám si :,,Snad jednou n ěco vytuší.''

Není to zážitek jen na jeden den,
častokrát já toužím zachytit -

Tvůj pohled jako sen.

Až se z toho snu jednou probudím,
už nikdy nebudu stejná.

Když dotek t ěch krásných chvil pocítím,
 já chci jim být navždy v ěrná.

                          Hromadová Z., 9. ro čník



                                                    Ježek
               

  Ježek ťape po strništi,
dvě jablíčka za ním sviští.

Ježek je však pochytá,
je to známý bandita.

Doma jabka uschová si,
kdyby přišly ty zlé časy.
Připravenou na zimu
má už teplou peřinu.

Kachna

Kachna plave po jezeře,
nezavírá žádné dveře.

Kachňátka si za ní plavou,
chodí s ní pak nízkou trávou.

                



 

 vyhlášené

P.Nádvorník, J.Pavlíková,  

J.Kazdová  a D.Kosová .

 a Bára Kazdová
J.Vyhlídal, K.Zemanová, D.Stránská, E.Ruda  a

.

                                                                                 



        
 
  Nejsledovanější sportovní klání celého roku začalo 8.8.2008.         
V 8 hodin pekingského času začala letní olympiáda. Během 
sedmnácti olympijských dní bylo v Pekingu uděleno celkem 302 
sad medailí. K dispozici bylo před 7 milionů vstupenek a,  jak 
organizátoři předpokládali, převážnou většinu z nich si koupili 
domácí návštěvníci.Olympiády se účastnilo cca 10 200 sportovců 
a  5 500 funkcionářů z 90 zemí světa. Byli ubytováni ve třech 
olympijských vesnicích -  v Pekingu, v Hong Kongu a Quingdao.      
Na průběh LOH Peking 2008 dohlíželo na 650 rozhodčích. 
Novinářů a reportérů jste zde mohli najít až 9 600. Největším 
favoritem na  počet zlatých medailí byla Čína a USA. USA 
získaly nakonec ze všech zúčastněných zemí nejvíce medailí – 
110 - z toho 36 zlatých, 38 stříbrných a 36 bronzových, ale Čína 
měla  51 zlatých  medailí, a tak byla nejúspěšnější.Česká 
republika si  přivezla domů 6 medailí - tři zlaté a tři stříbrné. 
Zásluhou sportovců: Kateřina Emmons-Kůrková: zlatá medaile 
(střelba ze vzduchové pušky) a stříbrná medaile(střelba ze 
sportovní malorážky).David Kostelecký: zlatá medaile (střelba-
trap), Barbora Špotáková: zlatá medaile (oštěp), Jaroslav Volf a 
Ondřej Štěpánek: stříbrná medaile (deblkanoe), Ondřej Synek: 
stříbrná (skif). 
  24.srpna 2008 Pekingská olympiáda skončila a předala štafetu 
Londýnu, kde se bude za čtyři roky konat další  letní olympiáda.  
 
 
Kateřina Lindová 
 
 



 

 
 

  Tento rok začala na naší škole tradice. Deváté ročníky mají 
po celý rok patronát nad prvňáčky. Prvních čtrnáct dní 
zůstávali patroni u šaten a odváděli prv ňáčky do tříd. Dále 
deváté ročníky pomáhají při organizaci výletů, zapisování 
do úkolníčků a žákovských knížek a ,,chrání“ prvňáčky 
před některými zbrklými a neomalenými staršími 
spolužáky. Společně se deváté a první třídy starají o čerstvě 
zasazený památeční strom v parku před školou.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            Kateřina Lindová IX.A 



,,Můj nejkrásnější zážitek“

Který zážitek je ten nejkrásnější?
Kdybych napsala, že to byla moje první návštěva koncertu oblíbené skupiny nebo 
něco jiného, tak bych zčásti lhala. Protože nejkrásnější zážitek-podle mě- je v tu 
chvíli, kdy naše emoce ovládnou jak mysl, tak i tělo. A nechává nás unášet se 
situací. Já osobně mám krásné zážitky každý den. Například: stáhnu si 
vytouženou písničku, kterou už dlouho chci nebo si přečtu dobrou knížku... Podle 
mě záleží jen na okamžiku a na člověku. Člověk může zažívat krásné zážitky 
každý den. Tím se snažím vysvětlit, že člověk nemůže čekat na to, až zážitek přijde 
za ním. Člověk by se občas měl chovat spontánně a vychutnávat si chvilky 
obyčejného štěstí a pohody. Většinou tímto způsobem získáváme ty nejkrásnější
zážitky, které zůstávají navždy v naší paměti.

Pavlína Morkusová 8.třída



Podzim
Je tu zas to období, kdy se všechno mění.
Změna počasí – sluníčko už skoro není.

Listí padá, všechno osychá.
Letní hrátky končí, slunce uniká.
Pestré barvy všude kolem nás,

listí padá, přijde první mráz.
Užívejme radosti a smíchu,

skotačme společně, odhoďme pýchu.
Po listopadu dlouhá zima,

začne padat sníh už na Martina?

                                                      A.Kolaříková, 9.roč.



    
 
  Dne 19.10.2008 byla ve školním parku zasazena památeční  
lípa.V půl páté se před školou sešli  žáci devátých ročníků s 
třídními učitelkami, vedení školy, pan starosta a skauti.  
Všichni pomáhali zasadit památeční strom, aby rostl co 
nejdéle. Nakonec pronesl několik slov pan starosta i naše 
paní ředitelka. Všichni přítomní zazpívali státní hymnu – 
Kde domov můj. Památeční strom se sázel na počest 
devadesátého výročí vzniku ČSR a jako památka na letošní 
deváté třídy. Deváté ročníky budou pečovat o tento strom a 
budou jim pomáhat také žáci prvních tříd. Doufáme, že 
naše lípa bude dobře prospívat a že se o ni všichni budoucí i   
ti letošní patroni dobře postarají. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
                                         Kateřina Lindová IX.A 



Dalším p říspěvkem do sout ěže „Takový je m ůj svět“ je 
povídka žáky ň 9. ročníku Dominiky Kosové a Jany 

Kazdové .

Můj nejkrásn ější zážitek - seskok 

Jmenuji se Veronika. Jsem úpln ě normální holka, teda skoro 
normální. Zajímám se už odmali čka o létání. M ůj velký sen je 
letět letadlem a následn ě si sko čit padákem. Bohužel to, co
mi v tom brání, nejsou finance, ale m ůj zdravotní stav. Kv ůli 
vrozené vad ě jsem už od šesti let p řipoutaná na invalidní
vozík. Můj stav se za poslední roky ješt ě zhoršil. Mám 
celkem št ěstí, že můj táta je doktor, takže nemusím nikam 
daleko dojížd ět. Maminka mi k narozeninám koupila 
papouška, aby mi to, že nikdy nepoletím, nebylo lít o. Jednou 
jsem si jako každý den prohlížela e-mail. ,,Jéé, má m nový 
mejl,“ řekla jsem si. Je mým zvykem, že všechny anonymní
e-maily hned mažu, ani nevím, co m ě vedlo k tomu, že jsem 
tuto zprávu nevymazala a za čala jsem ji číst:
,,Za vypln ění dotazníku a napsání povídky se m ůžete dostat 
do slosování o spln ění vašeho snu.“



Ten příběh jsem m ěla hotový už druhý den ráno. Poprosila
jsem maminku, aby dopis s mým p říběhem odeslala
na uvedenou adresu. Asi za týden mi p řišla odpov ěď, že jsem
se dostala do t řetího kola.M ěla jsem obrovskou radost. A další
dobrá zpráva byla od mého táty. Prý se m ůj stav natolik
zlepšil, že bych mohla za čít chodit na rehabilitace. Dv ě dobré
zprávy za jeden den.,,No není to skv ělé???“ Dlouho jsem
čekala na to, že dostanu další zprávy o tom, jak si v sout ěži
vedu. Ale nic. Až za m ěsíc zazvonil telefon.Vzal to m ůj táta. 
Ze sluchátka se ozvalo:,,Vy jste Veronika Š ťastná?? Cht ěl
jsem vám oznámit, že jste vyhrála spln ění vašeho snu.



                  
                                     Štafeta

1.Katko, pracovala jsi na obrazech do jídelny, maluješ ráda?

No, ano.Určitě mě práce na těchto obrazech hodně bavila, měla jsem
radost  z toho, jak se tyto obrazy skvěle vyvedly. Proto jsem se také
pustila do soutěže ,,Tolerance pro toleranci“ , do které maluji tři velké
obrazy.

2.Jakou představu máš o svém povolání?

Tak to je záludná otázka.Poslední dobou mi tuto otázku pokládá skoro
každý a já všem odpovídám stejně:,,Nevím..“ Já prostě a jednoduše
nevím , kam bych mohla jít na střední školu. Jak mám rozhodnout ve
čtrnácti letech , co budu dělat ve třiceti? Nějaké typy bych měla, ale
abych byla pevně rozhodnutá, tak to tedy nejsem.

3.Určitě máš ně jaké koníčky.Čím se bavíš ve volném čase?

Koníčky mám.Minulý rok jsem dokončila první stupeň ve studiu hry na
zobcovou sopránovou flétnu a od první třídy se věnuji sportu.Především
volejbalu.Už mám za sebou dvě celoroční herní sezony. A navíc jsem se
dostala do přeboru volejbalistek ročníku 1994 ve středočeském
kraji.Tato hra mě baví a naplňuje můj volný čas.Jsem vděčná rodičům,
kteří mě v tomto směru vždy plně podporují.

4.Máš ráda zvířata? Máš ně jaké zvířátko nebo-které bys chtěla?

Zvířátka mám ráda naprosto všechna. Doma mám papouška Agapornise
růžovohrdlého jméném Kubík. Moje babička má kokršpaněla Rytu a to
je asi všechno. Nejlepší zvířatka jsou ale taková , která bychom mohli
pomazlit a pomuchlovat jejich krásnou hebkou srst.
 Žačky Kačky Příšovské se ptala p.hospodářka E. Ticháčková.



                             
                                                      
                           LÍBEZNICKÉ POSVÍCENÍ

   Letošní Líbeznické posvícení se konalo ve dnech 13.9. a
14.9. 2008.
   Zahájení celého posvícení proběhlo ve 13:00 hodin, kdy
se návštěvníci seznámili s kompletním programem.Tento
rok jsme mohli vidět podobné atrakce jako minulý rok -
malý a velký kolotoč, horská dráha, autodrom, stánek naší
školy, kde jsme prodávali keramické výrobky žáků.
Návštěvníci si mohli zakoupit samé dobroty - jako
například cukrovou vatu, mandle v cukru, popkorn,
limonády a  starší občané osmnácti let i alkohol.            
 Většina akcí se
odehrávala na Mírovém
náměstí. Na pódiu zde
vystoupila, mimo jiné, i
skupina Maxim
Turbulenc.  Návštěvníci
na její hudbu radostně
tancovali až do noci,
nekteří i do rána. 
    Počasí nám sice moc
nevyšlo, ale doufáme, že
příští rok  nám bude přát
lépe. Za rok se na vás zase
těšíme.
Petra Černohorská, Ivana
Pavlíková - 8.třída

 
   



Žáci ZŠ Líbeznice
na výstav ě

minulost, současnost,
budoucnost                    

obce LÍBEZNICE

Jak ten čas běží…

Děkujeme pořadatelům výstavy OÚ Líbeznice. 
Proměny obce na fotografiích nás zaujaly.    

žáci Základní školy



Výtvarné práce žáků pod vedením 
paní učitelky Mišurcové



A jsme u vás…

Dne 15. prosince 2008 jsme p řivítali v naší škole ty nejmenší

MŠ – Líbeznice, Čakovi čky, Báš ť a Měšice





Vánoční besídka v krojích



Nově vybavená u čebna informatiky



Na časopise spolupracovli:

 K.Lindová*K.Váňová*S.Nejezchlebová*R.Vörösová*
A.Kolaříková*K.Marešová*J.Kazdová*K.Hladká*
Z.Hromadová*D.Kosová*P.Morkusová*
D.Krasňanová*P.Černohorská*T.Doškářová*
S.Londinvá*S.Oliveriusová*I.Pavlíková*
P.Nádvorník*M.Vaňásek*Z.Liďáková*B.Palková*
  

 

         

  

          

     


