


Kamarád 
Tobiáš Karbus 

 
Mám nového kamaráda, 

nikdy se se mnou nehádá. 

Všechno mi hned povolí, 

on vám už je takový! 

 

Obskakuje kolem mě, 

co mu řeknu, přinese. 

Já opravdu, lidi, nevím, 

proč se mu zrovna já líbím. 

 

Kristýna Kolaříková 

 
Když máš nejlepší kamarádku, 

zůstane ti fotka na památku. 

 

Chodíte spolu na nákup, 

pořád ti říká:“ Už něco kup!“ 

Tobě se ale nic nelíbí, 

ona si vždy něco oblíbí. 

Ty nechceš koupit ani jahůdku, 

ona ale chce nějakou lahůdku. 

 

 Když máš nejlepší kamarádku, 

zůstane ti fotka na památku. 

Magdaléna Hoťová 

 

Ahoj, drahá babičko,  

mám pro Tebe přáníčko! 

Vše nejlepší dnes Ti přeji, 

všichni radostí se smějí, 

píseň krásnou dnes Ti pějí. 

Pro Tvůj úsměv posílám pár slovíček: 

,,Jsi nejlepší z babiček.“ 

To je konec přáníčka, 

jsi úžasná babička. 

Štěstí přeje  Majdička! 



 

 
 Rok utekl jako voda a do Základní školy Vítězslava Hálka Odolena Voda se 

vypravily děti ze Zdib, Klecan, Panenských Břežan, Hovorčovic a Líbeznic, aby se 

utkaly na poli recitátorském.  

V hostitelské škole panovala tradičně přátelská předvánoční atmosféra. 

Přednášející podali skvělé výkony a užili si krásné poetické dopoledne. Nejednalo se 

o soutěž – nebylo vítězů ani poražených – všichni obdrželi sladkou odměnu, diplomy 

a knihy. 

 Reprezentanti líbeznické školy – Nina Šilhanová a David Vošický, Václav Holič, 

Aneta Růžičková, Bára Šmorancová a Lucie Kovářová, Václav Hrabě a Robert Kuhn 

se už těší na Hálkovo pírko 2019. 

 

         
 



 
 

 Ve středu 19. prosince přišli žáci líbeznické školy, jako každý rok, zpříjemnit 

obyvatelům domova důchodců Hortenzie v Bořanovicích adventní čas veselým 

programem. A bylo na co koukat! Děti od třetí do osmé třídy předvedly zpěv, tanec, 

hru na různé hudební nástroje a nechybělo ani divadelní představení Čertí taneček žáků 

sedmé třídy a scénka Houby žáků ze třetího ročníku. 

 Program probíhal ve společenské místnosti, kde se v hledišti sešly asi tři desítky 

babiček a dědečků. Mysleli jsme i na seniory se sníženou pohyblivostí, které vybraní 

účinkující navštívili přímo na pokojích, kde jim zazpívali a zahráli. 

 Celá akce proběhla v příjemné atmosféře, nakonec si všichni navzájem předali 

dárky. Už se těšíme na příští rok a naši další návštěvu v domově důchodců. 

 

                Štěpánka Pokorná 

 



 

 Žákyně naší školy, Lucie a Kateřina, jsou sestry, které se rozhodly napsat knihu. 

Jak sama autorka Lucie říká 

v úvodu své knihy - strašidelné 

povídky Ztracené duše - vznikla 

vlastně náhodou. 

 Měla vypracovat domácí 

úlohu. Napsat krátký děsivý 

příběh o záhadné zahradě. 

Její fantazie začala být bohatá 

natolik, že popsala mnoho stran. 

Nakonec se rozhodla každý 

týden připsat další kapitolu k té 

původní. Své příběhy předčítala 

spolužákům a byla velmi 

úspěšná. Zrodila se tak 

strašidelná povídka, která si 

zasloužila vytisknout. Sestra 

Kateřina přidala ke každé 

povídce velmi působivou 

ilustraci, která dokreslí čtenářům 

atmosféru příběhu.  

 Děvčata si v posledním 

týdnu loňského roku připravila 

autogramiádu. Knihu jsem od 

nich dostala jako dárek, na který 

jsem vážně pyšná. Nezbývá než 

jim popřát do budoucna mnoho 

dalších úspěšných knih a věřím, 

že o dětech z naší školy bude 

ještě určitě slyšet, protože 

talentů máme v líbeznické škole 

nespočet.  

    

Radka Kostková 

 

 



 
 

 Organizace MAS Nad Prahou vyhlásila zajímavou výtvarnou soutěž na téma: 

“Propagace místního výrobku či firmy.“ Žáci líbeznické školy se s radostí do této 

soutěže zapojili. Bylo zajímavé uvědomit si, kolik soukromých firem v našem okolí 

existuje. Protože líbeznické děti vytvářely svoje propagační plakáty opravdu 

zodpovědně, pečlivě a s velkou fantazií, měly úspěch. Získaly v jednotlivých 

kategoriích několik ocenění. 

 Anežka Arnošová (1. místo), Marcela Žáčková (3.místo), Zuzana Kykalová  (1. 

místo), Barbora Hejtíková (2.místo), Štěpán Šrytr (3. místo), Snizhana Klochuryak  

(1.místo), Dora Loudová (2.místo)a Tomáš Radil (3.místo), Vendulka Štikarová (1. 

místo) a Marie Hlaváčková také (2. místo). 

 Všem oceněným gratulujeme a organizátorům děkujeme za pěknou soutěž. 

             

        

 



 

 
 Začátkem února se v zelené třídě třetího patra základní školy sešly tři desítky 

šikovných dětí, které byly ochotné udělat něco nad rámec školních povinností a naučily 

se přednášet zajímavý literární text. Všichni účastníci přehlídky recitátorů pociťovali 

samozřejmě trému, ale překonali ji.  

 Porota měla, jako každý rok, nesnadný úkol  - vybrat ty nejšikovnější, kteří 

budou líbeznickou školu reprezentovat v okresních, krajských i celostátních soutěžích. 

Nakonec rozhodla takto – v první kategorii postupují: Tobiáš Karbus, Denis Táborský 

a Magdaléna Turková. Ve druhé kategorii: Aneta Růžičková, Václav Holič, Matěj 

Nečas a Marcel Pražský. Ve třetí kategorii: Bára Štefáníková, Bára Šmorancová, 

Štěpánka Pokorná, Lucie Kovářová, Tereza Holičová a Vojtěch Čejka. Ve čtvrté 

kategorii: Robert Kuhn a Václav Hrabě. 

 Všem postupujícím žákům gratulujeme a držíme jim palce. 

 

          

 



 

 
 Dne 20. 12. 2018 jsme navštívili výstavu jménem „Retro zima za socíku“, která 

se konala v Tančícím domě v Praze. Čekala na nás tři patra plná zajímavých exponátů. 

V prvním patře nás zaujala kuchyně a jídelna s cukrovím a jídlem na štědrovečerní 

večeři, jak ji připravovaly naše babičky. V druhém patře byl velký stůl, na kterém bylo 

možné využít různé pomůcky k malování a výtvarné tvorbě, a po celém patře visely 

obrázky z doby socialismu. Ve třetím patře jsme si prohlédli oblečení v retro stylu. 

Když jsme si celou výstavu prošli, vyjeli jsme výtahem do malé kavárny v nejvyšším 

patře Tančícího domu, kde jsme se po zakoupení nápoje mohli jít podívat na venkovní 

terasu, ze které je za normálních podmínek krásný výhled na celou Prahu. V ten den 

bohužel sněžilo, a tak jsme si výhled moc neužili.  

 Když jsme si celou výstavu prohlédli, šli jsme ještě nakupovat dárky na vánoční 

trhy a tím náš veselý výlet skončil.  

 

         B. Štefániková 

 

 



 
 
 Že máme v líbeznické škole šikovné děti, už víme. Teď nám to potvrdila paní 

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, která zařadila naše 

žákyně mezi oceněné za úspěšnou reprezentaci Středočeského kraje v soutěžích a 

přehlídkách ve školním roce 2017/2018. Jedná se o žákyně loňského devátého ročníku: 

Terezu Plánkovou, Lucii Burdovou, Lenku Ševčíkovou, Michaelu Vodičkovou a 

Dorinu Gjugjaj. 

 Dívky si na slavnostním vyhlášení oceněných v kulturním centru Labuť  

v Říčanech převzaly diplomy a hodnotné dárky. 

 Věříme, že se mezi žáky naší základní školy najde mnoho jejich šikovných 

následovníků. 

        

 



 

 Loňský rok zakončili osmáci zajímavým projektem. Jednalo se o zpětnou vazbu 

a porovnání svých znalostí v oblasti anatomie z hodin přírodopisu paní učitelky Radky 

Kostkové se znalostmi občanů obce. 

 Vydali se do líbeznických ulic a hledali mezi občany nic netušící odvážlivce, 

kteří by dokázali odpovědět na některé otázky z jejich vědomostních testů anatomie.  

K jejich překvapení mnoho občanů znalo správné odpovědi. Našli se i tací, kteří 

nevěděli, nebo odmítli odpovědět, ale žáci s nadšením a pyšně na otázky odpovídali, 

nebo občanům radili. 

 Děkujeme všem, kteří byli ochotni spolupracovat se žáky, aby si mohli sami 

zhodnotit význam studia v jejich životě. V případě zájmu si i vy – čtenáři můžete 

vyzkoušet znalosti anatomie v přiloženém testu.  

Správné odpovědi k testu vydáme v dalším čísle časopisu.  

                                                                                                                                Radka Kostková 

 

 



Test znalostí anatomie lidského těla žáků 8. ročníku ZŠ Líbeznice 

1. Co jsou to Rudimenty a Atavismy? Jaký je mezi nimi rozdíl? 

2. Jaké rozlišujeme čtyři typy tkání? 

3. Co je základem nervové soustavy? 

4. Jaké znáte orgánové soustavy lidského těla? 

5. Jak se nazývá proces kostnatění? 

6. Co je ossein a jaký význam má pro kosti? 

7. Jaká je nejmenší kost lidského těla? 

8. Kolik kostí má lidské tělo? 

9. Kolik zubů má mléčný chrup? 

10. Kde byste našli kost radličnou? 

11. Co je to Atlas a Axis? 

12. Dokázali byste pojmenovat, z čeho se skládá hrudní koš? Rozdělit žebra? 

13. Co znamená Lordóza a Kyfóza? 

14. Kde byste našli na lidském těle Fontanelu? 

15. Najdete na lidském těle sval krejčovský? 

16. Co jsou to erytrocyty? 

17. Co jsou to krevní elementy a jak se latinsky nazývají?  

18. Jaký význam má plazma pro lidské tělo? 

19. Co je Systola a Diastola? 

20. Jaké jsou největší cévy lidského těla? 

21. Rozdíl mezi tepnou a žílou? 

22. Kolik krve má přibližně lidské tělo? 

23. Co je Hemoglobin? 

24. Co je to sedimentace a proč se provádí? 

25. Jakou nemoc způsobí nadměrný počet bílých krvinek, které neplní svou 

funkci? 

26. Kde byste hledali v srdci trojcípou chlopeň? 

27. Co je Botallova dučej?  

28. Jaké krevní oběhy má lidské tělo? 

29. Fyziologická hodnota krevního tlaku? 

30. Kde zanikají červené krvinky? 

31. Vyjmenujte krevní skupiny. 

32. Kdo byl objevitel krevních skupin?  

33. Kdo je I.P. Pavlov? Čím se proslavil? S čím v lidském těle souvisí? 

34. Kde byste našli hrtanovou příklopku, jaký je její úkol? 

35. Co jsou to Alveoly? 

36. Kde se nachází bránice?  

37. Kolik laloků má pravá a levá plíce? 

38. Rozdělte trvalý chrup podle typu zubů. 

39. Kde byste našli vzestupný, příčný a sestupný tračník? 

40. Co znamená mechanické a chemické trávení? 

41. Vyjmenujte vitamíny rozpustné v tucích. 

42. Jak se nazývá hormon, který řídí v těle zpracovávání cukrů. Kde se nachází? 



 


