V rámci celoročního projektu Vesmír probíhá ve dnech 14. listopadu a 17.
prosince zábavně-vzdělávací program Mobilní planetárium přímo v budově
základní školy. Program je přizpůsoben různým věkovým skupinám dětí.
Nejmladší dětí se zúčastní pohádkového cestování Sluneční soustavou
kouzelným raketoplánem a hledají odpověď na otázky o tom, jak velké je Slunce
a jak daleko je od Země, čím se liší planeta od hvězdy, jak vypadají planety
Sluneční soustavy zblízka…?
Pro žáky od 4. tříd je přípraven animovaný dokument uvádějící fascinující
pohled na vznik vesmíru, vývoj života na Zemi, Velký třesk, tajemství DNA,
teorie evoluce Darwina, objev existence rozvinutých ekosystémů v temných
hlubinách na dně oceánů a souostroví Galapágy, vysílání robotických sond do
kosmu, start raketoplánu… Prostorové promítání vytváří skutečný pocit
cestování ve vesmíru. Zvolené programy neopomenou zdůraznit, že několikrát
za dobu historie naší planety došlo na ní k zániku většího počtu živočišných a
rostlinných druhů. Vývojem došlo k předání nejlepšího a to nyní žije v genech
moderního života!

V jednom království drželi smutek kvůli kdejaké „prkotině“, a tak bylo
neustále zahaleno černými prapory. Momentálně to bylo proto, že nemohli pro
mladou princeznu Lunu najít vhodného ženicha. Princezna měla totiž různé
záliby, které se pro urozenou dívku příliš nehodí a to například: jezdit po louce
na motorce a poslouchat rockovou hudbu a vůbec, princezna byla pěkně
praštěná už od pohledu. Její vzhled vůbec nepřipomínal krásnou, něžnou
princeznu v šatech dle poslední módy.
Když jednou pořádali v království ples a princové uviděli princeznu, byli
zděšeni z toho, jak vypadá, ale odejít nemohli – to se přece nesluší. A tak jí
jeden odvážný princ požádal o tanec – byl zvyklý na jinou hudbu než na tu,
kterou hrála na bále kapela, a tak ani nevěděl, jak se na takovou muziku tančí.
Jen tak poskakoval a snažil se napodobit princezniny pohyby, ale marně. A tak
tento princ pohořel, stejně jako mnoho dalších.
Po skončení plesu princezna přišla za tatíčkem králem a stěžovala si, že ti
dnešní šlechtici nestojí za nic a že už ani tančit nesvedou! Kam jen se prý poděla
mužská touha dobývat, když hned z „boje“ utíkají. Král na to nic neřekl, jen
kývl, jako že tomu rozumí, a uspořádal další ples s tím, že budou další a další,
dokud si jeho „něžná“ dcera nevybere toho správného ženicha. Luně se to sice
moc nezamlouvalo, věděla by o lepších metodách, jak si najít muže, ale tatíček
se poslouchat musí.
Při druhém plese za ní přišlo takové ulízané princátko s kšiltovkou na
stranu a povídá, jestli by si s ním nechtěla zatancovat, no moc se jí nechtělo, ale
šla. Tento mladý muž její názor na dnešní prince změnil. Tančil na rockovou
hudbu, jako kdyby to dělal každý den, z čehož byla princezna vyvedena z míry.
Po tanci zavedla neznámého tanečníka do jejich rozlehlé zámecké zahrady, kde
na něj měla spoustu otázek, na které neznámý odpovídal. Nejvíce jí ovšem
zajímalo, jakou hudbu poslouchá. Když se dozvěděla, že je posluchačem a
zároveň zpěvákem tvrdého rocku, byla prostě nadšená. Jediné, co bylo možné
vytknout mladému šlechtici, byl jeho vzhled, který neodpovídal princezniným
představám o správném rockovém nadšenci. A tak se jej přímo zeptala: „Proč
nevyjadřuješ svůj postoj k hudbě i svým vzhledem?“ Ovšem princ dělal jakoby

otázku ani neslyšel a místo odpovědi ukázal prstem do zahrady. „Podívej.“ Luna
se ohlédla směrem, kterým ukázal, ale nic zvláštního neviděla. Když se
pohledem vrátila ke svému tanečníkovi, již tam nebyl. Posmutnělá se tedy
vrátila do zámku na ples, ale již s nikým netančila a jen smutně seděla u stolu a
dívala se do dálky.
Po skončení plesu vše vyprávěla svému otci. Věděla, že její vyvolený se
jmenuje Brian a že poslouchá stejnou hudbu jako ona, ale to bylo dost málo na
to, aby ho dokázali najít. Vyprosila si tedy u otce ještě jeden ples a doufala, že se
ten její jediný objeví.
S napětím hledí na dveře, kdy vejde její idol, ale on nikde. Už začíná
ztrácet naději, když vtom se rozrazí dveře a v nich stojí muž stejné postavy jako
její vysněný prince, o kterého by měla jako jediného opravdový zájem. V každé
ruce má řetězem připoutaného dobrmana. Již mu je přebírá sluha a odvádí je,
aby měl mladík volné ruce. Muž má opravdu vzhled, který by princezně zcela
vyhovoval – vysoký, štíhlý, vlasy má černočervené, natupírované, velmi světlý
make-up a kouřové stíny se silnými linkami, černé rty. Je oblečen do kožených
kalhot a černé košile. Kolem krku má obojek s ostny a na každém prstu
kloubový prsten. Pro naší princeznu – ideál krásy.
Luna vyrazí jak střela k neznámému, když v tom okamžiku pozná, že je to
Brian!!! Skočí mu do náruče a v tu chvíli pochopí, že teď je to sice dokonalé, ale
i kdyby se zde objevil její „starý“ Brian, udělala by to samé, jako právě teď.
Princezna si tedy našla ženicha, se kterým může být šťastná, pochopila
také, že na první pohled mohou být věci jiné, než se zdají a že na vzhledu
nezáleží.
Od té doby černé prapory visí v tomto království jen na ozdobu a taky
proto, že nový král a královna se věnují jiným důležitým věcem a také sami sobě
a nemají čas vydat rozkaz k sundání praporů.

V pátek 6.2. zhlédli žáci výtvarného oboru ZUŠ představení v divadle
Minor s názvem Demokracie. Všem můžeme doporučit – představení je
nápadité, veselé i poučné, scéna je z výtvarného hlediska velmi zajímavá.

Ve středu 3.12. se skupinka osmi mladých recitátorů z líbeznické školy
vydala do Odoleny Vody, kde se konala tradiční přehlídka uměleckého přednesu
- Hálkovo pírko. Setkali se zde žáci několika základních škol: zdibské,
klecanské, dejvické, líbeznické, panensko-břežanské a hostitelské školy. Děti
připravily sobě a všem posluchačům velmi pěkné dopoledne. Vtipné a zajímavé
texty interpretovaly s velkým nasazením, bylo vidět, že se zodpovědně a pečlivě
připravovaly. Přehlídka nebyla soutěžní, každý účastník obdržel pamětní list a
pěknou knihu.
Akce byla výborně zorganizována, zdejší milé paní učitelky připravily pro
děti nejen chutné občerstvení, ale i přívětivou atmosféru. Není tedy divu, že se
líbezničtí recitátoři už teď těší na příští ročník Hálkova pírka.

Po loňském úspěchu v celostátní fotografické soutěži Daniel, která se
tematicky dotýká problematiky holocaustu, se žákyně líbeznické školy – Natálie
Hadravová (8.roč.) a Simona Tremlová (9.roč.) - daly opět do fotografování.
Natálie letos do soutěže posílá snímky ze své účasti na Pochodu života v
Osvětimi (odměna za loňské 1. místo). Zde můžete vidět ukázky z umělecké
tvorby našich mladých fotografek.

Žákyně sedmé třídy základní školy si pro děti z mateřské školy připravily
divadelní představení O hvězdičce s nemocným srdíčkem. Malé děti ochotně
spolupracovaly – tančily a recitovaly, a tak si zasloužily dárek – veliké srdce
poseté lákavými bonbóny.

V loňském školním roce 2013/2014 se naši žáci 2. – 9. tříd zúčastnili
soutěže nazvané Matematický klokan.
Vynikajícího úspěchu dosáhl žák Jan Pytelka (nyní žák 5.A), který vyřešil
všechny úlohy bezchybně a tím obsadil v celostátním kole 1. místo. Dne 10. 12.
2014 se zúčastnil slavnostního „ Ocenění žáků a studentů za úspěšnou
reprezentaci Středočeského kraje na soutěžích a přehlídkách ve školním roce
2013/2014 ˝ v Kralupech nad Vltavou.
Přejeme mu hodně dalších úspěchů v matematice.
Mgr. Lada Šoltysová

V pondělí 2.2. odpoledne se v líbeznické škole sešlo třicet šikovných dětí,
které před svými spolužáky, učiteli a rodiči přednesly připravené básně a texty.
Umělecký přednes dlouho nacvičovaly, takže všechny přítomné pobavily a
připravily jim příjemný kulturní zážitek. Odborná porota vybrala několik
nejlepších z každé kategorie, kteří budou reprezentovat líbeznickou školu v
obvodním kole recitační soutěže Poetické setkání 2015.
Vítězi školního kola jsou tito žáci: Bára Šmorancová, Tereza
Nešporová, Tereza Holičová, Václav Mišurec, Adéla Valachová, David
Kupka, Petra Vorlíčková, Kristýna Rollová, Simona Hejtíková, Klára
Ludvíková a Jan Hajný.
Všem postupujícím gratulujeme a držíme jim palce !

V pátek 20.2. se v líbeznické škole odehrál turnaj v dívčí vybíjené, který
pro ně velmi svědomitě zorganizovala paní učitelka Alkantara Dudková.
Zúčastnila se ho družstva ze všech tříd druhého stupně. Dívky hrály s
maximálním nasazením, ale nejlépe se dařilo sportovkyním ze VII.B, které
obsadily první místo. Na druhém místě se umístilo družstvo VII.A a třetí místo
obsadila děvčata z 9.B.
Blahopřejeme vítězům!

Naše škola opět zaznamenala úspěch v matematické soutěži, tentokrát
v matematické olympiádě.
Okresní kolo 64. ročníku MO pro 5. ročník proběhlo dne 21. ledna
2015 na I. ZŠ Říčany a současně na ZŠ Zeleneč. Vyhodnocení bylo provedeno
souhrnně. Soutěže se zúčastnilo 76 žáků pátých tříd z devatenácti škol bývalého
okresu Praha-východ. Soutěžícím byly zadány 3 úlohy, za které mohli získat
celkem 18 bodů. Úspěšným byl každý řešitel, který získal alespoň 9 bodů.
Z celkového počtu 76 soutěžících bylo pouze 19 úspěšných řešitelů.
Na základě úspěšně vyřešených příkladů domácího školního kola
postoupili do okresního kola za naši školu Klára Štrynclová (5.A) a Jan Pytelka
(5.A) a stali se úspěšnými řešiteli i tohoto kola. Doprovázela je a držela jim pěsti
i jejich třídní, paní učitelka Lenka Štábová. Klára Štrynclová obsadila 2. místo
(14 bodů) a Jan Pytelka obsadil 15. -19. místo (9 bodů).
Vzorně reprezentovali naši školu a udělali nám velkou radost.
Blahopřejeme jim a těšíme se na jejich další úspěchy.

Mgr. Lada Šoltysová

