
  



Naši milí čtenáři! 

Vydáváme poslední dvojčíslí časopisu Ať se ví. Zde se se 

dočtete o volbě školní miss, kterou zorganizovala devátá třída. Také se 

dočtete o úspěších našich žáků v různých soutěžích. Dále zde najdete 

článek o důležitých událostech ze života školy. Nebude chybět ani 

článek o zahradní slavnosti, která proběhla na počest našich maminek. 

Dozvíte se také něco o p. uč. Manychovi, se kterým udělali rozhovor 

žáci osmé třídy a potěší vás básnička od Kláry Hlíšové z VIII. A.  

Doufáme, že se už těšíte na prázdniny a že vám zbytek školního 

roku rychle uteče.                                                                                           Nela Kojanová, 8.A 

  



 

 

 

Pan učitel Pavel Manych 

 

 Jak se Vám líbí naše škola? 

o Líbí se mi kolektiv školy, ale na budově bych změnil okna. 

 Co si myslíte o paní ředitelce? 

o Sympatická a férová 

 Jaké máte zájmy? 

o Sport, počítače, filmy a muzika. 

 Prý jste hrál fotbal? 

o Ano, hrál. Asi dva roky za Meteor Praha. 

 Jste spokojen se žáky na této škole? 

o Ano jsem (s těmi co učím). 

 Jste spokojen se školní stravou? 

o Ano jsem. 

Co o něm říkají žáci: 

 Líbí se mi styl výuky. 

 Skvěle učí angličtinu a informatiku. 
 

Co o něm říkají učitelé: 

 

Pí.uč. Mišurcová: Ochotný, veselý, odborník 

P.uč. Kaplan: Bezproblémový 

Pí.uč. Hlavinková: Svědomitě se stará o počítačovou síť 

                                                                                              Dan Kraus, 8.A  

ROZHOVOR 



 

 

Už je to několik týdnů, 

co jsem tě poprvé spatřila 

a za tu velkou náhodu, 

já vděčím pouze osudu. 

Teď jsme jenom kamarádi, 

protože mě rád nemáš, 

přitom sliboval jsi šanci, 

kterou mi prý dáš. 

Už tě nechci vidět, 

srdce z kamene máš 

a zůstaneš navěky 

ten největší lhář. 

Třebaže jsi říkal, 

že mi nebudeš lhát, 

přesto jsi to udělal 

a já tě nechci znát. 

Za tu dobu co tě znám, 

hlavu plnou zmatku mám, 

přesto tě však pořád chci, 

nikdy mi však už nelži. 

Už tě nechci vidět, 

srdce z kamene máš 

a zůstaneš navěky 

                                          ten největší lhář.           Klára Hlíšová, 8.A 
  



Koncem dubna se tři třídy našich prvňáčků vydaly do expozice 

Národní galerie ve Veletržním paláci. Formou hry se zde děti 

seznamovaly s funkcí muzeí a výstavních prostor a s jednotlivými 

druhy výtvarného umění. Nakonec se samy pokusily o kolektivní 

reprodukci uměleckého díla. 

Už samy impozantní prostory Veletržního paláce učinily na 

žáčky velký dojem, s milou slečnou lektorkou ochotně spolupracovali 

a většina z nich se do galerie určitě ráda vrátí. 

A to byl také jeden z hlavních cílů výtvarné akce – získat nové 

návštěvníky výstav a milovníky výtvarného umění. 

 

 

  



Minulý rok získaly Štěpánka Oliveriusová a Kristýna Zemanová, 

žákyně devátého ročníku ZŠ Líbeznice, v celostátní soutěži Daniel 

první cenu za svoji historickou práci: Osudy líbeznických židovských 

občanů. 

  Letos předával pan kardinál Vlk první cenu, tentokrát v sekci 

fotografické, Dominice Rollové, Báře Kazdové, Aničce Hronové a 

Elišce Böhmové za jejich soubor zajímavých fotografií. 

                                                                                                                          

Gratulujeme! 

  



Návštěvníci oslav Dne matek v Základní škole Líbeznice 

udělovali svoje hlasy mladým autorům vícebarevných linorytů, kteří 

svá díla vystavovali v prostorách školy. 

Po sečtení hlasů jsme zjistili, že na třetím místě se umístil žák 

devátého ročníku Tomáš Růžička, na druhém místě Nela Kojanová 

z osmého ročníku a na místě prvním Petra Růžičková -  taktéž 

z osmého ročníku. 

 

 Děkujeme všem hlasujícím a gratulujeme vítězům! 

 

  



Naši recitátoři v obvodním kole recitační soutěže Dětská scéna 

2012 opět zabodovali. Čestná uznání získali ve svých kategoriích 

Petra Vorlíčková, Hana Vítová, Tereza Grubauerová, Ivana Rozlílková 

a Richard Janů. Kateřina Šoltysová, žákyně třetího ročníku, 

postoupila do krajského kola. 

Všem gratulujeme a Katynce držíme palce! 

 

  



Ve výtvarné soutěži Malované svátky získaly za své kraslice v 

kategorii základních škol: 2. místo Petra Vorlíčková a 3. místo 

Zuzana Krausová – obě ze čtvrté třídy ZŠ Líbeznice. 

Gratulujeme!  

 

 

 

 

  



Kulisy pro ochotníky z Nové Vsi 

 

Ochotnický divadelní soubor z Nové Vsi oslovil žáky Základní 

školy Líbeznice, aby jim pomohli s vytvořením kulis pro jejich 

divadelní představení. Děti s radostí souhlasily a úkolu se zhostily na 

jedničku. 

Tímto vás srdečně zveme na divadelní představení Zvíkovský 

rarášek od Ladislava Stroupežnického, které se koná v pátek 15.6. ve 

20.30 hodin na hřišti v Nové Vsi. 

 

 



 
Co to? Oživlí bohové z Olympu přišli přímo k nám! 

Třídy VI. A a VI. B se rozhodly o hodinách dějepisu s paní 

učitelkou Dudkovou, že se přestrojí za bohy a bohyně Řecka. Vybrali 

jsme si každý bohyni nebo boha, kterého jsme chtěli ztvárnit, a paní 

učitelka nám o nich vypravovala. Dva týdny jsme se těšili, ale také 

připravovali kostýmy a rekvizity.  

A už je to tady! Dne 26. 3. k nám přišli bohové z Olympu do 

tělocvičny. Každý z bohů se představil a řekl něco o sobě. V tuto 

chvíli začíná pro učitele rozhodování o nejhezčí bohy a bohyně. Bylo 

to těžké, ale nakonec bylo vybráno šest nejhezčích a nejzajímavějších 

bohů: Robert Vignát – Zeus (6. B), Jakub Novotný – Áres (6. B), 

Simona Tremlová – Héra (6. B), Anna Petržílková – Athéna (6. B), 

Lukáš Bílek – Poseidon (6. A), Simona Velechovská – Démétér (6. 

A). Po soutěži nás ještě paní učitelka odměnila jedničkou z dějepisu 

do žákovské knížky.  

 Takže se soutěž vydařila!                Abíková Veronika, 6.ročník 

 



Hopsa hejsa do Brandejsa 

(aneb Macharův Brandýs) 

Rok utekl jako voda a recitátoři líbeznické školy se opět 

vypravili do Brandýsa nad Labem, kde se v krásném prostředí 

tamějšího zámku konala již tradiční recitační a literární soutěž 

Macharův Brandýs. 

Každým rokem se zvyšuje počet účastníků této soutěže i kvalita 

jejich přípravy, takže líbezničtí žáci se zde letos setkali s opravdu 

tvrdou konkurencí. Obstáli ale na výbornou.  

Vladimír Buzalka, žák druhé třídy, obsadil ve své kategorii 

druhé místo, Samuel Volpe ze čtvrté třídy se umístil ve druhé 

kategorii na třetím místě a Terezka Grubauerová ze třídy sedmé 

získala za svůj přednes Cenu brandýského zámku. 

Všem oceněným gratulujeme! 

 



Výhled z mého pokoje je velice rozmanitý. V každém ročním období 

vzbuzuje jiné pocity 

Třeba takové léto, to nám nejraději. Když je teplo a svítí slunce, tak 

na mě vše působí velice příjemně a mám lepší náladu. Upravené záhony, 

posekaná zahrada, která při doteku lechtá jako ptačí pírko nebo provoněný 

vzduch po levandulích ve mně vzbuzuje krásný a nepopsatelný pocit a 

přímo láká jít ven a proběhnout se bos po té čerstvě posekané trávě. Také 

se tu majestátně týčí jeden strom. Já mu říkám Dubínek. V tomto ročním 

období je nejkrásnější. Na jeho listech jsou do žluta zbarvené žíly, které 

vypadají jako nějaké starodávné ornamenty. Miluju tě Dubínku, Ty můj 

dube! 

   Ale potom přichází podzim. V zahradách sice zůstal lehký nádech léta, 

ale stromy, keře i rostliny už ztrácí svoji původní barvu a lístky opadávají. 

I člověk ztrácí jakousi letní jiskru, kterou měl v sobě. V tomto ročním 

období si hodně povídám s Dubínkem. Když bývá osamělý a samotný, že 

mu opadávají lístečky, připadá si, jako kdyby stárnul. Pro mě to je ale 

krásný pohled, vypadá to, jako když padají hvězdy. 

A když listí úplně opadá, zpozorujeme znaky zimy. Postupně se 

všechno schová pod bílou příkrývku. A jak je všude sníh, mám nejraději 

chuť se zachumlat pod peřinu a spát jako dudek. 

Býval bych si i povídal s Dubínkem, ale ten už spí. 

Když celou zimu prospí, je tu jaro, na které se tak těším. To jeho 

příchod má za následek, že se trávníky začínají a kytky a zvířata se 

probouzejí ze zimního spánku. I ten můj Dubínek tu na mě pořád čeká. Už 

vidím, jak jeho větvičkám začínají vyrážet pupeny. Pro mne, jako kdyby se 

hvězdy znovuzrodily. 

A už se znovu otepluje. Přichází léto, které opět probouzí ten radostný a 

zvláštní pocit. A znovu mám chuť se proběhnout bos po té čerstvě 

posekané trávě a cítit, jak se line vzduchem tak krásná vůně levandulí. 

Richard Janů, 8. ročník 

Čtvero ročních období 

z perspektivy mého pokoje 



 

Dne 21. 3. 2012 se v Základní škole Líbeznice uspořádalo 

přátelské utkání ve florbalu. Líbezničtí své sportovní síly poměřili se 

Základní školou Obříství. Navštívit nás přijely děti z 8. a 9. tříd. Naši 

školu reprezentovali žáci ze 7. a 9. ročníku. Nakonec 9. ročník naší 

školy zvítězil. Druzí skončili žáci 9. třídy ZŠ Obříství, třetí příčku 

obsadili žáci 8. třídy - také z Obříství - a na čtvrtém místě se umístili 

naši líbezničtí sedmáci, kteří se svými výkony vyrovnali starším 

spolužákům.  

Zpracovaný videozáznam je uveden na webových stránkách 

Základní školy Obříství v sekci „Video“.   

Organizaci celého turnaje měla na starosti pí. uč. Dudková a 

žákyně z 9. třídy. 

Obě školy se těší na další přátelskou spolupráci a plánují další 

společné akce. 

Bára Kazdová, 9. roč. 

  

TURNAJ VE FLORBALU 



Koncem března se v líbeznické škole konala výstava 

vícebarevných linorytů, které vytvářeli žáci osmých a devátých tříd. 

Tyto linoryty vznikaly téměř tři měsíce a výsledek dokazuje, že děti 

projevily velkou šikovnost, fantazii a trpělivost. 

Protože někteří žáci nevěděli, co je to vernisáž, uspořádali jsme 

si toto slavnostní zahájení výstavy přímo ve škole.  

Po úvodním projevu pokračovala vernisáž kulturním programem 

– žákyně třetího a devátého ročníku zahrály na flétnu, na kytaru a 

zazpívaly. Následovalo malé občerstvení a nakonec žáci vybírali 

nejvydařenější výtvarné dílo. Nejvíce se líbil linoryt Liběny Řápkové z 

osmého ročníku, která obdržela cenu a diplom. 

Myslím, že se nikdo nebude zlobit, když si, až děti vytvoří opět 

nějaká zajímavá výtvarná díla, vernisáž zase uspořádáme. 

 

 

  



 

V březnu uspořádala 9.třída ZŠ Líbeznice soutěž ,,Miss a missák 

školy''. Z každé třídy druhého stupně byli vybráni dva soutěžící, vždy 

chlapec a dívka. O vítězi rozhodli sami žáci svým hlasováním, 

přičemž se na 1.místech umístili Andriana Zhmurko z 9.ročníku a 

Michal Umlauf ze 7.ročníku. Druhé místo obsadili Simona 

Velechovská ze 6.ročníku a Matěj Chaluš z 8.ročníku, třetí místo patří 

Robertě Svobodové ze 7.ročníku a Petru Kopeckému z 9.ročníku. 

Vyhlášení proběhlo v tělocvičně, umístěné miss a missáci se vyfotili a 

zatančili si společný tanec. 

Věříme, že by se tato soutěž mohla zařadit do seznamu akcí 

školy a že si takto budou chtít zpestřit školní rok i budoucí ročníky ZŠ 

Líbeznice. 

Dominika Rollová, 9.ročník  

 

  

VOLBA MISS ZŠ LÍBEZNICE 



Letošního 40. ročníku mezinárodní dětské výtvarné soutěže 

Lidice 2012 se zúčastnilo 

rekordních 26 040 dětí ze 67 

zemí. Protože byla konkurence 

tak silná, máme velikou radost  

z úspěchu Markéty Bízkové, 

žákyně sedmé třídy líbeznické 

školy, která v této soutěži 

získala Čestné uznání za svoji 

grafiku Děti a loutky. 

                                                                                    

Gratulujeme! 

 

 

 


