


 

Koncem února se v komunitním centru Archa konalo Poetické setkání mladých 

líbeznických recitátorů. Vystoupilo zde celkem šestnáct žáků, kteří se umístili na 

předních místech ve školním kole recitační soutěže. Jejich zajímavé texty si vyslechli 

přítomní rodiče, další rodinní příslušníci i kamarádi. Letošní Poetické setkání je už 

třetím v pořadí. Doufáme, že se stane tradicí a že se budeme moci příští rok opět 

potěšit uměleckým přednesem líbeznických žáků. Velký dík patří paní knihovnici 

Alexandře Dančové, která je patronem této akce a pomáhá při její organizaci. 



 

V minulém školním roce Natálie Hadravová, žákyně osmého ročníku 

líbeznické školy, obsadila v celostátní fotografické soutěži Daniel první místo. Za 

odměnu se zúčastnila mezinárodního setkání mladých lidí v Osvětimi – Pochodu 

života. Fotografie, které na této akci pořídila, poslala do letošního ročníku soutěže 

Daniel a tentokrát se umístila na třetím místě. 

Přejeme mnoho dalších fotografických úspěchů! 

                                                                           

                                                Šárka Mišurcová 



 

Žáci líbeznické školy nadšeně reagovali na výzvu Hovorčovic, aby se zapojili 

do výtvarné soutěže o nejnápaditější logo pro jejich nově vznikající MŠ a ZŠ. Děti 

vytvořily mnoho zajímavých návrhů a z nich se porotě nejvíce líbila díla žákyň 

devátého ročníku: Báry Mědílkové, Veroniky Abíkové, Adély Dvořákové a Anny 

Petržílkové. Paní Ing. Jana Dubnová jim z Hovorčovic přivezla pěkné ceny a také 

ostatní děti, které do soutěže poslaly svůj obrázek, od ní dostaly sladkou odměnu. 

 



 

Ve středu 27. 5. do naší školy opět zavítal  pan Hořák ze Záchranné stanice 

Ikaros se svými zvířaty. Letos ve svém programu dětem představil mnoho druhů 

ptáků – od malinkých soviček až po mohutného orla.   

 

                                                                                  Mišurcová Šárka 



 

V sobotu 30. května se děti líbeznické ZUŠ vypravily do Kutné Hory. Jejich 

hlavním cílem byla Galerie Středočeského kraje – GASK. Zde absolvovaly program 

spojený s výtvarnou dílnou. Tato galerie je velmi zajímavě koncipována a všem 

můžeme doporučit její návštěvu.  

Výprava samozřejmě nemohla vynechat návštěvu velkolepého chrámu svaté 

Barbory a svoji pouť zakončila ve světoznámé sedlecké kostnici. 

Děti se domů vrátily trochu unavené, ale plné nových poznatků a dojmů. 

 

                                                                                              Mišurcová Šárka 



 

 

Dne 26.2. se třídy 4.A a 3.B jely podívat do Planetária v Holešovicích, kde  jim 

promítali film s názvem „ Kde začíná vesmír.“ Film vyprávěl o dívce Tereze, která se 

zúčastnila soutěže a letěla do vesmíru. Zde jí její pomocník Petr vyprávěl mnoho 

zajímavého – například o tom, že Slunce je žhavá plynná koule a že to není planeta, 

ale hvězda. 

Po skončení filmu jsme si Planetárium ještě prohlédli a přeji vám, abyste se 

tam někdy jeli také podívat. Určitě to stojí za to. 

Anna M. Laube, 4.A 

 



 

 Skupina mladých líbeznických recitátorů velmi dobře obstála v obvodním kole 

Poetického setkání 2015, které se konalo v Domě dětí a mládeže - Spirála v 

Kobylisích. V nejstarší kategorii zvítězila Natálie Svobodová ( 9. ročník) a 

postoupila do krajského kola. Petra Vorlíčková (7. ročník) a David Kupka (5. 

ročník) získali ve svých kategoriích Čestná uznání.  

 



 

 

O šikovných výtvarnících z líbeznické školy se dozvěděli až v centru 

vrcholového sportu v pražské Troji a poprosili je, aby jim vyzdobili jejich 

zrekonstruované prostory. Líbeznické děti se úkolu zhostily velmi dobře. Zde se 

můžete podívat na několik ukázek z jejich tvorby. 

 



 

 Žáci prvního ročníku líbeznické školy – Bianka Smetanová, Matthew 

Lang a Samuel Šimek – získali Čestná uznání v celostátní výtvarné soutěži: 

Řemesla dříve a dnes. Ceny si převzali v Národní pedagogické knihovně, která tuto 

soutěž vyhlásila. 

 



 

Vzhledem k tomu, že letošní školní projekt nese název Vesmír, také Velikonoce 

oslavili žáci prvního stupně líbeznické školy v tomto duchu. Místo velikonoční 

kraslice vytvářeli velikonoční planetu. Ve vestibulu školy se všichni mohli přesvědčit, 

jak nápaditá díla vznikla. Žáci druhého stupně, rodiče a učitelé dávali hlasy svým 

favoritům a po jejich sečtení se v tělocvičně konalo slavnostní vyhlášení vítězů. Na 

prvním místě se umístila třída II.A, na druhém II.C a na třetím IV.A. Zvláštní cenu 

za originální nápad získala třída V.A. 

 

                                           Gratulujeme!

 



 

Byla jednou jedna velká vila, která patřila jistému bohatému pánovi. Ten 

vlastnil vše, nač si vzpomněl - zlaté sochy, křišťálové lustry, mnoho drahých aut, 

zástupy služebnictva a také jednu tučně nabytou vkladní knížku. A právě tady začíná 

náš příběh. 

Tato vkladní knížka měla opravdu vysoké ego, jelikož se nemusela za uspořený 

majetek svého pána vůbec stydět. Na své vkladní knížce měl tak velké peníze, že by 

z každého českého občana udělal milionáře a ještě by mohl zaopatřit své tři děti a 

sebe do konce života. 

Vkladní knížka byla  moc hrdá na to, že není mezi ostatními knihami na polici 

v knihovně, že se na ni jako na ostatní nepráší, že je uložená v trezoru svého pána, že 

na ni smí sáhnout jen on sám a paní v bance, která do ní vpisuje další a další uložené 

peníze. No, byla moc pyšná na svou originalitu. 

Ostatní knihy ji neměly rády právě pro její povahu. Viděly ji zřídkakdy, ale 

když ji pán vzal do ruky, začalo to v knihovně „vřít“. Knihy si o ní vyprávěly 

opravdu nehezky. Nikdy si s nimi nechtěla povídat o svých příbězích. Všechny knihy 

o sobě věděly vše, co se v nich píše, jen o vkladní knížce nevěděly nic. Ani její heslo 

neznaly, to znal jen pán.  

Jednoho dne se ale stala hrozná věc. Služebnictvo mělo volno a v celém městě 

nešla elektřina. Do vily se vkradli zloději. Ti čekali na vhodnou příležitost, která 

právě nastala  a kradli, co se jen dalo. Mizely křišťálové lustry, zlaté sochy a také 

chtěli vzít vkladní knížku.  

Když ji spolu s ostatními věcmi zloději odnášeli, křičela na ostatní knihy: 

„Pomóóóc, pomozte mi, pomóóóc, prosím!“ To knihy nikdy neslyšely, aby vkladní 

knížka prosila. A protože v nich byly většinou psané moudré texty od moudrých lidí, 

byly i knihy moudré a řekly si, že by měly své kolegyni pomoci, a tak se stalo, že 

začaly jedna po druhé padat z polic knihovny na zloděje.  V té chvíli vešel do své vily 

pán, a když slyšel hluk vycházející z knihovny, okamžitě volal policii. 

Během krátké chvíle policie zajistila čtyři dlouho hledané vykradače domů. 

„Nebýt knih, které Vám vypadly z police, asi byste přišel o mnoho svých krásných 

věcí,“ řekl policejní inspektor pánovi, který již ve svých rukách držel zachráněnou 

vkladní knížku. Ta se jen vděčně usmívala směrem ke knihovně. 

Ve vile bylo po vloupání co uklízet, a tak se začalo se smýčením a mytím. Pán 

měl velký strach o svou vkladní knížku a nevěděl, kam by ji mohl dát, aby byla ve 

větším bezpečí než na svém původním místě. Dlouho hledal vhodný úkryt, až mu 

padl zrak na knihovnu a vložil svou vkladní knížku mezi ostatní knihy. 

Bylo to zvláštní setkání tak odlišných knih. První z nich promluvila vkladní 

knížka: „Moc vám všem děkuji za záchranu, jste skvělé. Nebýt vás, tak zde již 

nejsem. Opravdu vám všem moc děkuji!“  

Knihy se na sebe podívaly a usmály se.  


