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Úvodní slovo ředitele školy 

 

Vážení čtenáři, 

další školní rok nám před pár týdny začal a s ním přichází  

i mnoho změn – samozřejmě k lepšímu.  První změnou, 

kterou vítám, je návrat paní učitelky z mateřské dovolené, 

která dokázala před 5 lety dotáhnout náš školní časopis až do 

krajského kola školních časopisů, kde skončil na 2. místě a postoupil do 

celorepublikového klání. Od té doby už jen skomíral a všechny snahy ho vrátit na 

výsluní skončily maximálně jedním číslem za školní rok. Tomu je doufám konec a 

našemu časopisu přeji start plný energie do nové sezóny. 

Druhá velká změna už vlastně běží dva roky, získali jsme grant v Operačním 

programu Výzkum, vývoj, vzdělávání v hodnotě 734 230,- Kč. Ten odstartoval zcela 

novou zájmovou aktivitu naší školy – Robotiku. Je to úplně nová oblast, o které si 

před 3 lety mohly školy nechat jen zdát. Žáci se během posledních dvou školních 

roků naučili ovládat jednoduché tzv. blokové programování a jsou schopni dávat 

svému robotovi nejrůznější příkazy. Ano, přesně takhle by měl vypadat kontakt žáků 

s technologiemi 21. století. A to není všechno…po návštěvě jednoho zajímavého 

semináře věnovaného moderním IT technologiím už nyní mohu prozradit, že se do 

škol valí další vlna něčeho, co známe zatím spíše ze sci-fi filmů, a to je virtuální 

realita. Už v současné době existují desítky škol v ČR (spíše střední), které si 

z dotačních titulů zařídily ve škole virtuální učebnu s 3D brýlemi a veškerým 

potřebným vybavením. Pravda, zatím se učebny využívají spíše k zábavě  

a smysluplný vzdělávací cíl chybí, ale kdo ví, jak se budeme vzdělávat za 10 let… 

To, že naše škola směle drží krok s pokrokovými metodami, dokazujeme 

každým rokem. Uvedu malý příklad – v roce 2012 bylo na škole 20 počítačů, z toho 

16 pro žáky v učebně a jedna rozbitá interaktivní tabule. V roce 2018 je to 53 

počítačů, z toho 25 pro žáky v učebně a 6 interaktivních tabulí. To, že jsme 

průkopníky vzdělávacího programu „Začít spolu“ na litoměřickém okrese, už všichni 

vědí. Nicméně na konci listopadu k tomu přidáme fakt, že se staneme zřejmě nejlépe 

vybavenou školou pro výuku přírodovědných předmětů v širokém okolí. Multifunkční 

učebna chemie, fyziky a přírodopisu s pracovními žákovskými stanicemi, interaktivní 

tabulí, rozvodem 12V napětí, unikátní bezodtahovou krytou digestoří pro chemické 

pokusy, digitálním vizualizérem, moderním designovým nábytkem, elektronickými 
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žaluziemi a dalšími vychytávkami. K tomu všemu přenosné žákovské notebooky  

a měřící sady pro venkovní pokusy (čidla na teplotu, tlak, světlo a jiné). Pro liběšickou 

školu to jsou zatím nepředstavitelné věci, stačí, když si vzpomenu, jak vypadala 

učebna chemie po 40 letech nulových investic… Jistě bude i chvíli trvat, než se tyto 

technologie stanou běžnou součástí výuky – ani učitelé nikdy s takovou technikou 

nepracovali a musí se s ní dokonale seznámit. Věřím, že investice v hodnotě 

3 455 804,11 Kč nás opět posune o velký kus dopředu a ze školy, odkud před 7 a více 

lety odcházeli žáci jinam, se stává pomalu ale jistě instituce, která má v okrese své 

jméno a je lídrem ve dvou shora uvedených oblastech, nebo třeba v individuálním 

(tzv. domácím) vzdělávání, které poskytujeme jako jediní v okrese. Vlastně i otázka 

„Proč nás Ústecký kraj pozval na krajskou konferenci EVVO, abychom představili 

naší ekozahradu jako příklad dobré praxe pro ostatní školy?“ je nasnadě. I v oblasti 

ekologie držíme nezastupitelnou roli.  

Závěrem si dovolím krátkou úvahu. To, co jsem zde popsal, není ani 

vychloubání, ani chvástání se. Je to čistá realita. Smutné na tom všem je, že široké 

okolí kolem Liběšic tyto obrovské změny vidí a při každé návštěvě nám dávají najevo, 

jak to rozhodně není jinde běžné… A právě to nám v Liběšicích trochu chybí, na 

prstech jedné ruky bych spočítal pozitivní zpětnou vazbu od místních. Dám vám 

malou radu. Sledujte, co děláme, zajímejte se o školu, využívejte, co vám nabízí  

a buďte na ni hrdí, zaslouží si to! 

za celý tým pracovníků ZŠ a MŠ Liběšice 

J. Táborský 

 

 

Titulní strana časopisu 

 

Na začátku října jsme vyhlásili soutěž o nejhezčí titulní stranu našeho 

časopisu. Do soutěže se zapojili žáci 1. - 7. a 9. třídy a redakční rada časopisu pečlivě 

vybírala vítěze. 

Návrh, který vidíte na titulní stránce, zvítězil. Jeho autorem je Adam Kos ze 7. 

třídy. A tady jako bonus další povedené titulky. Na rozhovor s vítězem se můžete těšit 

v dalším čísle.  

Některé další zajímavé práce si můžete prohlédnout na nástěnce vedle 6. třídy.  

autorky: ČALA, ČANEL 
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Všem soutěžícím děkujeme!!!  
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Zpověď prvňáků 

 
Chodíte rádi do školy? Máte hodnou paní učitelku? A nejen na to jsme se zeptaly 

našich prvňáčků. První otázka se týkala jejich maminek. Ve druhé otázce nám 

prvňáčci práskli něco na paní učitelku. Podívejte se na jejich odpovědi. 
 

1. Kolik let je vaší mamince? 

 
STELINKA 11 30  HONZÍK 25 ADÉLKA  29 

FANDA 15  TOM  37 HONZÍK 40 
EMIČKA 37  VÍTEK 55 TONDA 35 
PEPA  35  HONZÍK 33 HONZÍK 20 

ADÁMEK 30  KÁJA  36 TERKA 25 
JONÁŠEK 35  ŠÍMA  38  KUBA 31 

 
2. Máte hodnou paní učitelku? 

 

Můžete si tipnout, co všichni odpověděli…Ano, opravdu všichni řekli ano.  
 

3. Kolik máte sourozenců? 

 
STELINKA   4  HONZÍK   3   ADÉLKA   1 

FANDA        2  TOM         1   HONZÍK    1 
EMIČKA      1  VÍTEK       1   TONDA      1 
PEPA   1  HONZÍK    1   HONZÍK     0 

ADÁMEK    2  KÁJA          1   TERKA     1 
JONÁŠEK   1  ŠÍMA          2   KUBA  1 

 
4. Děláte nějaký sport? 

 

STELINKA fotbal  HONZÍK  běh   ADÉLKA    běh 
FANDA běh  TOM        jezdí na kole  HONZÍK    fotbal 
EMIČKA gymnastikaVÍTEK      fotbal   TONDA     flétna 

PEPA  fotbal  HONZÍK   fotbal   HONZÍK    fotbal 
ADÁMEK běh  KÁJA        ne   TERKA      jezdí na kole 

JONÁŠEK fotbal  ŠÍMA        fotbal   KUBA  hasiči 
 

5. Chodíte rádi do školy?  

 
Terezka, Tonda, Honzík, Stelinka a Honzík odpověděli ne, ostatní ano.  

autorky zpovědi:  ČLANE, RABAČ, ČALA 
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Zpověď učitelů 
 
Ptaly jsme se také učitelů. Na co?  
 
1. Co budete dělat v důchodu? 

2. Co byste chtěla změnit na škole,  
     kdybyste byla ředitelkou? 

3. V jaké zvíře byste se chtěla 
proměnit? 
4. Jaký chcete být superhrdina? 

5. Váš literární hrdina? 

 
Paní učitelka Militká: 
1. Já se důchodu nedožiju. 

2. Vodu, kanalizaci. 
3. V psa. 
4. Netoužím být superhrdina. 

5. Všichni literární hrdinové. 
 

 

 
 
Paní učitelka Janošová: 
1. Cestovat. 

2. Venkovní učebnu. 
3. V kočku. 

4. Superman. 
5. Malý princ. 

 
Paní učitelka Lhotová: 
1. Nic, už jsem. 

2. Nic 
3. V malého psa. 

4. Žádný. 
5. B. Němcová – Babička. 
 

autorky zpovědi:  RABAČ, ČALA, ČLANE 

 

AKCE ŠKOLY 

 

Naše škola se i letos s chutí pustila do spousty zajímavých akcí, pojďme si je proto 

společně připomenout. A abyste to neměli tak jednoduché, jméno jedné z akcí si budete 

muset vyluštit v křížovce: 

Vypočítej 50-40+20-23=___ 
Vypočítej 60-20+ 2-30-10=___ 
 
1. Co syčí?  
2. Čím koukáme? 
3. Co použiješ, když prší?  
4. Co si staví Eskymáci?  
5. Čím dýcháme? 
 
6. Kdo je přítel člověka? 
7. Co je kapr? 
8. Kdo dává vlnu? 
9. Co měří teplotu? 
10. Jak se řekne anglicky 6 
 
 
 
 
 
 

11. Co padá na podzim ze stromu? 
12. Co je hřib? 
13: Zelenina a …? 
14. Co jí myš? 
15: Na co píše paní učitelka? 
16: Ve kterém předmětu se probírá starověk? 
17: Léto, podzim, zima a? 
18: Čím stříháme papír? 
19: Čím se házíme při deskových hrách? 
20: Co padá v zimě? 
21: Anglicky číslo dvě? 
22: V jakém jazyce jsou tato slova – seven, 
boy? 

 
Nápověda: 
U 1- 9, 11-15, 17-18, 20-21 Použij 1. písmeno. 
U 10, 19 - Použij 2. písmeno 
U 16 - Použij 4. písmeno. 

U 22 - Použij 5. Písmenko. 

 
autor křížovky: ARKOL 
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Další akce, které už máme za sebou: 

10. 9. - 14. 9. - Ekotým  v Opárně   

14.9. - Běh po úštěckých schodech - Lucie Albrechtová - 1. místo, Veronika 

Erbenová 1. místo, Hana Holubová - 3. místo a Filip Krupička - 1. místo 

24. 9. - 26. 9. – Robinzonáda v Osinalicích 2. tř. 

3. 10. – Ekotým – Seminář dobré praxe 

4. 10. - Techdays 9. tř. 

6. 10. – Den se zvířaty 5. tř.  

10.10. - Podzimní poznávání rostlin 

12. 10. - Dopravní hřiště 4.tř 

17.10. - Běh na Mostnou horu - Kovy nejcennější získaly hned dvě žákyně, Lucinka 

Albrechtová a Verunka Erbenová. O stříbrnou medaili se zasloužil Filip Krupička  

a na bronzovou příčku dosáhli dokonce tři soutěžící, a to Verunka Hamouzová, Kája 

Morkes a Lucinka Samková. 

22. 10. - 24. 10. – Lesní čarování - Opárno 7.tř  

22. 10. -Preventivní program závislost 6.tř 

23. 10. - Preventivní program závislost 5.tř 

23. 10. - Turnaj florbal – Lovosice – 5. místo  

 

25. 10. - Soutěž stolního tenisu - Litoměřice 

26. 10. - Preventivní program závislost 7.tř 

2. 11. – Návštěva IPS střediska 9. tř. 

6. 11. – Muzikál Kapeska – Praha – žáci 1. stupně 

7. 11. – Škola v pohybu – 1. stupeň  

12. 11. – Historie knih 5. tř. 

12. 11. – Svět pohádek 3. tř.  

13. 11. – Divadelní představení HOMEVIDEO o kyberšikaně – 2. stupeň  

14. 11. - Čáry paní Láryfáry 2. a 4. tř. 

14. 11. – Svět pohádek 1. tř.  
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14. 11. – Výstava škol 2018 Litoměřice 9. tř.  

autorky: RUKABAŠ, KALANE, INLENAK 

A co nás ještě čeká a nemine? 

Vánoční prodej 13. 12.  

Vánoční koncert 19. 12. Od 17hodin v kostele 

Lyžařský kurz pro žáky 2. stupně 

Škola v přírodě  

Chorvatsko a další 

O všem Vás budeme prostřednictvím našeho časopisu informovat.  

 

Sport v Liběšicích 

V SK Liběšice skončila mládežnickým kategoriím podzimní sezóna. Mladší a starší 

přípravka postoupila do finálových skupin, mladší žáci skončili na 8. místě a starší 

žáci na 4. místě. Pro mládež bude 16. 11. 2018 připraveno rozloučení s podzimní 

sezónou. 

,,B“ tým dospělých má již podzimní sezónu také zakončenou 3. místem v tabulce  

a ,,A“ tým dospělých čeká závěrečné utkání 17. 11. 2018, prozatím svou skupinu 

vedou. 

 Na fotbalovém hřišti proběhla 9. 11. 2018 akce „Létající trenéři“. Jedná se o trénink 

mládeže s trenéry, kteří mají trenérskou licenci „A“.  

V obci se hraje také volejbal pro dospělé. Chodí se trénovat každou středu. Volejbalisté 

nehrají soutěž, účastní se pouze turnajů. 

autor: DAMA 

 

Vtipy 

U večeře se chlubí Pavlík tatínkovi: ,,Tati, zbavil jsem babičku zlozvyku, už si nekouše 

nehty!“ ,,To jsi hodný kluk, a jak se ti to povedlo?“ ,, Zakopal jsem jí zuby na zahradě!“ 

 

,,Pavlíku, řekni mi příklad věty jednoduché?“ zkouší paní učitelka. ,,Malý pejsek štěká 

za cihlovým plotem.“ ,,Trochu kratší a bude to správně!“ povzbuzuje učitelka dítě. 

,,Haf, Haf!“                 autor: DAMA 
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Autor: RBORABAK 
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Podzimní recept 

 

Skleněné nudle s houbami šitaké a zázvorem 

 

Postup: 
400g sušených skleněných nudlí 
      1 lžíce sezamového oleje 
300g hub šitaké 
      1 velká cibule 

      4 cm čerstvého zázvoru 
         velký svazek koriandru 
      1 chilli paprička 
100g bambusových výhonků 
      2 lžíce arašídového oleje 
      2 lžíce sójové omáčky 

      2 lžíce rybí omáčky 
 
 
Pracovní postup: 

1. Nudle uvaříme podle návodu na obalu, scedíme a promícháme s troškou 

sezamového oleje, aby se neslepily. 

2. Houby očistíme a nakrájíme na větší kousky. Cibuli a zázvor oloupeme  

a nasekáme na nudličky. Koriandr nasekáme najemno. Pokrájíme také chilli 

papričku. 

3. V hluboké pánvi rozpálíme arašídový olej a zpěníme na něm cibuli. Když 

změkne, přidáme zázvor a houby a ještě chvíli restujeme. 

Pak vmícháme hotové nudle, bambusové výhonky, chilli papričku i obě omáčky  

a pohřejeme. 

4. Těsně před podáváním rychle vmícháme nasekaný koriandr. 

autor: JÁKA 

Výzva 

Podělte se s námi o nejlepší vánoční recept. Recepty noste paní učitelce Trnkové  

do 5. prosince.  
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Komiks z Opárna 

 

                                                                                                             Autoři: TESMA A DAMA, 7. r.
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Výtvory šikulů z 1. stupně 

 

 

                                 autorka: XALE 
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!! ŠKOLNÍ KNIHOVNA!! 

aktuálně 768 titulů k zapůjčení 

Po několika měsíčí práci v roce 2013 na kompletní repasi školní knihovny, je otevřen 
její provoz. Žáci tak mají nejvhodnější přístup k povinné nebo vlastní četbě. Čeká 

na vás mnoho novinek různých žánrů. Na webových stránkách pod tímto textem 
najdete aktuální seznam knih, abyste si z pohodlí domova vybrali, co zrovna 

potřebujete. Zároveň zde budeme přidávat novinky. Oba dva přehledy budou ke 
stažení, případně vytisknutí. Školní knihovna je přístupná nejen žákům, ale  
i případných zájemcům z řad rodičů! 

Každý dostane svůj čtenářský průkaz, kam se budou zapisovat vypůjčené knihy. 

Zároveň je nově zřízen interní výpůjční systém, který zajistí aktuální přehled 
čtenářů, všech knih, výpůjční doby a další věci potřebné k přehledné práci  

s knihovnou. 

Stále se snažíme nabídku rozšiřovat, proto pokud někdo máte doma nepotřebné 
knihy, rádi je nabídneme ostatním. 

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KNIH k 1. 9. 2018 na: 

http://zs.libesice.cz/rs/data/files/others/stav_k_1-9-
2018.pdf 

Co jsme vybrali za novinky v tomto školním roce? 

Milla - Dárek Hagmar Pia 

Milla - Sen Hagmar Pia 

Čarodějky z jezdecké školy - Sázka na vítěze Kessel Von Carola 

Klub tygrů - Přízrak černého obra Brezina C. Thomas 

Letopisy Narnie - Kůň a jeho chlapec Lewis C. S. 

Čáry a tajemství Boswellová Ellie 

Klub záhad - Démon ticha Brezina C. Thomas 

Klub tygrů - Utajená laboratoř Brezina C. Thomas 

Dívka s pomeranči Gaarder Jostein 

Talon společenstvo draků Kagawa Julie 

Malý princ a planeta kublixů Saint-Exupéry Antoin 

Malý princ a větrná planeta Saint-Exupéry Antoin 

Srdíčko - Srdíčko v nebezpečí 2 Luhnová Usch 

Srdíčko - Anička najde poníka 1 Luhnová Usch 

Barry Trappney a příšernej víkend Smith Jim 

ttp://zs.libesice.cz/rs/data/files/av_k_1-9-2018. 

http://zs.libesice.cz/rs/data/files/others/stav_k_1-9-2018.pdf
http://zs.libesice.cz/rs/data/files/others/stav_k_1-9-2018.pdf
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Nechali jsme se inspirovat na: 

 

https://pixabay.com/en/meal-dinner-lunch-recipe-32004/ 

https://napady-do-zasoby.webnode.cz/basnicky/ 

 

Redakční tým časopisu 

 

 

 

P. S. My třídíme…  

https://pixabay.com/en/meal-dinner-lunch-recipe-32004/
https://napady-do-zasoby.webnode.cz/basnicky/

