
 

  



ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY 

 

Vážení čtenáři, 

dnešní den (14. 10. 2019) byl opravdu zvláštní… Ráno jsem dával dohromady dokumentaci 

k evakuačním plánům školy a požárnímu řádu a kolem 11h už nám škola hořela. Tentokrát nepočítám 

do výuky zapálené pedagogy, ale opravdové plameny. Paní učitelka na chemii se zkrátka rozhodla, že 

ověří kvalitu nově vybudované učebny, a tak jí prostě zapálila. Jo, abych nezapomněl, včetně sebe samé. 

Všechno dobře dopadlo, vydržela na jedničku – učebna i paní učitelka.  A nakonec, až budou mít žáci 

8. třídy sraz po 20 letech, budou si mít o čem vyprávět. 

Když tedy víme, že nová multimediální učebna přírodních věd má opravdu pevné základy, proč se 

nepustit do učebny další… Ano, je to tak, aktuálně jsme po pěti měsících přípravných prací podali žádost 

do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Tentokrát jsme si vzali na paškál školní 

dílny, bezbariérový vstup do budovy a kompletní modernizaci počítačové učebny. „Sranda“ za cca 

3 800 000,-. Žádosti podali pouze 3 subjekty – Město Úštěk se dvěma žádostmi, Město Litoměřice 

s jednou žádostí  

a ZŠ a MŠ Liběšice s jednou žádostí. Jak to všechno dopadne, uvidíme do konce kalendářního roku, kdy 

se dozvíme, koho hodnotící komise vybrala k realizaci. 

Grantové výzvy jsou v podstatě jedinou možností dnešní doby, jak sehnat tolik potřebné finance 

k realizaci svých záměrů. Modernizace je krásná věc, ale také neskutečně drahá. Nemůžeme a ani 

nechceme spoléhat ve všem na zřizovatele. I on má omezený rozpočet. A tak se naše aktivity zaměřují 

čím dál častěji na dotační tituly, které můžeme jako škola využít. Dnešní doba si to přímo žádá, vždyť kdy 

jindy využít spolufinancování z EU, když vám uhradí 80% až 95% celkových nákladů. Samozřejmě je vždy 

nutná spoluúčast našeho zřizovatele, ale i pro něj, i přes prvotní předfinancování, jsou dotace velmi 

výhodné. Za poslední roky jsme tímto způsobem obci Liběšice „ušetřili“ několik miliónů.  

S potřebou využívat dotace v maximální možné míře se rýsují i naše další plány a možnosti. Rádi bychom 

využili 121. výzvu OPŽP 2014-2020 (Operační program životní prostředí), ze které by bylo možné 

modernizovat odvětrávání (a zároveň chlazení pro letní měsíce) školní kuchyně rekuperační jednotkou. 

Není už moc času, žádosti jsou přijímány do 3. února 2020. Aktuálně čekáme na zpracování nabídky 

k realizaci včetně projektu. Druhou aktivitou je Výzva č. 7/2019 Státního fondu životního prostředí 

s pracovním názvem „Přírodní zahrady“. Tam chceme ve spolupráci se zahradním architektem 

vybudovat dětské hřiště a přírodní zahradu pro děti předškolního věku z mateřské školy. Představte si to 

jako herní prvky přírodního charakteru (nahrubo opracovaná kulatina), společně s dalším vybavením 

(lavičky, stolky…), pocitovými chodníčky (cesta částečně z kamínků, kůry, písku apod.), nezbytnými 



doplňky ve formě okrasných keřů či bylin. Celý koncept nám připraví zahradní architekt, se kterým už 

jsme spolupracovali při plánování školní ekozahrady a bylinkové zahrádky. 

Zajímavých vizí máme mnoho. Cílem je vždy zkvalitnit prostředí pro děti a žáky liběšické školy a také její 

zaměstnance. Cesta k cíli je trnitá, vydlážděná ostrými kameny a ještě s protivětrem. Znovu však musím 

opakovaně podotknout, že toto není standard. Neznám školu v okolí, která má takto rozpracované 

aktivity, nebojí se jít do velmi náročných výzev s velkou konkurencí. Příkladem může být například naše 

zapojení do výše popsaného IROPu. Naše škola si kompletně celou žádost zařídila sama. Je to hromada 

práce navíc, za kterou nikdo z nás není placený, ale chceme jít do toho. Držte nám palce 

(nahoře)! 

 

 
za celý tým pracovníků ZŠ a MŠ Liběšice 

J. Táborský, ředitel školy 
 

OZDRAVNÝ POBYT V CHORVATSKU 
Dne 8. září ve čtyři hodiny odpoledne se účastníci zájezdu sešli před školou a vyrazili směr Chorvatsko. 

Někteří žáci jeli s celou rodinou. Během cesty nás ve dvě hodiny ráno vzbudili na kontrolu pasů. V devět 

hodin ráno jsme přijeli do kempu Novalija Straškov. Všichni se šli podívat k moři a udělat si první fotky. 

10. až 16. září: 

Hned ráno jsme měli budíček v sedm hodin. Každý den jsme v půl osmé měli být u paní učitelek, 

abychom mohli jít na rozcvičku do moře. Ve zbytku času jsme řádili na vodní atrakci, chodili jsme do 

bazénů. Po večeři jsme obdivovali romantický západ slunce. Ve čtvrtek nás čekal výlet do městečka 

Novalja a návštěva muzea vodovodu, který vybudovali již staří Římané.  

Kromě večerní procházky do Novalji, kde největší úspěch měla návštěva nákupního centra PLODINE, 

jsme zažili spoustu dalších nezapomenutelných věcí. 

17. září jsme si všichni balili na cestu zpět. Paní učitelky a pár žaků si šli po ránu naposledy zaplavat do 

moře. V devět hodin ráno jsme opustili mobilhomy a v půl šesté večer jsme odjížděli zpět do České 

republiky.               Klára Cilinková 

 

 

 

 

 

   

 
 



PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR SVČ - Říše fantazie 

Pro začátek si všichni položme jednu otázku: „O čem ten tábor vlastně byl?" 

No, je to celkem jednoduché. Naším tématem byla říše Fantazie. A my museli bojovat proti nicotě. Na 

cestě nás čekalo mnoho zkoušek. První z nich byla zkouška u Turbošneka, kde jsme dostali batoh na 

záda jako ulitu a překonávali jsme překážky. Museli jsme se také poznat s hejkalem a vílou, kteří 

prověřovali naši znalost květin a ptáků. A jako posledního jsme navštívili našeho nového  kamaráda 

Kamenožrouta. Ten si zase prověřil znalost kamenů jako je třeba křišťál, ametyst a také tygří oko. Po 

obědě jsme dostali ORIN z nekonečného příběhu a založili jsme si deníky. Také jsme si připravili trika na 

batikování. 

Další den ráno jsme sledovali pokračování filmu Nekonečný příběh a dostali svá batikovaná trika. Po 

svačině byla další zkouška. Šlo o to, abychom přešli přes bažiny po kartonech tak, aby ani jeden člověk 

nespadl. Dále jsme utíkali před nicotou a snažili se přenést kameny. A nakonec jsme museli najít 

Morlora a poprosit ho, aby nám poradil, kdo nám pomůže zachránit královnu a celou říši 

Fantazie. Později se vyskytla další zkouška, Falko nás totiž přenesl k babce kořenářce. Tam jsme museli 

uvařit a ochutnat lektvar z bylinek. A potom jsme po jednom procházeli první bránou do Sandonorika. 

Ve středu jsme jeli na výlet. Po rozdělení do dvou skupin se první skupina vydala do loutkového muzea. 

Tam si děti prohlížely loutky a ve druhém patře si s loutkami i pohrály. Druhá skupina si mezitím šla 

prohlédnout galerii naivního umění. Tam se objevovaly nejen obrazy, ale také sošky třeba Adama 

s Evou. Později jsme se všichni sešli na náměstí a dali si „sváču“. Potom jsme navštívili pizzerii  

a papírnictví. Nakonec jsme si pohráli v parku na lanovém hřišti. Při přeháňce jsme se šli schovat do 

bufetu u bazénu. Pak jsme odjeli domů. 

Ve čtvrtek jsme procházeli druhou bránou do Sandonorika. Bylo to kouzelné zrcadlo. Pokud jsme prošli 

všichni, mohli jsme dokoukat film. Pak všechny odnesl Falko zase dál a tam jsme se po skupinkách 

vydávali za Kmokem. Aby nás neroztrhal, zaútočili jsme na něj ponožkami. Později jsme šli na oběd a 

dělali jsme deníky. A potom jsme šli na hřiště. 

V pátek nás Falko donesl až ke zbytkům Slonovinové věže, kde na nás čekala vládkyně říše Fantazie  

a doufala v záchranu. Odevzdali jsme jí své ORINY a dali nové jméno. Pak byla chvíli tma, protože na 

začátku je vždycky tma. Objevilo se první světýlko a od vládkyně každý dostal jedno zrnko, které zůstalo 

z celé říše Fantazie. 

Po obědě vypukla příprava na závěrečné posezení s rodiči. Trénovali jsme vystoupení a připravovali 

občerstvení. A pak jsme si poslední chvíle tábora užili společně s rodiči. 

Tak zase za rok! Bylo to perfektní! 

Verča Kuchařová a Romča Militká 

 



  



BĚH PO ÚŠTĚCKÝCH SCHODECH 

Dne 13. září 2019 se uskutečnil Běh po úštěckých schodech. Z naší školy se běhu účastnilo 18 žáků. 

Hned pět z nich přivezlo medaili: Verča Erbenová - 1. místo, Štěpán Machaj - 1. místo, Lucka 

Albrechtová - 3. místo, Terka Eflerová - 3. místo a Lucka Samková - 3. místo. Další čtyři žáci skončili  

s bramborovou medailí a ostatní se umístili do 10. místa. Je vidět, že se nikdo z nich nezalekl obrovské 

konkurence a všichni si závody patřičně užili. Děkujeme jim za perfektní reprezentaci školy a krásná 

umístění!  

Mgr. Eva Trnková 

 

 

 

 

 

 

  

 

BĚH NA MOSTNOU HORU 

Ve středu 16. října 2019 se naši žáci zúčastnili, ostatně jako každý rok, běžecké soutěže Běh na Mostnou 

horu. Soutěž probíhá v poměrně náročném podzimním terénu, plném mokrých spadaných listů, a tak se 

musí běžet velmi opatrně. I přes tyto zhoršené podmínky měli naši běžci skvělý úspěch napříč všemi 

kategoriemi: 1x 1. místo Veronika Erbenová, 4x 2. místo Lucie Samková, Lucie Albrechtová, Filip 

Krupička a Lukáš Jaroš a 2x 3. místo Veronika Hamouzová a Hana Holubová. Všem ještě jednou 

gratulujeme a věříme v další sportovní úspěchy, kterým perfektně reprezentují naší školu.  

Bc. Renáta Šidelářová, Mgr. Jan Táborský  

 

 

 

 

 

 

 



72 HODIN PROTI LHOSTEJNOSTI 

V pátek 11. října 2019 proběhla tradiční akce 72 hodin proti lhostejnosti, která je založená na 

dobrovolných činnostech pro své okolí. V posledních letech ji zaměřujeme na školní zahradu a ne jinak 

tomu bylo v pátek. Upravil se záhon při vstupu do školy, ostříhala a vyčistila se bylinková zahrádka, zryly 

se záhony, stávající ovocné keře se okopaly a zamulčovaly a pár nových se dosázelo. Začali jsme také  

s výstavbou nového prostoru vedle školní jídleny - skalkou. Díky sponzorskému daru ZD Liběšice ve 

formě kamenů se mohly vystavit základní terasy a aktuálně je prostor připravený k osázení. Není to ale 

konec, skalku budeme v budoucnu rozšiřovat tak, aby na ní byl krásný pohled :) Den se povedl, počasí 

nám přálo, makalo se, žáci byli úžasní, děkujeme!                                                                    Mgr. Jan Táborský 

 

 

 

DÝŇOHRANÍ V 1. TŘÍDĚ 

Dne 31. října 2019 si prvňáčci po prázdninách vyzkoušeli různé techniky zdobení dýní. 

Největší úspěch mělo děrování vrtačkou. :D Nyní nám zdobí schody do školy, podívejte se!  

Mgr. Gabriela Sokolová 

  



TECHDAYS 2019 

Dne 3. října 2019 se žáci devátého ročníku zúčastnili akce Techdays na Zahradě Čech LTM. Měli 

možnost zjistit aktuální situaci týkající se nedostatku studentů (posléze zaměstnanců) technických 

oborů. Prošli si několik pavilónů, ve kterých se jim nabízely střední školy a firmy s technickým 

zaměřením z našeho regionu. 

V jednom z pavilónů se též prezentovaly vysoké školy s technicky zaměřenými studijními obory. 

Mgr. Václava Militká 

 

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ ROUDNICE NAD LABEM 

Třeťáci nejsou žádní kulturní ignoranti, a tak jsme se  17. října 2019 vypravili 

na vzdělávací program do Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. Čekaly nás dvě hodiny plné 

umění, zajímavostí, kreativity, zábavy a hravosti. Spokojení byli všichni zúčastnění, proto se tam určitě 

brzy objevíme znovu. A to nejen kvůli slovům Pabla Picassa „Každé dítě je umělec.“ Problémem je, jak 

zůstat umělcem, až jednou vyroste.“ 

Mgr. Klára Janošová 

 

 

 

 

 

 

TONDA OBAL NA CESTÁCH 

Ve čtvrtek 31. října 2019 nás po několikaleté přestávce opět navštívil "Tonda Obal". Uvozovky proto, že 

to není jméno, ale název výchovně-vzdělávacího programu pro žáky škol, kterým nejsou 

otázky ekologie lhostejné. Program navštívily všechny třídy a mohly zde uplatnit své znalosti např.  

z předmětů Ekologie nebo z kroužku Ekotýmu.  

Mgr. Jan Táborský 

 

 

. 

 

http://www.zs.libesice.cz/zs-aktuality.php?mn_post=286


DEN OBNOVY ČESKÝCH LESŮ 

Jelikož jsme se my, dvě žákyně liběšické základní školy, na summitu ve Finsku zavázaly, že do 5let  

v České republice vysadíme 5 000 stromů, v sobotu 19. října byla uspořádaná dobrovolná akce. Sraz byl 

před školou a již tam jsme byli mile překvapeni tím, kolik dobrovolníků se rozhodlo připojit. Na místo 

činu jsme dojeli auty. Jednotlivé rodinné skupinky popadly nářadí, sazeničky a hned přidaly ruce k dílu. 

Vykonat kvalitní práci nám pomohl také pan Matička.  V průběhu jsme vyfotili také skupinovou fotku, 

později zaslanou do Finska. Po pár hodinách práce, která měla smysl, jsme se dopravili domů a další, 

tentokrát školní kolo, nás čekalo již 1. listopadu! 

  Marie Kašparová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEN ZA OBNOVU LESŮ II. 

Římská dvě v názvu značí pokračování úspěšné sobotní akce z 19. října. Tentokrát jsme vyrazili sázet 

stromy v pracovní den 1. listopadu 2019 a tím pádem chyběli rodiče. Ovšem nahradili je žáci celého II. 

stupně a společně jsme vyrazili do cca 4 km vzdáleného úseku lesa, kde probíhalo samotné sázení 

malých buků. Opět navazujeme na náš slib z Finska, že do 5 let vysázíme 5000 stromů. Pro tenhle první 

rok máme trochu "předsplněno", za dvě akce s názvem "Den za obnovu lesů" jsme vysázeli 

dohromady 1520 stromů. Vaše děti vám jednou poděkují, my děkujeme nyní! Závěrem chci 

ještě poděkovat panu Matičkovi a jeho spolupracovníkům za perfektní přípravu stromečků a pomoc při 

organizaci.                      Mgr. Jan Táborský 

 

 

 

 

 

 



PODZIMNÍ POZNÁVÁNÍ ROSTLIN 2019 

 

Dne 9. října 2019 nás 15 žáků naší školy úspěšně reprezentovalo na této soutěži, která se konala 
v Litoměřicích. Celkem se zúčastnilo 69 žákyň a žáků ze sedmi škol okresu Litoměřice. 

Umístění žáků v jednotlivých kategoriích: 

3. ročník (maximální počet bodů = 12, poslední místo bylo 2.) 

Hambálek Jan – 1. místo (12 bodů) 

4. ročník (maximální počet bodů = 28, poslední místo bylo 7.) 

Eflerová Tereza – 1. místo (28 bodů) 

Franěk Adam – 1. místo (28 bodů) 

Křížová Irena – 2. místo (26 bodů) 

5. ročník (maximální počet bodů = 25, poslední místo bylo 3.) 

Hamouzová Veronika – 1. místo (25 bodů) 

Filandrová Kateřina – 1. místo (25 bodů) 

6. ročník (maximální počet bodů = 47, poslední místo bylo 9.) 

Pohlová Vanesa – 1. místo (47 bodů) 

Kuchařová Veronika – 1. místo (47 bodů) 

Albrechtová Lucie – 2. místo (45 bodů) 

Juránková Marie – 2. místo (45 bodů) 

8. ročník (maximální počet bodů = 56, poslední místo bylo 12.) 

Cilinková Klára – 7. místo (41 bodů) 

9. ročník (maximální počet bodů = 58, poslední místo bylo 10.) 

Hrabáková Alena – 5. místo (48 bodů) 

Rajmanová Barbora – 6. místo (47 bodů) 

Kylíšková Nela – 7. místo (45 bodů) 

Mikinová Stela – 7. místo (45 bodů) 

Mgr. Václava Militká 



MĚSÍC FILMU NA ŠKOLÁCH 

 

Již po několikáté se naše škola zapojila do celostátní akce Měsíc filmu na školách, letos se téma neslo  

v duchu 30. výročí Sametové revoluce. K tomuto tématu shlédli žáci 8. a 9. tříd film „Z deníku Ivany A“, 

vyprávějící o průběhu roku 1989 z pohledu maturantky. A 5. listopadu 2019 následovala beseda  

s hostem Rostislavem Čurdou, zakládajícím členem OF na Úštěcku. Žákům nejen vyprávěl, jak se tato 

doba odrazila na Liběšicku a Úštěcku, ale také odpovídal na dotazy (jak připravené z domova, tak na 

aktuálně položené). Děkujeme za besedu i za projevenou aktivitu. 

Mgr. Jana Tvrdá 

 

 

POJĎTE SI S NÁMI TROŠIČKU LÁMAT HLAVIČKY 

Verča K. 

 



DEBATNÍ LIGA 

V úterý 22. října 2019 jsme v rámci přípravy na soutěž "Debatní liga" přivítali na naší škole organizátory 

této soutěže. Ti se snažili žáky zasvětit do tajů "Debatní ligy". Soutěžní  tým naší školy čítá 

celkem šest žáků. Jsou jimi Karolína Vránová, Alena Hrabáková, Marie Kašparová, Jiří Skokan, Matěj 

Budka a Václav Černý. Tito odvážlivci se nejen nebojí dát najevo svůj názor, ale snaží se ho 

také obhájit před ostatními. Dařilo se jim to stále lépe a lépe už během této ukázkové hodiny, proto 

jsme jim 20. listopadu, kdy debatovali s žáky ostatních škol na půdě litoměřického gymnázia, drželi 

pěsti. Jak to všechno dopadlo a jak se žákům debatování líbilo? Tady máte jejich postřehy: 

 

Celá výprava začala dosti hekticky, a to zvláště pro Jirku, který jen tak tak doběhl do příšerně 

přeplněného vlaku. Dorazili jsme do útulné čajovny a vzápětí se přesunuli do neútulného gymplu. První 

debaty byly opatrné, ale naše argumenty byly čím dál tím ostřejší. Tak jsme se dostali do semifinále.  

O přestávce jsme probírali nejhorší témata, která bychom mohli dostat – jaké téma jsme v další debatě 

asi dostali?  I přes následující únavu a vyhoření jsme docílili krásného třetího místa. Soudružka 

Trnková mezitím byla v porotě a ve volných chvílích nás plně podporovala a za to i za celou tuto 

zkušenost jí moc děkujeme.  

DEBATNÍ TÝM: Mája, Ála, Jirka, Kája, Vašek, Matěj 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mgr. Eva Trnková 

 

  



Z NAŠÍ KUCHYNĚ 

Naše děvčata z 6. třídy pro vás ozkoušela recept a sama dobrůtky upekla. Musíme říct, že vybrala dobře. 

Vyzkoušejte si ho i vy… 

 
ČAJOVÉ VĚNEČKY 
POTŘEBUJEME: 600 g hladké mouky 

                             200 g moučkového cukru 

                             500 g másla nebo tuku 

                             1 sáček vanilkového cukru 

                             3 ks vejce 

                             marmeládu (např. rybízovou) 

                             čokoládovou polevu 

 

POSTUP: Do mísy přidáme máslo nebo tuk, 

jeden sáček vanilkového cukru a moučkový 

cukr. Vše smícháme dohromady a vyšleháme do 

pěny, pomalu přidáváme vejce a hladkou 

mouku. Vše opět smícháme dohromady. (Těsto 

by mělo být tužší.) Vypracované těsto nabereme 

do cukrářského sáčku s ozdobnou špičkou. Na 

plech stříkáme věnečky o průměru 3 cm. Do 

trouby dáváme ihned po nastříkání těsta na 

plech! Nenecháváme stát delší dobu na plechu. 

Pečeme 15-20 minut na 180 stupňů. Až budou 

věnečky upečené, obrátíme je. Na obrácené 

věnečky dáme marmeládu a slepíme je s druhou 

polovinou. Polovinu namočíme do rozpuštěné 

čokolády.  

  

 

 

 

Terka K., Verča K. 

 

I ZVÍŘÁTKA SLAVÍ VÁNOCE – VYBARVI SI OMALOVÁNKU 

  



VÁNOČNÍ TVOŘENÍ 

Drátěný andílek 

Budete potřebovat:  

Černý vázací drát o tloušťce 1,6 mm a 0,6 mm 

Skleněné korálky 

Kleště kulaté, štípací a ploché   

1. Ze silného drátu si pomocí kulatých kleští vytvarujeme rámeček obrázku ve tvaru kruhu, obrys 

andělíčka a křidýlka. 

2. Pomocí slabšího drátu spojíme kruh, zkompletujeme andělíčka a upevníme jej do kruhu. 

3. Slabým drátem začneme vyplétat pozadí okolo andělíčka. Sem tam ozdobíme výplet drobným 

korálkem 

4. Když máme výplet dostatečně hustý, navlékneme velký korálek jako hlavičku. Nakonec můžeme 

vytvarovat očko na zavěšení a přidrátovat je k rámečku. 

5. A Vánoce mohou začít.             Matěj K. 

https://www.novinky.cz/vanoce/clanek/vanocni-ozdoby-a-dekorace-ktere-zvladnete-vyrobit-doma-

40015882 

 

Vánoční řetěz 

Budeme potřebovat:  

- tekuté lepidlo 

- těstovinové mašličky 

-třpytky     

-provázek 

- tavnou pistoli 

Postup: 

Neuvařené těstoviny obalíme v lepidle a poté potřpytíme. 

Až mašličky uschnou, natřeme je tekutým lepidlem nebo použijeme tavnou pistoli a 

přilepíme je na provázek. Ted´ už stačí jen nechat zaschnout a pověsit na vhodné místo. 

Třeba na vánoční stromeček.  

Vaneska P.  

https://www.novinky.cz/vanoce/clanek/vanocni-ozdoby-a-dekorace-ktere-zvladnete-vyrobit-doma-40015882
https://www.novinky.cz/vanoce/clanek/vanocni-ozdoby-a-dekorace-ktere-zvladnete-vyrobit-doma-40015882


 

NAHLÉDNĚTE K TĚM NEJMENŠÍM... 

…ANEB JAK SE ŽIJE VE ŠKOLCE 

 

ZÁŘÍ: 

PROJEKTOVÝ TÝDEN "VČELÍ KRÁLOVSTVÍ"  

Druhý týden v září jsme ve třídě předškolních dětí, Soviček, zahájili celoroční 

projekt „V říši obrů“ zaměřenému na ekologickou výchovu. Věnuje se tématu včel a hmyzu. Na každý 

měsíc je připraveno jedno téma zaměřené na jednu skupinu hmyzu. Kalendář samotný slouží pak jako 

pracovní list pro skupinovou práci, do kterého děti kreslí či nalepují. V září jsme se přenesli na týden do 

Včelího království a děti se pomocí her, různých aktivit, výtvarných činností  

a pozorování seznámily prožitkovým učením se životem včel.  

Pomocí simulačních her sbíraly pyl, sály nektar, který v brčku přenášely, rozdělily 

se podle vůně na zápěstí do dvou družstev a dokázaly se i seřadit podle velikosti 

od největšího po nejmenšího pomocí vzájemného poměřování. Poznali jsme 

život v úlu, uspořádání společenstva včel, jaké role postupně prostřídá dělnice. 

Na stavitelky jsme si i zahrály. Děti si celý týden vyráběly časopis, kde se 

seznámily i s prací včelaře, o kterém shlédly krátký dokument, procvičily si 

grafomotoriku a početní řadu do šesti. Ochutnali jsme med, banány v medu a medové 

perníčky. 

Děti znají vývoj včely, její význam, sběr nektaru  

a pylu a způsob jejich života. 

 

 

 

ŘÍJEN: 

VÝUKA V PŘÍRODĚ A S PŘÍRODOU 

V září a říjnu využily děti ze třídy Soviček krásného počasí a seznamovaly se s okolím své mateřské školy, 

kde sbíraly plody podzimu, ovoce, zeleninu a tímto způsobem se učily poznat některé druhy bylinek. 

Děti poznají rozdíl mezi stromem a keřem, stromem listnatým a jehličnatým. Ve třídě jsme si potom 

vyrobili jitrocelový sirup proti kašli podle receptu babky Kořenářky, vyráběli jsme z kaštanů a zakládáme 

si semínkový atlas a herbář listů.  

 



PROJEKT MRAVENČÍ DŘINA 

Environmentální projekt o mravenčím společenství seznámil děti s tímto druhem hmyzu, jeho obydlím, 

životem, ale i jejich nepřáteli. Projekt byl zaměřen na pozorování, zkoumání a získávání nových poznatků 

o mravencích a jejich způsobu života. Děti si formou her rozvíjely také slovní 

zásobu, hrubou i jemnou motoriku, empatii k živočichům, které mnohdy 

zbytečně hubí. Prostřednictvím her a pozorování děti získaly povědomí o 

životě celého hmyzího společenství. Prohloubily si pocit sounáležitosti 

s ostatními dětmi a potřebu spolupráce ve skupinách, kde stavěly 

mraveniště. Naučily se vést i podřídit, což nebylo úplně snadné. Uplatnily 

své pohybové dovednosti i výtvarné schopnosti při modelování mravenců 

z domácí modelíny a malbě mraveniště.  

 

LISTOPAD: 

LISTOPAD U SOVIČEK 

Měsíc listopad jsme ve třídě předškolních děti zahájili další stránkou našeho hmyzího kalendáře  

a přenesli jsme se do říše pavoukovců, protože pavouk není hmyz. Děti objevily, že se od hmyzu liší 

počtem noh a stavbou těla. Dokonce jsme překonali strach z pavouků a zjistili jsme, že pavouk, kterého 

máme ve školce, je šikovný a dokáže zahubit ty černé pavouky, které nás už jen trochu děsí, takže si je 

teď ve třídě necháváme. Pletli jsme pavoučí sítě, vyráběli pavouka ze sušenky, jedlé modelíny a tyčinek. 

V listopadu jsme si všimli toho, že jsou téměř všechny listnaté stromy holé a víme také proč. Víme, proč 

potřebujeme stromy k životu my lidé i zvířátka. V rámci recyklace jsme si vyrobili i vlastní papír, který 

použijeme při vánočním tvoření. První náznak do potemnělých dní nám přinesl bílý kůň svatého 

Martina. V této pochmurné době se Martin dokázal podělit o svůj plášť se žebrákem. Tento příběh nám 

do třídy přinesl téma soucitu, rozdělení se a otevřel naše srdce i mimo rodinu. Děti si upekly z perníčků 

koníky, podkovy, pracovaly podle vlastního výběru v centru, které si vybraly. Vyráběly koňské hlavy, 

zdobily perníčky, snažily se napodobit písmena ve jméně Martin. V Liběšicích jsme našli i bílého koníka, 

Děti tento příběh tak zaujal, že jsme další dny pracovali s pohádkou „Hrnečku, vař“, kde se chudá dívka 

dokázala rozdělit o tmavý chléb a byla za to žebračkou odměněna. Opět jsme se učily spolupracovat  

a dohodnout se v centrech a děti pracovaly podle svého momentálního výběru a zájmu. Vyráběli jsme 

papírové hrnky pomocí experimentů s pěnou na holení, krupicí a lepidlem. Některé děti chtěly do 

krupice malovat a vyrábět tisk z výšky, chlapce zaujalo konstruování z hrnků, víček a korálku. Každý si 

chtěl zkusit udělat vlastní instantní krupicovou kaši. 

Mariana Kovalová 

  



ROZHOVOR SE ŠKOLKÁČKY 

1. S čím si nejraději hraješ? 

2. Máš rád/a přírodu? 

3. Které roční období máš nejraději? 

4. Těšíš se už do školy? 

5. Co si myslíš, že se učí děti v 1. Třídě? 

6. Víš kolik je tvé mamince? 

7. Co tvoje maminka nejraději dělá? 

8. Vařil/a jsi někdy s maminkou/tatínkem? A co? 

Adam. H:  s pejskem, ano, zima - protože je sníh, čtení, 29, jí, ano - smažený sýr 

Luka. B:  s kostičkama, ano, zima - protože jsou Vánoce, hraní, nevím, vaří, ano - medvídky 

Kuba.L:  s puzzlema, ano, léto - protože se můžu koupat, počítání, nevím, nevím, ano – perník a kolínka 

Vojta. P:  s molitanem, ano, podzim - protože chodím sbírat houby, čtení, 39, nevím, ano - dorty 

Honzík. K:  s knížkama, ano, zima - protože se můžu koulovat, psaní, 62, nevím, nevím 

David. F:  s kuchyňkou, ano, zima - protože můžu bobovat, stříhání, 31, nevím, střechu a koláč 

Adriana. J: s panenkama, ano, zima - protože můžu bruslit, úkoly, 35, pere, ano - bramboračku 

Kiki. R:  s panenkama, ano, léto - protože je teplo, psát, nevím, vaří, ano  

Jana. P: s panenkama, ano, zima, malovat, 29, vaří, ano - dort 

Jára. P:  s autíčkama, ano, zima - protože můžu lyžovat, matika, 50, všechno, ano - kaši a míchat vajíčka 

Kuba. V: s molitanama, ano, zima - protože je sníh, psát, 50, pere, ano - špagety 

Venoušek. J: s kamarádama, ano, zima - protože je sníh, psát, 90, všechno, ano 

Sebastian V., Vojta M. 

ZLEPŠÍME VÁM NÁLADU…  

   Proč blondýna nedokáže napsat číslo 11? Protože neví, jakou jedničku má napsat první. 

  „Hoši, nemůžete do toho granátu řezat. Vždyť vám vybouchne!" 

      „Nevadí, pane poručíku. My máme ještě jeden." 

   Letí dva policajti ve vrtulníku a jeden povídá druhému: 

      „Rozbila se nám klimatizace." „Jak jsi to poznal?" 

      „Protože pilot se potí a ten velkej větrák nad náma se netočí. 

   Horoskop na zítřejší den: 

       Zítra vás budou všichni jenom chválit, budou vás na rukou nosit a zahrnovat květinami. 

       Jóóó, pohřeb už je takovej.. 

   Když Abraham Bell vynalezl telefon, zjistil, že má 2 zmeškané hovory od Chucka Norrise.    Matěj K. 



CO NÁS V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ ČEKÁ A NEMINE 

 

28.11.2019 v 16.30: Vernisáž výstavy „NÁVRATY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ“ 

 

01.12.2019 14.00 – 17.00: Rozsvícení vánočního stromu v Liběšicích (15.00 vystupují žáci MŠ a ZŠ) 

 

12.12.2019 10.00 – 16.00: prodejní vánoční výstava v ZŠ a MŠ Liběšice 

 

18.12.2019 17.00: vánoční koncert v liběšickém kostele   

 

12. – 19. 1. 2020 – Lyžařský výcvik ve Velké Úpě 

 

Přijďte se za námi podívat, rádi vás uvidíme! 

 

Použité zdroje: 

http://www.zs.libesice.cz/zs-fotogalerie.php 

https://ntx.cz/vtipy/ 

https://www.novinky.cz/vanoce/clanek/vanocni-ozdoby-a-dekorace-ktere-zvladnete-vyrobit-doma-40015882 

https://www.google.com/search?q=%C5%99et%C4%9Bz+s+t%C4%9Bstovinov%C3%BDch+ma%C5%A1li%C4%8Dek&client=fi

refox-b-

d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjw5orFrozmAhWNKVAKHTWACDoQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1282&bih=72

6#imgrc=85xohzmnI2-A0M 

 

Redakční rada časopisu 

 

http://www.zs.libesice.cz/zs-fotogalerie.php
https://ntx.cz/vtipy/
https://www.novinky.cz/vanoce/clanek/vanocni-ozdoby-a-dekorace-ktere-zvladnete-vyrobit-doma-40015882
https://www.google.com/search?q=%C5%99et%C4%9Bz+s+t%C4%9Bstovinov%C3%BDch+ma%C5%A1li%C4%8Dek&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjw5orFrozmAhWNKVAKHTWACDoQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1282&bih=726#imgrc=85xohzmnI2-A0M
https://www.google.com/search?q=%C5%99et%C4%9Bz+s+t%C4%9Bstovinov%C3%BDch+ma%C5%A1li%C4%8Dek&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjw5orFrozmAhWNKVAKHTWACDoQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1282&bih=726#imgrc=85xohzmnI2-A0M
https://www.google.com/search?q=%C5%99et%C4%9Bz+s+t%C4%9Bstovinov%C3%BDch+ma%C5%A1li%C4%8Dek&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjw5orFrozmAhWNKVAKHTWACDoQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1282&bih=726#imgrc=85xohzmnI2-A0M
https://www.google.com/search?q=%C5%99et%C4%9Bz+s+t%C4%9Bstovinov%C3%BDch+ma%C5%A1li%C4%8Dek&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjw5orFrozmAhWNKVAKHTWACDoQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1282&bih=726#imgrc=85xohzmnI2-A0M

