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Vítáme naše čtenáře u dalšího čísla Školního časopisu! 

Nemůžeme začít ničím jiným než článkem o naší nové učebně: 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY 

                                       PŘÍRODNÍCH VĚD  

Den 11. ledna 2019 se zapíše do historie školy. Po 45 letech nulových investic do učebny přírodních věd 

byla slavnostně otevřena učebna nová, jejíž rekonstrukce včetně přípravy dokumentace trvala 1,5 roku. Za 

finanční částku 3 455 804,11 Kč se vybudoval moderní prostor přímo 

napěchovaný nejmodernější technikou.  

Měřicí sady Pasco, notebooky kombinované s tablety, bezdrátové senzory pro venkovní 

měření, binokulární mikroskop, digitální vizualizér, snímací kamera pro pokusy, bezodtahová digestoř  

s uhlíkovým filtrem, model lidského oka s možností nastavení dioptrií  a mnoho dalšího. Součástí 

rekonstrukce bylo vybudování bezbariérového WC a zakoupení schodolezu, neboť učebna musí být  

z pohledu grantu bezbariérová. Kdo se přišel podívat, rozhodně nelitoval - připravili jsme si nejen srovnání 

stavů před a po, ale i 4 pokusy z chemie a fyziky, názornou ukázku senzorů tepu a oxidu uhličitého a 

samozřejmě bohaté občerstvení, které vyráběly samotné děti. Pokud máte zájem o prohlídku, neváhejte 

nás kontaktovat.                                                                                                                                  Jan Táborský
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ROZHOVOR S ADAMEM KOSEM 
 výhercem titulní strany časopisu 

 
1. Co tě přimělo k nakreslení loga? Paní učitelka. 
2. Jaký je tvůj nejoblíbenější učitel/ka?     Paní učitelka Kuchařová. 
3. Jaká je tvoje nejoblíbenější barva? Černá. 
4. S jakou paní učitelkou bys chodil (musíš si vybrat)? S žádnou. 
5. Jaké dva učitele by sis vybral za rodiče (musíš si vybrat)? 

tatínek = p. Tišler maminka = p. Sedláková 
6.  Jaké povolání tě nejvíc přitahuje?   Elektrikář. 
7.  Jaký je tvůj nejoblíbenější kroužek?   Žádný.       

ENLA, ČARAB, ČALA 

 

ANKETA 

Jak vypadá logo školy? Kdo je prezidentem České republiky? A nejen to jsme pro vás exkluzivně zjišťovali od 

žáků prvního stupně. V úterý 15. 1. Jsme se vydali k žákům 1. Až 4. Třídy. Zajímali jsme se, jestli znají 

prezidenta ČR, ředitele školy, českou vlajku nebo logo školy. Některé odpovědi vás jistě překvapí.  

1. Třída 

Podle první třídy je prezidentem Miloš Zeman společně s Andrejem Babišem a již zesnulým T. G. 

Masarykem. 

V logu školy se ocitl pes. Na vlajce se vyskytuje trikolora složená z modré, bílé a červené barvy. 

Ředitelem školy je podle nich jednoznačně Jan Táborský.  

2. Třída 

Druhá třída odpověděla na skoro všechny otázky totožně jako první třída. Odpovědi se lišily pouze 

v otázce na logo naší školy, kde si půlka třídy myslela, že se jedná o sovu nebo list. 

3. Třída 

Třetí třída se jasně shodla na tom, že prezidentem ČR je Miloš Zeman. Ředitelem školy Jan Táborský. 

Místo na logu naší školy zaujímá sova. Vlajka kromě trikolory červená, bílá a modrá obsahuje ještě 

černou a zelenou barvu.  

4. Třída 

Má za prezidenta Miloše Zemana. Ředitelem se jako u všech stal Jan Táborský. Na vlajce se objevuje 

mimo trikolory ještě černá barva. No a do loga se zatoulali kromě sovy ještě beran, ovce, žirafa  

a nesmíme zapomenout na pana papriku.  

   ENLA, ČARAB, ČALA 
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VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA 

Ve čtvrtek 13. 12. Se v hale školy uskutečnil Vánoční prodej. 

Zakoupit jste si mohli nejen přírodní deodoranty, ale také svíčky, mýdla, polštáře, perníčky, vánoční skřítky, 

stromečky, ořechy v medu, kočičky, zápichy, přáníčka, skleněnkové náramky, Santíky, věnce s nikdy 

nedohořící svíčkou, ozdoby z korálků, keramiku nebo svícny všech druhů a tvarů. 

Všechny výrobky pro vás vyráběli žáci a učitelé této školy.   

  

  

  

  

XALE 
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LYŽÁK 

Ve dnech 2. až 8. února 2019 jsme opět vyrazili na oblíbený lyžařský kurz, tentokrát na chatu Lučanka  

v Jizerských horách. Samotný výcvik žáci absolvovali na Tanvaldském Špičáku, který nabízí dostatek 

prostoru pro zkušené i začínající lyžaře a snowboardisty. Po dvouletém šetření a postupných nákupech 

běžkařských lyží (ušetříme tím rodičům mnoho peněz za půjčovné) jsme po velmi dlouhých letech 

obnovili tradici běžkařského lyžování. Z celé skupiny měli pouze tři žáci zkušenost na běžkách a po 

počátečních obavách, jak bude tento způsob lyžování přijat, jsme byli opravdu nadšeni. Děti běžkování 

bavilo, užili jsme si spousty srandy a součástí výcviku byl dokonce i biatlon, jen střelba z malorážky byla 

nahrazena střelbou z luku.  Kromě lyžařských nácviků proběhly "války ve sněhu", večerní diskoška, 

procházky po okolí, přednášky o FIS pravidlech, lyžování a snowboardingu a mnoho dalších doplňkových 

aktivit. Z lyžáku máme opravdu hodně fotografií a videí, udělejte si chvilku a prohlédněte si je ve 

"Fotogalerii" na webových stránkách školy: hwww.zs.libesice.cz Mrkněte také na povedený komiks žákyně 

7. třídy, Romany Militké.  

Za rok se zase těšíme!         Jan Táborský 
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SOUTĚŽ VE VYBÍJENÉ 

V pátek 1. března 2019 proběhl na naší škole tradiční turnaj ve vybíjené mezi žáky naší školy a žáky ze ZŠ  

A. Klára z Úštěku. Zúčastnili se žáci z 2. až 5. třídy. Turnaj proběhl v přátelské atmosféře a všichni jsme si 

turnaj užili. Byli jsme také rádi, že si i někteří rodiče udělali čas a zavítali mezi nás. 

Výsledky turnaje: 

Kategorie 2. tříd – 1. místo ZŠ Úštěk 

                           2. místo ZŠ a MŠ Liběšice 

Kategorie 3. tříd – 1. místo ZŠ Úštěk 

                           2. místo ZŠ a MŠ Liběšice 

Kategorie 4. tříd – 1. místo ZŠ Úštěk 

                           2. místo ZŠ a MŠ Liběšice 

Kategorie 5. tříd – 1. místo ZŠ a MŠ Liběšice 

                           2. místo ZŠ Úštěk 

 

Děkuji všem učitelům za pomoc, žákům za jejich výkony a už se těšíme, až se příští rok opět sejdeme.  

Naděžda Umanová 
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KŘÍŽOVKA PLNÁ KOUZEL 

HARRY POTTER 

 

SMRTELNÁ KLETBA  

A_ _ _A K_ _ _ _ _ A     

HLAVNÍ PŘEDSTAVITEL 

H_ _ _Y P_ _ _ _R 

PÁN ZLA  

L_ _ D  V_ _ _ _ _ _ _D 

HAD PÁNA ZLA 

N_ _ _ _ I 

ŘEDITEL BRADAVIC 

A_ _ _S  P_ _ _ _L  W_ _ _ _C   B_ _ _n  B_ _ _ _ _L 

NEJLEPŠÍ KAMARÁD HARRYHO 

R_N  W_ _ _ _ _Y 

NEJLEPŠÍ KAMARÁDKA HARRYHO 

H_ _ _ _ _ _A  G_ _ _ _ _ _ _ _Á 

UČITEL LEKTVARÚ (ředitel Zmiozelské koleje) 

S_ _ _ _ _S  S_ _ _E 

SPISIVATELKA HARRYHO POTTERA 

J. K. R_ _ _ _ _ _ _ _ Á 

RODIČE DRAKA MALFOE  

L_ _ _ _S A N_ _ _ _S M_ _ _ _ _ _ _Y 

ČTIŘI ZÁKLADNÍ KOLEJE 

N_ _ _ _ _ _ _R 

Z_ _ _ _ _ L 

H_ _ _ _ _ _ _R      DOPLŇ ČTVRTOU KOLEJ  _____________________             

LAČA 
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HRAJEME SI, TVOŘÍME, BAVÍME SE… 
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XELA 
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OSMISMĚRKA 

M __ __ __ __ __ __ __   A __ __ __ __ __ __ 
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JAK TO ŽIJE V MATEŘSKÉ ŠKOLCE? 

 

 

Naše mateřská škola je součástí základní školy, která se pyšní titulem Ekoškola. Proto je ekologie  

a environmentální vzdělávání u nás velkou prioritou. Témata týkající se přírody máme zastoupená ve všech 

okruzích ŠVP, ze kterého vycházíme při tvorbě týdenních plánů. 

Všechny paní učitelky vedou po celý školní rok děti k ochraně přírody.  Proti městským školkám, 

které se mnohdy nacházejí na sídlišti, je naše škola sice uprostřed obce, ale do volné přírody to nemáme 

daleko. Děti tak nejsou odkázané jen na obrázky stromů v encyklopediích, ale využívají formu prožitkového 

poznávání přímo v přírodě a pracují dle trendu Land Art, kdy s dětmi na vycházkách často tvoříme  

z přírodních materiálů.  Kolem školy směrem k nádraží vede naučná stezka, kterou několikrát do roka 

procházíme.  Pečujeme o okolí MŠ sběrem odpadků na pozemcích školy, vytrháváním plevele kolem 

pískoviště na zahrádce. Na záhoncích se staráme nejen  

o květiny, ale i bylinky, motýlům dáváme do pítka vodu nebo 

šťávičku. Společně s rodiči sbíráme starý papír. Vedeme děti 

k šetření vody a energie. 

Do mateřské školy byla v únoru 2019 zakoupena interaktivní 

tabule, která je součástí každodenního dění v MŠ. 

Práce s interaktivní tabulí je skvělým doplňkem výchovy  

a vzdělávání v předškolních zařízeních, pokud je (jako vše) 

využívána s rozumem a mírou. Dnešní zrychlená doba je 

náročná na informace a přímo vyžaduje zasvěcení dětí do 

techniky již před vstupem na ZŠ. Interaktivní tabule je 

přirozenou motivací v podstatě pro všechny činnosti, ale 

nikdy nemůže nahradit sociální interakci, ke které dochází 

při všech činnostech v mateřských školách a která je pro děti 
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v tomto věku pro správný rozvoj nejdůležitější. A na to by se rozhodně nemělo zapomínat. 

Od 1. 2. 2019 u nás v mateřské školce působí paní Jarmila Doležalová, která bude po dobu jednoho roku 

jako školní asistent pomáhat dětem v MŠ. 

Jana Žišková 

 

LETEM SVĚTEM 

Znáte Nový Zéland? 

Přesvědčte se sami… 

 

1. Hlavní město: 

a) Praha    

b) Rio de Janiero   

c) Wellinghton 

 

2.  Jaké barvy má na sobě Novozélandská 

vlajka? 

a) černá, červená, žlutá 

b) modrá, červená, bílá 

c) modrá, černá, bílá   

3. V jakém sportu jsou Zélanďani nejlepší: 

a) Fotbal 

b) Hokej 

c) Ragby 

 

4. Nový Zéland má také národní park 

a) Fiordland 

b) Černý les 

c) Muritz 

                                                                     RAŇBO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Správné odpovědi najdete na zadní straně časopisu 

  



15 
 

VELIKONOCE ZA DVEŘMI 

JAK NA NĚ? POJĎME SI UKÁZAT PÁR TIPŮ… 

PLETENÍ POMLÁZKY 

Pomlázka je jedním ze symbolů svátků jara, dnes Velikonoc. Jde o spletený svazek proutků, který bývá na 

tenčím konci ozdoben barevnými pentlemi. Je to nástroj, se kterým chlapci na Velikonoční pondělí symbolicky 

šlehají pozadí zvolených děvčat z okolí. Ke šlehání se používá pomlázka z proutí nebo čerstvých rašících 

výhonků listnatých dřevin, typicky měkkých vrbových. Při šlehání se recitují nebo zpívají koledy. 

"Pomlázkou" je přeneseně nazývána i sama koleda, "výslužka" za vyšlehání: Zpravidla to bývají 

malovaná velikonoční vejce, ale také pentle na pomlázku, dále dětem sladkosti a pánům panáčky alkoholu.  

Jak se taková pomlázka vytváří, vám napoví video na těchto webových stránkách: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=gUM_PQRBhy4  
 

 

                                                                                                     

                                                                                                                       NĚRBO

           VELIKONOČNÍ OMALOVÁNKA 

 

 

 

 

VELIKONOČNÍ BÁSNIČKA: 

Naše malá slepička 

snesla bílá vajíčka. 

Obarvím je, namaluji, 

Všechny chlapce podaruji. 

Mašličky si nastříhám, 

na pomlázku jim je dám.   ROMČA 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Velikonoce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pentle
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velikono%C4%8Dn%C3%AD_pond%C4%9Bl%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vrba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kraslice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pan%C3%A1k
https://www.youtube.com/watch?v=gUM_PQRBhy4
https://www.youtube.com/watch?v=gUM_PQRBhy4
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!!!!! SRDEČNĚ VÁS ZVEME 11. 4. 2019 NA VÝSTAVU 

A PRODEJ VELIKONOČNÍCH PRACÍ, KTERÉ SI PRO 

VÁS PŘIPRAVILI ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY!!!! 

 

CITRÓNOVÉ SUŠENKY  

Přísady 

 

Na těsto: 
250g hladké mouky 
50g gustin bez lepku 
1 na špičku nože kypřicí prášek 
120g cukru 
1 balíček vanilkového cukru 
1 kusů vejce 
130g máslo nebo margarínu změklého 
citrónová kůra 
 
Na zdobení: 
1 balíček polevy v prášku citrónová příchuť 
3PL vody 
1 balení duhových kuliček 
1 balení tubiček na zdobení 4 barvy 
 

Postup: 

Na přípravu těsta smícháme na pracovní ploše mouku, škrob a prášek do pečiva. Přidáme 

cukr, vanilínový cukr, vejce, máslo nebo margarín, kůru a ručně vypracujeme dohladka. Těsto 

na pomoučené pracovní ploše vyválíme na plát o tloušťce asi 0,5 cm. Pomocí formiček 

vykrajujeme různé tvary, do kterých ostrým nožem ve spodní části uděláme výřez asi 1,5 x 1 

cm. Stojánky vytvoříme tak, že kulatou formičkou vykrájíme kolečka, překrojíme na půlku  

a opět na okrouhlé straně vytvoříme výřez 1 x 1cm. Vykrájené tvary naskládáme na plech 

vyložený papírem na pečení. Plech vložíme do předehřáté trouby a pečeme. Sušenky 

necháme vychladnout. Na ozdobení připravíme polevu s vodou podle návodu na obale  

a sušenky potřeme. Ozdobíme zdobením i tubičkami a necháme zaschnout. Teprve potom 

umístíme vždy jednu sušenku do jednoho stojánku. 

ROKAL 
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VELIKONOČNÍ KRASLICE 

VYUŽIJTE UBROUSKY 

Co k tomu potřebujeme: 

vejce, lepidlo, štětec, ubrousky, nůžky 

1. Vyberte si ubrousek s pěkným vzorem. Dvě spodní vrstvy z něho odstraňte a nechte si jen 

vrchní s obrázkem. 

2. Vystřihněte z ubrousku vzor, který se vám líbí. Pokud se vám nechce pečlivě stříhat, klidně 

ho natrhejte. 

3. Vajíčko potřete tekutým lepidlem zředěným vodou. Kousky ubrousků na něj pak položte, 

rozprostřete a seshora ještě uhlaďte štětcem s lepidlem. 

                                          

 

KOUZLA PŘÍRODY                 

Nasbírejte s dětmi nejrůznější lístečky, kvítky, větvičky nebo jehličí. 

Co k tomu potřebujeme: 

vejce, staré punčochy, lístečky, slupky z cibule, vodu 

1. Nasbírané listy přiložte na vajíčko a dejte do staré punčochy tak, aby se nehýbaly. 

2. Zabalená vajíčka vhoďte do hrnce se slupkami z cibule a vodou, vařte asi 10 minut. 

3. Potom vajíčka vytáhněte, osušte a vybalte z punčoch. Po odloupnutí zanechají lístečky na 
vajíčkách obtisky.                                                

 

 

 

ROMČA 
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TROCHA SPORTU 

Hokej 

Hokej je zimní sport, hraje se na ledě a jde o to, že spolu soupeří dva týmy, které se snaží si 

dát gól.  Hokej se hraje tři třetiny, jedna třetina= 20 minut. 

Hokejové náčiní: 

Hokejová hůl 

Dres 

Rukavice 

Brusle 

Helma 

Chránič zubů 

Nejlepší země světa: 

1. Kanada 

2. Švédsko 

3. Rusko 

4. USA  

5. Česká republika 

 

Nejlepší ligy: 

NHL= Americká a 

Kanadská soutěž 

KHL= Ruská soutěž 

 

Nejlepší hráči hokeje: 

1. Sidney Crosby 

2. Jaromír Jágr 

3. Alexandr Ovečkin 

6. Finsko                                                                                         

                                       

Hokejová historie České republiky 

Největší úspěchy: 

Nagano ZOH     1. místo 

MS 2001            1. místo 

MS 2005             1. místo 

MS 2010             1. místo 

  

Dřívější nejlepší hráči ČR: 

David Svoboda  

Jaromír Jágr 

Robert Reichel 

Martin Ručinský 

David Svoboda 

Kvíz: 

Kdo je nejlepší hráč ČR? 

a) Dominik Hašek 

b) Ivan Hlinka 

c) Jaromír Jágr   

          

*Správnou odpověď najdete na poslední straně časopisu    ŇABRO 
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EKOTÝMÁCI V AKCI 

 

         Vzhůru na Milešovku…                              To je ale výška!

            

Kdy už tam budeme? Bolí mě nohy!   Jupííííí, už jsme tu…

Dobrou noc… 

 

          Tak jsem se po dlouhý době 

                                     krásně vyspal! 
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Tak a jde se zpátky.  

Těšíš se, když jsme to tak pracně vyšláply? 

 

 

 

                      Mňam, snídaně…        

 

 

 

  

 

 

 

Malujeme krásy Českého středohoří.. 

 

 

 

A máme hotovo…  

Obrazy jsou pověšeny v atriu školy…  

Váš EKOTÝM     (Adam K., Matěj B.)      
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EKOTÝMÁCI V AKCI 

V průběhu prvního pololetí si žáci Ekotýmu vyzkoušeli spoustu zajímavých činností, které si  

v loňském roce sami naplánovali. Kromě již zmíněného poznávání Českého středohoří EKOTÝMÁCI neustále 

makají na vzhledu a funkčním zlepšování naší školy.  Ať už se jedná o malbu mapy Českého středohoří, kam 

zachycují vrcholy, jež společnými silami zdolali, instalaci obrazů krajiny v prostorách atria školy, pochlubit 

se mohou ŽIRAFÍM EKOKODEXEM, prací na bezzásadové ploše či nástěnkami s informacemi o tom, čím 

Ekotým momentálně žije a na čem pracuje. Co je na tom všem nejdůležitější? Že to ty naše šikuly baví.  

A tady jsou důkazy..                                                                                                                                                    

Eva Trnková, Tereza Hotová 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



22 
 

EKOTÝMAČKY HRAJÍ O BIODIVERZITĚ 

Dne 13. března tři Ekotýmačky, Ála Hrabáková, Nela Kylíšková a Barča Rajmanová, zahrály 

představení o biodiverzitě pro naše předškolní děti a se stejným, jen nepatrně upraveným scénářem, 

vystoupily i před 4. třídou. Dětem se představení moc líbilo. Dívkám patří obrovská pochvala, jelikož 

autorkami scénáře byly jen ony samy a představení doplnily zajímavými otázkami a úkoly, díky kterým 

vtáhly děti do příběhu. Nemohu opomenout ani fakt, že scénku okořenily hudbou a okouzlujícími kostýmy.  

Eva Trnková, Tereza Hotová 
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (NEJEN)  
V 1., 2. a 3. ROČNÍKU TŘÍD 

"ZAČÍT SPOLU" 

 
 

VHODNÉ PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ!!! 
Přijďte se „připojit“ ke skupině rodičů a návštěvníků školy, kteří se podivují nad samostatností 

žáků ve třídě „Začít spolu“ 



ZVÁNI JSOU SAMOZŘEJMĚ I DALŠÍ ZÁJEMCI Z ŘAD RODIČŮ STARŠÍCH DĚTÍ – nahlédnout můžete do 
všech tříd ve škole, do nové multimediální učebny apod. 

 
28.3. - 29. 3. 2019 

 
vždy od 8.45h do 10.45h (třída „Začít spolu“) 

ostatní zájemci od 8.00h do 15.00h (ostatní třídy, učebny, okolí školy apod.) 
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Nechali jsme se inspirovat na: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter 

http://www.predskolaci.cz/harry-potter/12945 

http://www.predskolaci.cz/hosi-dekujeme/11272 

https://www.google.cz/search?q=nový+zéland&client=opera&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiL-

um3wvjgAhVbeisKHX2WAnwQ_AUIDigB&biw=1326&bih=627#imgrc=zsRDX_HYadsUmM: 

https://www.youtube.com/watch?v=gUM_PQRBhy4 

https://www.oetker.cz/cz-cs/nase-recepty/r/citronove-susenky-na-postaveni.html 

https://blog.mall.cz/hobby/tipy-na-zdobeni-velikonocnich-vajec-ktere-zvladnou-i-deti-707.html 

 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NAŠICH KVÍZŮ: 

str. 14:  1c, 2b, 3c, 4a      str. 18: c 

Redakční tým časopisu 

 

  

 

P. S. MY TŘÍDÍME! CO VY?  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter
http://www.predskolaci.cz/harry-potter/12945
http://www.predskolaci.cz/hosi-dekujeme/11272
https://www.google.cz/search?q=nový+zéland&client=opera&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiL-um3wvjgAhVbeisKHX2WAnwQ_AUIDigB&biw=1326&bih=627#imgrc=zsRDX_HYadsUmM
https://www.google.cz/search?q=nový+zéland&client=opera&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiL-um3wvjgAhVbeisKHX2WAnwQ_AUIDigB&biw=1326&bih=627#imgrc=zsRDX_HYadsUmM
https://www.youtube.com/watch?v=gUM_PQRBhy4
https://www.oetker.cz/cz-cs/nase-recepty/r/citronove-susenky-na-postaveni.html
https://blog.mall.cz/hobby/tipy-na-zdobeni-velikonocnich-vajec-ktere-zvladnou-i-deti-707.html

