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OBHÁJILI JSME PO DRUHÉ 

MEZINÁRODNÍ TITUL "EKOŠKOLA" 

 

Dne 21. března 2019 jsme na naší škole již po druhé obhajovali titul Ekoškola. Kolem desáté hodiny 

to celé vypuklo. Přijely dvě milé paní auditorky. Sešel se Ekotým a začala obhajoba. 

Jedním z bodů obhajoby je ukázat, co všechno jsme za dobu od posledního auditu změnili nebo co 

jsme vybudovali nového. Všechny tyto věci jsme jim ukázali v krátké prohlídce. 

Rozhodli jsme se, že prohlídku začneme venku. Proto se první zastávkou stal náš nejnovější 

projekt, bezzásahová plocha. Samozřejmě, že když už jsme byli venku, tak jsme se pochlubili  

i bylinkovou zahrádkou. Vevnitř naše první kroky směřovali k nástěnkám, od kterých jsme se jim 

vydali ukázat mapu Českého středohoří a zapomenout jsme nesměli ani na školní Ekokodex (žirafák). Dále 

jsme je zavedli k našim nejmenším, tedy do školky. Chtěli jsme ukázat, že se snažíme vést i Ekoškolku. Když 

jsme byli už i ve školce, napadlo nás vzít je i za staršími dětmi. Podívali jsme se tedy do třetí třídy a do první 

třídy. Naši prohlídku jsme ukončili nahoře  

u klubovny Ekotýmu. No a potom už nám jen zbývalo počkat, jak se rozhodnou. Tak kolem dvanácté hodiny 

jsme se všichni sešli ve sborovně, kde nám oznámili tu radostnou novinu, že jsme obhájili titul Ekoškola.  

A my už teď pomalu rozjíždíme další projekty, aby se nám ten audit podařilo obhájit i za čtyři roky.  

Za Ekotým Ála Hrabáková 
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OTEVŘENÁ ZPOVĚĎ PANA STAROSTY 

Od konce loňského roku máme nového pana starostu, je jím pan Jaroslav Nepovím. A protože bychom 

ho chtěli poznat trochu blíž, připravili jsme si na něj pár otázek. Tímto mu děkujeme za odpovědi.  

1. Jak dlouho starostujete? 

Starostuji 4 měsíce.  

2. Líbí se Vám v nové roli starosty?  

Zatím se v nové funkci rozkoukávám a učím. Doufám ale, že se mi líbit bude a bude to i pro dobro 

našich obcí.  

3. Máte už nějaké jiné zkušenosti s politikou?  

Byl jsem 16 let členem zastupitelstva obce.  

4. Jakou máte vizi do budoucna? 

Přál bych si, aby občané našich obcí zde žili rádi a byli spokojeni jak s mou prací, tak i s prací celého 

zastupitelstva.  

5. Jaké změny plánujete s naší školou? 

Já osobně změny neplánuji. Myslím, že naše škola je nastavena dobrým směrem.  

6. Co chcete udělat v naší obci zásadního? 

Momentálně nás nejvíc zaměstnává vyřešení vody a  kanalizace ve spádových obcích.  

7. Bude nějaká úprava rybníka ke koupání? 

V dohledné době není v plánu úprava rybníka ke koupání.  

RABÁ, AČAL 

MEZINÁRODNÍ SUMMIT FINSKO 

Od 29. 5. do 5. 6. se ve Finsku koná program WSSC. Pod vedením paní učitelky Hotové vyrazí dvě 

žákyně osmé třídy, Mája Kašparová a Ála Hrabáková, do světa. Po celou dobu projektu by měla probíhat 

práce ve skupinkách. Vysázíme pár stromů, navštívíme i Národní park Koli. V závěru programu se 

přemístíme do Helsinek. Podrobné zážitky z cest si můžete přečíst na našich webových stránkách: 

http://www.zs.libesice.cz/ 

 

http://www.zs.libesice.cz/
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DRBY Z NAŠÍ ŠKOLY 

 

- Třináctka v depresi, stává se z ní anorektička a tvrdí o sobě, že je tlustá. 

-  Třináctka zamilovaná do 19letého. 

- Dva šesťáci se nemilosrdně  

poprali po hodině tělocviku. 

- Na záchodech se objevují milostné  

vzkazy. 

- Žáci ve stresu - čtvrtletky se nemilosrdně 

blíží. 

- Učitelé v pomluvách, žáci si neberou 

servítky. 

- Žáci si stěžují, učitelka nutí do nepovinných 

akcí. 

- Na škole se objevil nový trend, ve 3. družině se věští budoucnost z karet. 

 

 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ 

První dubnové odpoledne jsme se rozhodli strávit přímo v básnické atmosféře. Na naší škole se totiž 

uskutečnil 1. ročník RECITAČNÍ SOUTĚŽE. K naší radosti se jí zúčastnilo hned 29 žáků. Výkony všech 

recitátorů byly úžasné. Žáci nás nejen překvapovali svou leckdy procítěnou interpretací, ale také bavili 

vtipnými verši, např. o študém chudentovi. Při přednesu žákyň s vlastní tvorbou naopak až mrazilo 

v zádech.  

Nutno dodat, že statečnost žáků byla ve většině případů podpořena snahou a zájmem rodičů, kteří svému 

dítku pomohli s výběrem a učením básně. Za to si zaslouží náš dík.  

Soutěžilo se ve dvou kategoriích, mladší a starší žáci. Celkem 7 žáků bylo následně oceněno knižní 

odměnou a diplomem. Na třetích místech se umístily Terka Eflerová a Vaneska Pohlová, druhou příčku 

obsadili Toník Mlejnek, Valča Zaťková a Ála Hrabáková a vítězkami 1. ročníku se staly Irenka Křížová a 

Maruška Kašparová.  Všichni recitátoři si za svůj výkon a odvahu odnesli také originální záložku do knížky. 

Největším přínosem pro všechny zúčastněné ale podle našeho názoru bylo společně prožité krásné 

odpoledne plné poezie a přátelské atmosféry. Už teď se těšíme, s čím nás děti překvapí příští rok. 

Mgr. Eva Trnková, Mgr. Klára Janošová 
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DEN ZEMĚ 

24. dubna se konal Den Země, který si pro žáky připravil Ekotým. Celá škola se přesunula pod Sedlo, kde 

byly děti rozděleny do osmi skupin. Společně absolvovaly šest stanovišť, přičemž na každém stanovišti si 

mohli žáci vyzkoušet něco k tématům, která Ekotým za dobu svého působení na naší škole řešil a to jsou: 

 Energie 

 Prostředí školy 

 Voda 

 Odpady 

 Biodiverzita 

 

 

Vítězný tým jede do děčínského aquaparku spolu s Ekotýmem. Tým, který skončil na prvním místě, vedla 

Šárka Šulevková, žákyně 9. ročníku.          ROMČA 
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VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 

 

Dne 11. dubna 2019 proběhla na naší škole tradiční velikonoční prodejní výstava, kde byly ke 

koupi velikonoční výrobky žáků naší školy. Mezi ně patří výrobky ze dřeva - zajíčci, ptáčci, vajíčka, osení  

v květináči s decoupage technikou, svíčky, mýdla, balzámy na rty, krémy na ruce, slizy, "mňamózní" slizy, 

soli do koupele, šumivky, výrobky z fima, velikonoční věnce, domácí deodoranty a různé velikonoční 

dekorace. Výrobky vždy velmi rychle zmízí, choďte na výstavu včas! Foto ve "Fotogalerii". 

Denisa Šulevková, Bc. Renáta Šindelářová, Bc. Jarmila Sedláková, Naděžda Umanová 

 

 

 

 

MC DONALD´S CUP 

 

29. dubna 2019 se opět po roce zúčastnilo naše výborné družstvo fotbalistů této fotbalové soutěže.  

V minulých letech okrskové kolo dvakrát vyhráli a tak i letos byly velké naděje. Zapracovala však smůla a při 

remíze a následném přepočtu branek měli o jeden gól méně než druhá škola. Skončili na i tak krásném  

2. místě a já jim velmi děkuji za to, že vydrželi hrát perfektní hru i za silného a neustávajícího deště, který 

nás nemilosrdně kropil po celou dobu soutěže. Další dík patří panu Božíkovi za výpomoc s přípravou 

družstva a dopravou na soutěž. Za dopravu také děkujeme Obci Liběšice. 

Mgr. Jan Táborský 
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PROJEKTOVÝ DEN "MÝDLÁRNA RUBENS" 

Druháci a páťáci vyrazili poslední dubnový den 30. dubna 2019 do bylinkového ráje -

 mýdlárny Rubens v Růžové u Děčína. Také proto, že sami máme na školní zahradě bylinkové záhonky, 

chtěli jsme se o bylinkách a jejich využití dozvědět více. Už když do mýdlárny vejdete, máte pocit, že jste se 

ocitli v jiném světě. Příjemné teplo od podlahy, nádherné bylinné vůně, dřevo, bylinky všude, kam se jen 

podíváte, krásná zahrádka jakoby vrůstala do prostoru prosklenou stěnou.  

Seznámili jsme se s řadou zdraví prospěšných rostlin, ale také víme, že některé byliny se tváří přátelsky 

přestože jsou jedovaté. Třeba taková konvalinka nebo břečťan... Třezalku naloženou v oleji vhodnou na 

spáleniny si jeden z nás vyzkoušel na vlastní kůži, když se spálil o tavnou pistoli. Potvrzeno - funguje to!:)  

Každý si rydly zkrášlil své bylinné mýdlo, zabalil a doma daroval. Na závěr jsme si namasírovali chodidla 

chůzí po bosé stezce. Celé dopoledne se vydařilo, děti byly nadšené. Hned je nám bližší i naše bylinná 

zahrádka u školy. 

Mgr. Klára Janošová 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠMICERŮV POHÁR VERNEŘICE 

2. května 2019 se družstvo fotbalistů opět vydalo do nedalekých Verneřic na Šmicerův pohár. Letošní 

ročník byla pouze jedna kategorie, a to 7. + 8. + 9. ročník. Za liběšickou školu vyrazili Štěpán Machaj, Šimon 

Krupička, Aleš Fojta, Tomáš Korba z 8. ročníku a Slávek Polyakov a Matěj Giesel z 9. ročníku. Po úvodním 

vyhraném zápase už následovaly pouze prohry. Naše chlapecká sestava skončila na posledním místě, což se 

v celé historii poháru ještě nikdy nestalo. Jak se říká, všechno je jednou poprvé a já doufám, že v tomto 

případě i naposled. Děkujeme Obci Liběšice za zajištění dopravy. 

Mgr. Jan Táborský 
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CESTA KOLEM SVĚTA 

Dobrodružství, které na člověka čeká po cestě kolem světa za 10 měsíců si asi takhle z pohodlí 
našich domovů neumíme představit... Ale rozhodně stojí za to, se o to alespoň pokusit. V tom 
nám pomohla cestovatelka Marie Šnajdrová, která se z takové cesty nedávno vrátila. V pondělí 13. května 
2019 se besedy s ní zúčastnily děti  celého prvního stupně a nutno podotknout, zájem střídalo nadšení. 
Odlišnost kultur, města i pralesy, všechny druhy podnebí, 50 stupňů ve stínu na poušti (kdyby tam nějaký 
byl) nebo mrazy v horách, nebezpečí v podobě divokých zvířat a jedovatého hmyzu... 
to všechno očima cestovatele s dvacetikilovou krosnou na zádech, do které se vešlo i ukulele:) Věděli jste, 
že se díky speciálnímu filtru dá bezpečně vypít i voda, ve které plave mrtvý had, 
že nejjedovatější pavouk světa usmrtí člověka do 15 minut, takže si Australané před obutím vyklepou pro 
jistotu boty, že vombat má trus ve tvaru krychle, že v Indonésii jezdí na střeše autobusů kozy a slepice, že 
v Singapuru za kousnutí do svačiny v metru dostanete od policisty 
přes zadek rákoskou a žvýkačky jsou zakázány úplně? Že přeletem z Nového Zélandu do 
Ameriky předběhnete čas a po 14 hodinách v letadle přistanete o 15 minut dřív, než jste vzlétli? 
Prostřednictvím Máji jsme se na chvíli ocitli úplně v jiném časoprostoru. Svět je plný krás  
a překvapení... Děkujeme! 

Mgr. Klára Janošová 
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DOPRAVNÍ SOUTĚŽ – okresní kolo 

Rok se sešel s rokem a 13. května 2019 tu byla další výzva v podobě okresního kola dopravní 

soutěže v Litoměřicích. Jízda zručnosti, dopravní testy, jízda po dopravním hřišti a první pomoc, to vše v 

jedno dopoledne čekalo na dvě naše družstva. V první (mladší) kategorii soutěžila Lucka Albrechtová, Terka 

Kaprova, Séba Vavřík a Mája Efler, v druhé (starší) to byla Sába Fraňová, Hanka Holubová, Aleš Černý a 

Vašek Černý. Všichni ze sebe vydali naprosté maximum a vyplatilo se, starší žáci si odváželi kromě 

stříbrných medailí i sluneční brýle nebo světlo na kolo, mladší žáci dosáhli dokonce na nejvyšší příčku a 

spolu se zlatými medailemi ziskali multifunkční šátky a flash disky. A kromě těchto ocenění mají šanci 

potvrdit své kvality na dvoudenním krajském kole ve Varnsdorfu. Všem zúčastněným moc gratulujeme, 

jsme na vás patřičně pyšní.          Mgr. Tereza Hotová 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATLETICKÝ VÍCEBOJ - okrskové kolo 

V pátek 17. května 2019 se naši žáci zúčastnili atletických závodů v Litoměřicích v okrskovém kole.  

1. a 2. ročník závodil v běhu a skoku dalekém, 3. až 5. ročník ještě navíc v hodu kriketovým míčkem. Všichni 

bojovali z plných sil a získali devět umístění. Gratulujeme! 

Mgr. Gabriela Sokolová 
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ATLETICKÝ VÍCEBOJ - okresní kolo 

Pár dní po 9 medailích v okrskovém kole byli naši žáci opět úspěšní! 

V okresním kole atletického víceboje, konaném 22. května 2019 v Lovosicích, získala Veronika Hamouzová 

1. místo v kategorii 4. ročník a Lukáš Jaroš 3. místo v kategorii 3. ročník.  

Pochvala však náleží všem zúčastněným žákům za snahu  

a bojovnost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ATLETICKÝ VÍCEBOJ - okrskové kolo 

Mgr. Gabriela Sokolová 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ - krajské kolo 

Ve dnech 21. a 22. května 2019 se konalo dvoudenní krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů ve 

Varnsdorfu.  A my jsme byli součástí! Probojoval se sem tým mladších žáků ve složení Lucka Albrechtová, Terka 

Kaprová, Mája Efler a Séba Vavřík. Soutěžící se utkali v 5 disciplínách - 4 byly stejné jako v okrese a navíc přibyla 

orientace v mapě. První den nás čekala jízda zručnosti a jízda po dopravním hřišti, na něž nám vyšlo slunečné počasí. 

Po těchto disciplínách jsme obsadili průběžné třetí místo. Další den jsme zbylé disciplíny naštěstí absolvovali  

v budově, protože celý den propršel. V konečném pořadí jsme se jako družstvo umístili na krásném čtvrtém místě  

a Séba Vavřík se za jednotlivce dostal na třetí místo v celém Ústeckém kraji!. Všem soutěžícím gratuluji k vynikajícímu 

výsledku!                                                                                                      Mgr. Tereza Hotová
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BRANNÝ ZÁVOD ÚSTECKÉHO KRAJE 

Dne 27. května 2019 se dvě družstva ze 7. ročníku (Vašek Černý, Adam Kos, Klára Cilinková a Natálie 

Štilijanová) a 8. ročníku (Aleš Fojta, Lukáš Čermák, Jakub Hamouz a Daniela Peremská) zúčastnila prvního 

ročníku Branného závodu, který pořádalo Muzeum civilní obrany v Ústí nad Labem. Na trati v zalesněném 

terénu čekalo na žáky několik stanovišť. Školou pořádaný SOS den je měl na úkoly částečně připravit, žáci 

tak absolvovali přípravu evakuačního zavazadla, překážkovou dráhu po laně, soubor otázek z civilní obrany, 

střelbu ze vzduchovky, hod granátem a pingpongovým míčkem na cíl a test z tématiky POKOSu (Příprava 

Občanů K Obraně Státu). Po závodu bylo pro žáky připravena ještě zajímavá možnost si na profesionálních 

přístrojích Fakulty zdravotních studií UJEP otestovat své tělo. Dozvěděli se tak objem tuku, vody a svalů  

v těle, svůj BMI, kolik jejich tělo denně musí přijmout kalorií, otestovali zajímavý přístroj na stabilitu těla 

apod. Výsledky našich družstev dodáme později, až se je dozvíme od vedení soutěže. 

Mgr. Jan Táborský 

 

EXKURZE DO HISTORYPARKU 

Dne 3. 5. 2019 se vydala školní družina na exkurzi do HistoryParku v Ledčicích, kde pro nás byl připraven 

skvělý program od profesionálních lektorů či archeologů. V rámci programu se žáci seznámili s prací 

archeologa, vyzkoušeli si odkrývat nálezy v terénu, zkusili si vyrobit pravěké nástroje, práci s detektorem 

kovů a užili si simulaci na interaktivním pískovišti. Žáci si exkurzi užili, přestože počasí moc nepřálo a všichni 

hezky vymrzli. :-) 

Bc. Renáta Šindelářová, Naděžda Umanová, Denisa Šulevková  
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ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD LITOMĚŘICE 

Dne 27. května 2019 jsme společně se žáky deváté třídy navštívili Čistírnu odpadních vod v Litoměřicích. Tuto 

exkurzi nám zařídil náš bývalý kantor a současný parťák Mgr. Jan Kotěra. Největším zážitkem byly jistě "čichové 

vjemy", které byly opravdu velmi pestré.  Žáci poznali princip přečištění odpadní vody než je vypuštěna do Labe. Dále 

měli možnost využít kufříkové sady ekologického střediska SEVER, kterými měřili hodnoty pH, obsah dusičnanů  

a fosforečnanů u výpusti do řeky Labe.                                      

Mgr. Václava Militká 

 

 

 

 

 

 

 

DEN S CHEMIÍ V LOVOCHEMII 

 

Dne 20. května 2019 jsme se s žáky osmé třídy zajeli podívat do lovosické Lovochemie na akci Den s chemií. 

Žáci byli seznámeni se stipendijní podporou určitých studijních oborů. Dále byli poučeni o bezpečném chování v 

rámci exkurze. Naše skupina se podívala do firemních chemických laboratoří. Byla jim předvedena krátká ukázka 

první pomoci. Zjistili historii a současnost týkající se výroby kyseliny dusičné a na závěr shlédli několik velice 

zajímavých chemických pokusů.             

 Mgr. Václava Militká 

 

 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 

 

Dne 16. dubna 2019 se žákyně osmé třídy Pavla Podrábská zúčastnila okresního kola biologické olympiády v 

Litoměřicích. V kategorii C soutěžilo 25 žáků z 8. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií. Žáci vypracovávali 

vstupní úkol na předem dané téma. Dále psali test, absolvovali laboratorní práci a poznávací část. Děkujeme Pavle, 

která byla 20. z 25 za její píli a samostatnou náročnou přípravu na tuto soutěž.                                  

Mgr. Václava Militk 
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EXKURZE SE SEVEREM NA HELFENBURKU 

Jet na školní výlet do místa, které je 6 kilometrů vzdálené od Liběšic? Co tam asi může být 

neprobádaného. No to byste koukali! Když dostanou sedmáci za úkol najít, co nejvíce zajímavostí na cestě 

na Helfenburk a dostanou možnost být nejlepší, to se z nich najednou stanou kreativci! A co kdyby 

to mohly být úkoly pro nějakou další školní skupinu? To se jim najednou roztáčí mozkové závity, když 

vzpomínají, proč je tady listnatý a tamhle jehličnatý les; co je to tady za letopočet vyrytý ve zdi a co je to za 

zvláštní kámen, do kterého se dá tak jednoduše rýt..? No a na závěr si samozřejmě všichni musíme udělat 

vrcholové foto.  

Mgr. Tereza Hotová 

  

 

 

 

VÝLETĚNÍ 6.TŘÍDY 

Šesťáci si vyrazili na tři dny od 22. do 24. května 2019 na výlet do Kytlic u Nového Boru.  

I když byla cesta deštivá, vychutnali si ji plnými doušky. Zejména pak neplánované mezipřistání 

v Božíkově. Po ubytování v chatkách jsme si ve společenské místnosti zatopili v krbových 

kamnech a při usychání jsme nelenili a zahráli si na spisovatele. Ukázky prací k nahlédnutí ve 

fotogalerii. Podvečer jsme si zpříjemnili hrou Activity, při níž měl největší úspěch Fandův žokej. 

Následující den děti za pomoci indicií objevovaly krásy místního lesního divadla a rázem se 

většina z nich proměnila v herce. Odpoledne si pak vyzkoušely pár akrobatických kousků při 

skocích na trampolíně, dopřály si zasloužený odpočinek ve vířivce a někteří málem 

nepřežili infarktové hokejové klání s Němci. V pátek nás čekala cesta domů, ale hádejte co! 

Vůbec se nám nechtělo. Už teď sníme o dalším společném výletu. 

Mgr. Eva Trnková 
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ 

27. -. 31. 5. proběhl ozdravný pobyt pro žáky 3. - 5. třídy, doplněný 5 žákyněmi z druhého stupně 

v hotelu Sumó v Jilemnici. Na programu bylo koupání v bazénu, celodenní výlet do ZOO Dvůr Králové 

s lektorem, procházka městem Jilemnice a jedno odpoledne jsme věnovali vědomostní soutěži.  

Denisa Šulevková, Naděžda Umanová, Mgr. Markéta Vlková 
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SOS DEN 

Na pátek 10. května 2019 připadl další projektový den, který přinášíme našim žákům rok co rok. Ten 

letošní byl o mnoho jiný, než předchozí. Vzhledem k tomu, že jsme naší školu přihlásili do krajské 

soutěže "Branný závod", potřebovali jsme si jednotlivé oblasti někde vyzkoušet. No a právě k tomu letošní 

SOS den posloužil. Pro žáky byl připraven okruh nad školou kolem chmelnice, kde si vyzkoušeli překážkovou 

dráhu, testové otázky z civilní obrany a přípravy občana k obraně státu, transport zraněného, hod různými 

předměty na přesnost, příprava evakuačního zavazadla nebo třeba střelbu ze vzduchovky. Na krajskou 

soutěž vysíláme několik týmů podle věku - na webu vás budeme informovat, jak jsme dopadli.  

Mgr. Jan Táborský 

 

CO NÁS DO KONCE ROKU JEŠTĚ ČEKÁ A NEMINE: 

 

3. - 5. 6. ŠV – Jezero Chmelař Úštěk (2. třída) 

10. 6. Děčínský aquapark (Ekotým + vítězové Dne Země a SOS dne) 

14.6.  Hry bez hranic 

18.6. Dopravní hřiště LTM (4. třída) 

18. 6. Ekotým si převezme titul Ekoškola v prostorách Senátu České republiky 

17. - 19. 6. ŠV – MENTAUROV (7.třída) 

21. – 23. 6. Nocování ve skalách (Ekotým) 

26. 6. Kozí farma Držovice (6. tř.) 

27. 6. ŠV – Mirakulum (1. – 5. tř.) 

  

 

A srdečně Vás zveme na naši ŠKOLNÍ AKADEMII, která se koná  

25. 6. 2019 od 17:00 v Kulturním domě v Liběšicích. 

Přijďte se podívat a pobavit se výkony našich žáků. 

 

ROMČA 
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU PODLE ŽÁKŮ NAŠÍ 

ŠKOLY 

Posledními týdny se na nás ze všech sdělovacích prostředků chrlila reklamní kampaň politických stran, 

toužících po křeslech v evropském parlamentu. I naši žáci mají jasno! :) a zde můžete vidět výsledky: 

Mgr. Tereza Hotová  
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC 

 

Stojí za ukázku! Opravdu podařená slohová práce žákyně 8. tř., Máji Kašparové! Jen tak dál!  

 

Kdybych byla neviditelná 

  Kolikrát za život člověk poznává nově? Kolikrát člověk zapomíná staré? Kolikrát opouští, nebo se cítí 

opuštěn? Kolikrát se učí mít znovu rád? 

  Prázdné lahve od vína v koši na skříni. Sedím na matraci a prohrabávám jeho věci. Přes židli visí jeho 

košile. Každou vteřinou se mi vybaví vrytý obraz jeho bledé tváře. Mourek naráží hlavou do mých 

roztřesených rukou. Hlaď mě, říká. Blížím se rukou k jeho huňatému kožíšku. Ticho prořízne zvonění 

telefonu.  

  Sedím na židli u prázdného stolu a popíjím vystydlou kávu. Telefon neúnavně opakuje tu samou melodii. 

Pořád ta samá píseň. Tomáš Klus. Klidné večery, hvězdy, pocit bezpečí a tepla…. On. Stop. 

  „Fine,“ promluvila jsem. Chtěla jsem poznat, jestli jeho jméno chutná pořád stejně. 

  „Fine!,“ můj hlas se rozléhal po holých stěnách. Cosi ve mně popadlo poloprázdný šálek a mrštilo s ním  

o podlahu. Po čerstvě vymalovaných stěnách stékali hnědé potůčky. Něco, co mi ho bude navždy 

připomínat? Ach, kéž bych byla neviditelná. 

Kéž bych mohla prostě zmizet. Kéž bych se mohla vytratit přesně ve chvíli, kdy omluvně sklopil oči. 

„Promiň,“ pravil, „takhle to dál nejde.“ 

    Opravdu bych zmizela, kdybych mohla? 

Opravdu bych se zachovala tak zbaběle, že bych zažívala jen to hezké? 

Beru jeho košili do rukou. Tisknu si ji k obličeji. Ano! Zmizela bych, aby pro mě jeho vůně nemusela být 

pouhou vzpomínkou. Zmizela bych na pohřbu dědečka, 

zmizela bych při špatné známce z matiky, zmizela bych, i kdybych třeba jen ztratila svůj oblíbený lak na 

nehty! 

          Košile mi začala proklouzávat mezi prsty. Snažila jsem se jí chytit, marně. Chtěla jsem posbírat střepy 

od hrnku, ale ruka jen prošla skrz ně. Zachytila jsem svůj odraz v okně. Zdá se mi to? Skrze samu sebe vidím 

prádelní koš za mnou! 

                   Nezdá se mi to. Zmizela jsem. 
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TROCHA SPORTU 

JUDO 

Judo je v překladu jemná cesta. Judo vymyslel Džigoro Káno.  

Chvaty: 

osoto-gari 

ouchi-gari 

sumi-gaiši 

okure-ashi-haraj atd. 

 

Způsob boje: 

Ne-waza (boj na zemi) 

Katame-waza (techniky znehybnění) 

Osaekomi-waza (techniky držení)  

Kansecu-waza (techniky páčení) 

Šime-waza (techniky škrcení)  

 

ŠKOLNÍ PŘEBORNÍK V JUDU  

 

 Pro ty z Vás, kteří ještě neznají našeho šampióna, představujeme žáka 6. třídy, Broňu Hrabáka. 

I když si nepřál být na stránkách školního časopisu opěvován, nakonec jsme ho přesvědčili a Vy si tak 

můžete přečíst, jak skvěle si Broňa v tomto školním roce vedl. Broňo, přejeme Ti mnoho dalších úspěchů  

a jsme na Tebe pyšní!  

 

20. 10. 2018   Přebor České Republiky - bez umístění 

9. 2. 2019   Velká cena Litoměřice - 1. místo 

16. 3. 2019  Grand Prix Jablonec N. Nisou - 1. místo 

23. 3. 2019  Grand Prix Pezinok (SK) - 1. místo 

13. 4. 2019 Mezinárodní turnaj Bratislava (SK) - 1. místo 

11. 5. 2019 mezinárodní turnaj Graz (AUT) - 2. místo 

18. 5. 2019 krajský pohár Most - 1. místo 
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TIPY NA LETNÍ ČTENÍ 

 

- Nimbus = Neal Shusterman 

- Dívka ve věži = Katherine Arden 

- Arabella z Marsu = David D. Levine 

- Pět kroků od sebe = Rachael Lippincottová 

- Smrtka = Shusterman Neal 

- Navždy s láskou Lara Jean = Jenny Hanová 

- P. S. Stále tě miluju = Jenny Hanová 

- Apollo 13: boj o přežití = Polson Tod 

- Škola, základ malérů = Věra Hudáčková Barochová 

Romča 

 

LETNÍ BÁSNIČKY PRO NEJMENŠÍ 

Plody léta 

Jahody a třešně zrají, všechny děti si venku hrají. Zemědělcům začínají žně, děti skotačí ve vodě. Léto je tak 

nádherné, ovoce je lahodné. Letní období začíná, ale bohužel i končívá. 

 

Prázdninové dny 

Když nejdelší je den a v sadě třešně zrají, to prázdniny jak sen po roce přibíhají. Ty dva měsíce volnosti, kdy 

nemusíme vstávat, o chvílích plných radosti, dlouho si budu zdávat. Jak léto v plné kráse své, nám náruč 

otevřelo, večer pak nebe nádherné, červánky zahořelo. No a když potom, později, vládu svou léto balí, 

nebudeme ztrácet naději, vždyť přijde léto babí. Dlouhé večery nás čekají, postavíme si hrad z písku. Objeví 

se i zákeřní komáři, hlavně mít repelent na blízku. Od učení si odpočneme, mnoho zábavy nás čeká. Však 

ono nám to v září nastane, zatím nás to klidné nechá. Budeme si jen užívat, starosti žádné, vždyť léto je 

přeci od toho. A každý ví, že radostí se mládne. 

 

Letní čas 

Děti leží na louce, dívají se do slunce. Teď se hrnou do vody, chutnají i jahody. Hádej, hádej, co je to? Přece 

léto, popleto! 
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PRO MLSNÉ JAZÝČKY 
 
 

Melounové nealkoholické mojito 
 
Ingredience 
 
15-20 lístků máty 
1,5 lžičky hnědého cukru 
1 plátek limetky 
8 kostek ledu 
 
Postup 
 
Natrháme lístky máty a spolu s hnědým cukrem a plátkem limetky vložíme do skleničky. Drtíme, než začne 
limetka pouštět šťávu. Potom sklenici dolijeme minerálkou a nasypeme led. 
 
A máme nealko mojito! 
 
 

 
Jahodové mojito 

 
Ingredience 
 
8 středně velkých jahod 
3 lžičky třtinového cukru 
1,5 dl sodovky 
citronová šťáva 
10 lístků čerstvé máty na ozdobu 
 
Postup 
 
Čtyři jahody rozmixujeme tyčovým mixérem se lžičkou cukru do pěny. Do sklenice nasypeme zbylý cukr, 
položíme na něj jahody, pak oprané mátové lístky, na ně dáme kostky ledu, zalijeme sodovkou a zakápneme 
citronem. 
Navrch pak velkou lžící položíme pěnu z rozmixovaných jahod. Dozdobíme mátovými lístky a jahodou. Ihned 
podáváme. 

 
Dobrou chuť! 

 
ROLKA 
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CO TAKHLE SE BĚHEM PRÁZDNIN NAUČIT HRÁT NA 

UKULELE? 

Zjednodušeně se prakticky jedná o zmenšenou kytaru, ale nenechte se zmást!  

Kytara má 6 strun a ukulele pouze 4 struny. Existují 4 druhy. Sopránové, koncertní, 

tenorové, a baritonové. V tomto článku se budeme, věnovat právě to mu 

sopránovému.   

Popis: 

Sopránové ukulele měří 53 centimetrů to je zhruba 21 palců. Jedná se o nejmenší 

ukulele ze všech.  Má 4 struny laděné do G C E A nebo A D Fis H. Na rozdíl od koncertního či tenorového 

ukulele má kulatý zvuk. 

Akordy: 

Na ukulele se dá zahrát spoustu písniček, které obsahují jen 4 základní akordy. Jedná se o akordy F G C a 

Am. Mimo těch můžete dole v obrázku vidět další známé akordy. 

 

  

 

Známé osobnosti: 

Své vlastní ukulele mají například: 

 Annie Camel  

 Voxel         

 Pokáč 

 Elise Ecklund 

 Israel "IZ" Kamakawiwoʻole (autor písničky Somewhere over the Rainbow) 

 Lady Zika 

 Mína 

 Naty Hrychová….     

ČALA 
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JARO V MATEŘSKÉ ŠKOLCE 

 

Jaro v naší mateřské škole je ve znamení několika projektů, financovaných ze šablon, tvořených 

učitelkami. Několik dětí se také vydalo na ŠKOLKU V PŘÍRODĚ. 

Na konci března se děti zúčastnily projektového dne „Motýlí louka“ s odbornicí ekologické výchovy, 

Mgr. Janou Modrou. Díky tomuto dni pomocí prožitkového učení, pozorování, situačnímu učení  

a učení hrou děti zjistily, proč žijí motýli na louce, seznámily se s jejich názvy, jak motýl vzniká, kde klade 

vajíčka, z kterých se následně vylíhne housenka. Celý projekt probíhal zábavnou formou, a proto si děti 

pamatují význam opylování v přírodě, hrají si na motýly a hledají venku housenky, aby se nám podařilo 

vylíhnout je i v umělém prostředí jako v loňském roce. 

 

V dalším projektu se děti seznámily s indiánskou kulturou. Poznávaly 

jejich kulturu, zvyky, krajinu, ve které žijí, živou i neživou přírodu. Naučný 

program představil dětem odborník, který se o tuto problematiku zajímá již 

přes 20 let. Náplní tohoto dopoledne byla indiánská hudba, kdy si děti mohly 

zabubnovat na velký buben, zastřílet si z luku, zatančit, zasoutěžit, vyrobily si 

indiánský totem i náramek z kůže a zhlédly repliky původních indiánských 

hraček, oděvů a zbraní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V květnu se děti vypravily na Školku v přírodě do penzionu Eva v Kryštofově údolí. Viděly jedinečný 

orloj, dřevěný kostel, nejvyšší viadukt pro vlaky, navštívily tvořivou dílnu a ani tentokrát jsme nezapomněli 

na přírodu. V lese jsme budovali domečky pro skřítky. Poslední den děti čekalo velké překvapení – návštěva 

Dinoparku v Liberci. 
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Aby nebylo dětem, které zůstaly v mateřské škole, líto, že neuvidí 

dinosaury, tak si na ně celý týden hrály a vydaly se na dobrodružnou cestu 

strojem času do minulosti, té nejdávnější, do pravěku. Prvním společným 

úkolem dětí bylo vytvořit si v jedné části třídy místo, které se stalo obydlím 

pravěkého člověka. Jeskyni si děti následně vyzdobily, aby se v ní cítily jako 

doma. Stejně jako pravěkým lidem i nám se povedlo stát se tvořivým a vyrobit 

si pravěké náhrdelníky, rozdělat oheň a poznat jeho význam. Pomocí 

dinosauřích papírových pacek jsme se pohybovali a cvičili jako tito mohutní 

plazi, zjistili jsme, čím se živili, z čeho se vylíhli a bohužel jsme se dopátrali  

i toho, proč je již na planetě nemůžeme vidět živé. Stali se z nás  

i archeologové a dinosauří zuby jsme si „vykopali.“  

Další projekty nás ještě čekají, někdy příště Vám o nich napíšeme. 

    za MŠ Mariana Kovalová 

 

NĚCO PRO ZASMÁNÍ 

 
Baví se dva kamarádi. "Ty, Franto, co je to ta světová finanční krize?" „Ty, Pepo, jak bych ti to vysvětlil. Máš 

nějaký kamarády bankéře?" „No, to nemám." „Tak teď budeš mít."  

 

Strč mobil do čaje a máš T-mobile. Strč mobil do vody a máš Vodafone. Rozlom ho na dva kusy a máš  

Ó dva.  

 

Manželka se ptá manžela: „Jak se obléká ta tvoje nová sekretářka?" A manžel na to: „No, když to tak 

vezmu, tak vlastně docela rychle!" 

 

 

Jde chlapík po ulici a někdo ho přepadne se slovy: „Naval všechny svoje prachy!" Přepadený koktá: „Ale já 

jsem politik!" Lupič se zamyslí a odpoví: „V tom případě naval moje prachy!"  

KORAL 
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Inspirovali jsme se: 

https://www.i60.cz/clanek/detail/1360/jasna-zprava-pro-mistni-drbny 

https://www.google.com/search?sa=G&hl=cs&q=judo+resimleri&tbm=isch&source=iu&ictx=1&tbs=simg: 

https://www.google.com/search?q=letn%C3%AD+omalov%C3%A1nky&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiixsqxiqriA

hVRJVAKHaPIDJEQ_AUIDigB&biw=1440&bih=789#imgrc=DCzwCQM2RGO6cM: 

https://ukulelko.cz/ukulele-akordy/ 

https://www.google.com/search?q=nealkoholick%C3%A9+mojito&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwimj4aFlM7iAhV

LK1AKHeFjBJUQ_AUIECgB&biw=1821&bih=876#imgrc=icEAPGHkFP795M: 

 

 

Redakční tým časopisu 

 

  

 

 

 

 

P. S. MY TŘÍDÍME! CO VY?  

https://www.i60.cz/clanek/detail/1360/jasna-zprava-pro-mistni-drbny
https://www.google.com/search?sa=G&hl=cs&q=judo+resimleri&tbm=isch&source=iu&ictx=1&tbs=simg
https://www.google.com/search?q=letní+omalovánky&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiixsqxiqriAhVRJVAKHaPIDJEQ_AUIDigB&biw=1440&bih=789#imgrc=DCzwCQM2RGO6cM:
https://www.google.com/search?q=letní+omalovánky&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiixsqxiqriAhVRJVAKHaPIDJEQ_AUIDigB&biw=1440&bih=789#imgrc=DCzwCQM2RGO6cM:
https://ukulelko.cz/ukulele-akordy/
https://www.google.com/search?q=nealkoholick%C3%A9+mojito&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwimj4aFlM7iAhVLK1AKHeFjBJUQ_AUIECgB&biw=1821&bih=876#imgrc=icEAPGHkFP795M:
https://www.google.com/search?q=nealkoholick%C3%A9+mojito&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwimj4aFlM7iAhVLK1AKHeFjBJUQ_AUIECgB&biw=1821&bih=876#imgrc=icEAPGHkFP795M:

