
 

 

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 

 
Vážení čtenáři, 

je to sice teprve pár týdnů, co jste drželi v rukou 

nové číslo školního časopisu, ale vzhledem k 

nadcházející vánoční atmosféře se naši malí 

novináři v čele s panem učitelem rozhodli, že si 

trochu pospíší a další čtení pro vás připraví ještě 

před prázdninami. 

V úvodu si dovolím malé ohlédnutí za listopadovou 

oslavou 40. výročí postavení budovy základní školy 

v Liběšicích. Příprava takové velké akce nám dala 

pěkně zabrat a nemá smysl konkrétně upozorňovat 

na dílčí zásluhy. Každý velmi dobře ví, čím přispěl 

svou troškou do mlýna, ať už to jsou zaměstnanci, 

nebo žáci školy. Odměnou všem, kteří se na 

přípravě samotné či hladkém průběhu podíleli, byly 

pestré ohlasy od návštěvníků, rodičů nebo bývalých 

zaměstnanců. Je zajímavé sledovat, že obyčejnou 

schopnost poděkovat, pochválit, mají lidé, kteří 

toho s naší školou moc společného nemají, a přesto 

jsou jejich oči otevřené a objektivní. 

V uplynulém roce nás potkalo mnoho změn, ať už 

pracovních, nebo organizačních. 

Pro některé zaměstnance to byl rok začínající 

spolupráce, pro jiné zase končící. Pro řadu z nás to 

byl rok plný nových zkušeností a pracovních aktivit. 

Někteří se toho zalekli, jiní do toho šli s plnou polní. 

Chci touto cestou vyjádřit podporu všem, kteří si 

vybrali složitější cestu, a nemám na mysli pouze 

zaměstnance školy, ale také žáky. Těchto lidí si 

vážím bez rozdílu věku či zařazení. Zároveň na ně 

apeluji, aby sami sobě nedovolili ztratit se v šedi 

obyčejnosti, lenosti a pohodlnosti. Mezi ty, jež se 

rozhodli podat pomocnou ruku nad rámec svých 

povinností, se řadí i několik spolupracujících 

subjektů, jako například ZD Liběšice, INVA Liběšice, 

SK Liběšice, ale i drobní živnostníci. Přátelská 

výpomoc s Domovem na Zámku je již tradicí. Celou 

skupinu uzavírá dobrá spolupráce s naším 

zřizovatelem obcí Liběšice. Poděkování si však 

zaslouží i ti, kteří „jen“ pohladí hezkým slovem. 

Nadcházející svátky budiž Vám svátky plnými 

odpočinku, nabrání nových sil a energie. Buďte na 

sebe všichni hodní, vyplácí se to! Zanechte slovo 

lhostejnost hluboko ve své mysli a s úsměvem na 

tváři přivítejte další rok, 
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AKCE 
 

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA 
 

Tímto bychom Vás chtěli pozvat na vánoční besídku, která se bude konat ve čtvrtek 1 9. prosince v kostele 

Nanebevzetí Panny Marie od 1 7 hodin. Budete si moci poslechnout básničky, zhlédnout krátké divadelní 

představení a společně s žáky si zazpívat koledy. Součástí bude i vyhlášení výsledků soutěží "O nejhezčí 

Betlém" a "Talent roku 201 3". 

 

PROJEKT EKOŠKOLA 
 

Naše škola se účastní mezinárodního projektu EKOŠKOLA, který nás učí, jak se chovat šetrně k životnímu 

prostředí. Do tohoto projektu je přihlášeno 38 zemí světa. V České republice zajišťuje projekt sdružení 

TEREZA. 

My se věnujeme dvěma tématům, jsou jimi odpady a prostředí školy. Naším úkolem je snížit množství 

odpadů a naučit se odpad třídit. Dále zlepšit vnitřní i vnější prostory školy (například cedulky s názvy 

pokojových rostlin, nová výmalba). 

Co už se nám podařilo: 

- více nástěnek na chodbách 

- popis květin 

- kontejnery na tříděný odpad ve třídách i kabinetech 

- vymalování učebny výtvarné výchovy 

- obrázky na zdi ve školní jídelně a u hlavního vchodu 

- větší množství pokojových květin 

- zajištění ekologických přednášek (např.: projekt VODA a TONDA OBAL NA CESTÁCH) - využití 

odpadů na výzdobu školy 

Veškeré naše úsilí bude zkontrolováno sdružením TEREZA. Všichni se musíme snažit, abychom splnili 

podmínky, které jsou nutné k získání titulu EKOŠKOLA. 

Mgr. Václava Militká 
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TÉMA VÁNOCE 
 

 

 

Advent 
Toto období trvá 4 týdny před Vánoci. Advent se začal slavit už polovině 5.století, Na některých místech 

ho vítají rozsvícením v Říme se objevil v polovině 6. století. vánočního stromku. Patří mezi nejoblíbenější 

Pro adventní neděle je typické tradiční období v roce. Lidé se v něm připravují zapálením jedné svíčky na 

adventním věnci. na Vánoce. Během adventu se obvykle peče V současnosti se jednotlivé adventní neděle 

cukroví, uklízí dům nebo byt, navštěvují se označují jako železná, bronzová, stříbrná a různé trhy, chodí se 

na vánoční koncerty. zlatá. Letošní advent začal docela pozdě, totiž 1 .1 2. zdroje: Dominik Dvořák, 

6. tř. http://vanoce-silvestr.cz/clanky/advent/ http://cs.wikipedia.org/wiki/Advent 

Vánoční pohádka 
Bylo 23. prosince a venku strašně mrzlo, ale dětem 

to nevadilo, byly venku, bruslily, sáňkovaly a 

navzájem se koulovaly. Doma vonělo cukroví, svítil 

stromeček. Tatínek rozdělal v krbu oheň. Prostě 

taková ta vánoční nálada, všechno bylo tak, jak 

mělo být, až do toho okamžiku, který se stal 

osudovou chvílí celého dne. 

Můj malý sobík jménem Kometka zmizela. Bylo to 

strašné, dostala jsem ji od svého kamaráda Petra, 

který se kdysi ztratil, nikde po něm tenkrát nebylo 

ani stopy. Strašně mi chybí, byl to můj nejlepší 

kamarád od šesti let, proto pro mě byla Kometka 

tak důležitá a teď je pryč. Sice už se stmívalo, ale 

přesto jsem se ji vydala hledat. Všichni lidé z vesnice 

mi začali pomáhat hledat ji. A tak začalo platit 

pravidlo: "V nouzi poznáš přítele." Hledali jsme 

celou noc, ale jako kdyby se do země propadla. 

Ráno jsem se probudila a v duchu doufala, že to byl 

jen sen. Ale nebyl. Podívala jsem se z okna a zjistila, 

že sněží. Štědrý den už přišel. Bylo mi smutno, ale 

předstírala jsem, že je mi dobře, abych nepokazila 

Vánoce ostatním. Na řadu přišla i štědrovečerní 

večeře, měli jsme tradičního kapra a bramborový 

salát. Vtom někdo zaklepal, maminka šla otevřít, a 

protože dvěře byly naproti jídelnímu stolu, viděla 

jsem, kdo přišel. Myslela jsem si, že mám vidiny. Byl 

to Petr s Kometkou. Má skvělá vánoční nálada byla 

zpět, nezajímalo mě, jak se sem dostali, ale hlavně, 

že jsou tu. Z toho plyne, že naděje umírá naposled, 

zvlášť o Vánocích. 

Míša Fischerová, 9. tř. 

Rozhovor 
(se školou...) Ahoj. 
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OButdome tjasdeymnjeěšjatěkáneopsřleamvaý?šlela. 

AKndoe, aněkjdaykáboystlaavoasblayvkalipdnoědlme otehblaebmýto. hla být? 

OJasklasviatbaykomvoohulaobsýlat vvue pškřeodles, taavuudjěelšá?m ji někdy v lednu. 

Představuju si ji tak, že tady bude nějaká hezká výzdoba, bude to v hale školy a možná tady bCuodbeyi 

ntaěmjakmý ěplroodbeýjtvnýaroobbkčůe. rstvení? 

BJaukdée btaumdenšějmakíténpaítísaobněěcoobnleačzeunbí?. 

Oblečení si nechám stejné, kdybych měla jiné, tak se ani nestačím převléknout. Náhodou mi toto 

oMbylesčlíešnsí ia, žtyetopřnijodvoéubirýbleývmaolíczsalmušěís! tSalnyšcei lšakjoselym? jen 

samé dobré chvály! DDoěukfuájmi z,ažeodapnoov! ěSdaim, roázdřeajmjsěemje spioszvtue.bou 

povídala .. zatím ahoj. 

Míša Horáková, 8.třída 

Nemáš zač, a ahoj! Káťa Hanzlíková, 8.třída 

Tradice a zvyky 

Málokteré období v roce má tolik tradicí, zvyků ryby, ale polévky a luštěniny. Například hrách, a pověr - 

jsou to jen Vánoce. hrachová polévka, houbové omáčky, sušené Plno tradicí zaniklo, ale zase naopak vzniklo 

a ovoce, krupičné a kukuřičné kaše medem ještě vznikne.Třeba vánoční stromeček je nebo sirupem polité. 

velmi mladá tradice. V České republice se 

vánoční stromeček objevil v 1 81 2. Zlaté prasátko 

 Říká se, že když celý Štědrý den nic nesníte, 

 Jmelí uvidíte zlaté prasátko, najíst se můžete až 

Jedna z vánočních rostlin je jmelí. Jmelí může u večeře. Pokud se vám zlaté prasátko zjeví, být zelené, 

postříbřené nebo pozlacené, další příští rok vám přinese velkou úrodu a nejčastěji se zavěšuje na lustr. Pod 

jmelím má hojnost. 

muž políbit ženu či dívku. A také se říká, že Rozkvetlá Barbora darované jmelí přináší štěstí. Svobodná dívka 

si utrhne třešeň nebo zlatý 

 déšť, a když jí rozkvete do Štědrého dne, pak 

 Kapr se do roka vdá. 

Kapr je tradice velmi mladá. Kdysi se nejedly 
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 děti je to 

Koledy jsou velmi hezká tradice, je jich Ježíšek, ale v jiných zemích je to Santa Claus, opravdu hodně např: 

Nesem vám noviny, Dej ve Finsku třeba Děda Mráz nebo ve Švédsku bůh štěstí, Štěstí zdraví, Tichá noc...... 

Jultomten. 

Nikola Vavříková, 6. tř. 

 Ježíšek zdroj: 

Po večeři je čas na dárky, které nosí každý rok www.zenax.cz/vanoce_tradice_a_zvyky Ježíšek. Pro české, 

maďarské, slovenské, 

Vánoce jako takové 
Vánoce jsou svátekem, který je pro křesťany svátek hned po Velikonocích. K Vánocům tradicí, oslavou 

narození Ježíše Krista. nesmí chybět vánoční stromek, cukroví Vánoce patří k nejznámějším svátkům. 

Štědrý (vanilkové rohlíčky). Vánoční barvy jsou den se slaví 24. prosince. Křeťané tento zelená, červená a 

zlatá. Vánoce slaví všichni svátek mají lidé, kteří žijí na Zemi. Sára Mikinová, 6. tř. 

velmi rádi, je to jejich druhý nejoblíbenější 

 

GLOSY 

WINDOWS vs APPLE 
 

 

Co je lepší Windows nebo Apple? Oba jsou operační 

systémy pro všechny typy 

elektroniky, tak kdo je z nich nejlepší? Kdo je z nich 

nejspolehlivější a kdo z nich má na to se stát 

šampionem?! To se dozvíte v tomto článku. 

Windows používá 1 5,5%, Apple používá 1 4% lidí, 

takže z toho plyne 1 :0 pro Windows. Kdo má více 

stabilnosti? Windows má rychlost, ochranu před 

viry a cizím vniknutím do PC, v tom je nejlepší. 

to Windows. Na něm jsem začínal já i mnozí z vás, 

takže určitě je v tom nejlepší. 

Který operační systém je teda nejlepší? Skóre je 1 

:3! Windows rozsekal Apple o 2 body! V tomto boji 

vítězí Windows. 

Ale všimli jste si něčeho? Kdyby se spojily tyto dva 

operační systémy, vznikl by nejlepší operační 

systém. 
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Patrik Síbr, 8. tř. 
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NÁVODY 

JAK VYPADAT JAKO ELEANOR CALDER 
 

 

ÚČES 

Potřebujete: 

- tupírovací hřeben 

- úzké sponky 

- malé skřipečky do vlasů 

Krok 1 : Pečlivě své vlasy rozčešeme. 

Krok 2: Na temeni hlavy vezmeme trochu vlasů a natupírujeme je zespoda. 

Krok 3: Dáme je zpět a trochu natupírujeme seshora. 

Krok 4: Po natupírování je sepneme sponkami a skřipečky. 

Krok 5: A jako poslední krok nakulmujeme a aplikujeme lak na vlasy. 

LÍČENÍ 

Potřebujete: 

- krycí krém 

- pudr v pudřence 

- korektor 

- řasenku 

- lesk na rty 

Krok 1 : Na tvář naneste slabší vrstvu krycího krému. 

Krok 2: Až krém dostatečně proschne, naneste pudr na tváře. 

Krok 3: Na bradu a na čelo naneste korektor. 

Krok 4: Naneste na horní a dolní víčko řasenku. Krok 5: 

Naposledy aplikujte lesk na rty 

 

 

Káťa Hanzlíková, 8. tř. 

VÁNOČNÍ CUKROVÍ 
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Perníčky 

Základ je mouka, prášek do pečiva, cukr, jedlá soda, med, rozehřátý tuk, vejce, žloutek a koření. Mouku 

smícháme se všemi ingrediencemi, které jsme si připravili. Vznikne těsto, které si zpracujeme a necháme 

přes noc v ledničce. Těsto vyválíme na ne moc tenký plátek. Po vyválení tvarujeme perníčky podle formiček 

stromeček, srdíčko, hvězda atd. Perníčky rozložíme na plech, který je namazaný tukem nebo na pečící papír 

do středně vyhřáté trouby. Perníčky se pečou 1 5 minut. Pak se natřou rozšlehaným bílkem z vajíčka. Po 

natření bílkem se už zdobí. 

Vosí hnízda 

Vejce, cukr, piškoty, strouhanka, kakao, ořechy vymícháme s hladkým krémem. Lžičkou přidáme trochu 

směsi do nádoby. Do středu vytlačíme důlek a naplníme krémem. Otočíme piškotu na plochou stranu ven, 

opatně z nádoby vyklepneme a postavíme piškotem dolů. 

Perníková chaloupka 

Vypracujeme si těsto, rozválíme na tenčí plátky. Válet se musí na cukru Moučka, nemusí být ničím natřený, 

peče se na pečícím papíru. Jde krásně sloupnout, dílky se nebudou trhat. Díly se po vychladnutí můžou 

hned lepit polevou. Cukr na polevu musí být přesatý, aby neucpal pytlík. Bílek se nešlehá, protože by hmota 

byla moc křehká, jen rozmícháme. Zakápneme citronovou šťávou nebo octem. Hmota musí být lepivá, jen 

podle odhadu, aby díly držely u sebe. Když je cukru moc tak to lepit nepůjde a nejde zdobit, sáček se trhá. 

Vemte igelitový sáček a roh ustříhněte, vznikne malá dirka. Lepší jsou pevnější sačky. Rampouchy se dělají, 

že si na střechu dáte "bobek" z hmoty a protáhnete ho. Pak zdobíte. 

Eliška Hanzlíková, 6. tř. 
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ROZHOVOR 
 

 

ROZHOVOR S LITOMĚŘICKÝM 
BRANKAŘEM PETREM PŘIKRYLEM 

1 . V kolika letech jsi začal s hokejem a kde? 

- Začínal jsem v Litoměřicích v 6 letech na doporučení lékaře 2. Kde se ti hrálo nejlépe? 

- Tak to je velmi těžké říct. Spoustu let jsem strávil ve Spartě, kde mi to je asi nejblíž. Ale nechci 

zapomenout ani tady na Litoměřice a také na zahraniční angažma v Trenčíně, kde jsem pomohl vyhrát 

mistrovský titul. Jsou to moc hezké vzpomínky. Asi tyto tři kluby bych upřednostnil, ale ani se nezříkám 

toho, pochválit i ty ostatní, protože jich bylo opravdu hodně a v každé té sezóně bylo něco pozitivního i 

negativního. 3. Jak se ti líbí atmosféra v Litoměřicích? 

- Atmosféra je fantastická. Musím říct, že fanoušci mají ten hokej opravdu rádi a chodí v hojném 

počtu, což je pro nás dobré, protože hrát 1 .ligu před prázdným stadionem se nikomu nechce. Moc si toho 

vážím a zároveň je to i zavazující hrát ten hokej tak, aby se to fanouškům opravdu líbilo. Já si našich 

fanoušků hrozně moc vážím a děkuji jim za to, že nám vytvářejí takovou atmosféru. 

4. Který trenér ti dal do hokeje nejvíc zkušeností? 

- Nemůžu zmiňovat trenéry, kteří jsou jako hlavní trenéři týmu, protože ti brankářům příliš nerozumí. K 

brankářům má vždy nejblíž trenér brankářů a to musím jednoznačně zmínit pana Josefa Bruka, který mě 

trénoval ve Spartě. To byl člověk, který měl se mnou opravdu hodně velkou trpělivost a dal mi úplně nejvíc 

a nejlépe mě připravil na to, jak odchytat spoustu zápasů ve Spartě. 

Z těch trenérů brankářů je to Pepa Bruka. Tady v Litoměřicích jsem začínal pod panem Zuziakem, který mi 

také hodně pomohl. Hodně mě drezuroval, aby ze mě vytáhl to nejlepší. Asi díky němu jsem se celý život 

bavil a i živil hokejem, ale vzhledem k tomu, že jsem prošel celou řadou klubů, bylo i spousta trenérů. 

Vzhledem k tomu, že nechci na žádného zapomenout, nebudu ani jmenovat. 5. Kdo tě k hokeji přivedl? 
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- Rodiče na doporučení lékaře, protože jsem měl často problémy s průduškami, tak paní doktorka řekla 

rodičům, abych dělal zimní sport. Ale v Litoměřicích jiný zimní sport nebyl, tak jsem začal hrát hokej. 

6. Kdo je tvůj nejoblíbenější spoluhráč? 

- Máme skvělou partu, ale mezi těmi kluky jsem starší, takže si rozumím více s těmi staršími. Ale 

samozřejmě si rozumím i s mladšími hráči, takže nebudu jmenovat jen jednoho hráče. 
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7. Čím jsi chtěl být, když ne hokejistou? 

- Když se paní učitelka v první nebo druhé třídě ptala, čím bych chtěl být, vždy jsem říkal, že hokejistou. Měl 

jsem v životě to štěstí, že se mi to vyplnilo. Já bych lhal, kdybych řekl, že bych byl něčím jiným. Jsem 

maximálně spokojený. 

8. Kdo je tvůj oblíbený soupeř? 

- Spíše ty týmy, které jsou v tabulce nahoře nad námi, jako třeba Mladá Boleslav a Olomouc. Vůbec mi 

nevyhovují zápasy s kluby, které jsou na dně tabulky, jako je třeba Most, protože v té bráně jenom stojím 

a nejsem v permanenci střel. Takže budu jmenovat Mladou Boleslav a Olomouc. 

9. Jaká je tvá oblíbená hala? 

- Tím, že jsem hrál dlouho na Spartě, tak Tipsport Arena a v Litoměřická Kalich Arena. 

10. Kam jsi chodil na zákládní školu? 

- Na Základní školu Boženy Němcové tady v Litoměřicích. 

11. Jaký byl tvůj oblíbený předmět? 

- Tím, že jsem sportovec, tak tělesná výchova. 

12. Jaký byl tvůj nejméňe oblíbený předmět? 

j- Můj nejméně oblíbený předmět byl český Jazyk a tenkrát ještě ruština. Tu jsem nechtěl vůbec, ale často 

se mi hodila, když jsem měl ruské spoluhráče. 13. Jaké jsi měl známky z matematiky a českého 

jazyka? 

- Někdy v osmé třídě se občas objevila nějaká ta trojka z českého jazyka, ale v matematice jsem nikdy 

problem neměl. 

14. Jaký máš ještě nesplněný hokejový sen? 

- Hrát co nejdéle, ale to zdraví není uplně ideální, takže se uvidí, kolik ještě odehraji sezón. Největší 

můj hokejový sen je dostat se s naším týmem do play-off 15. Jak jsi se dostal na přezdívku 

Bingo? 

- Byla to taková sranda. Kdysi byla hra Bingo. Moje mamka si koupila ten los a tam bylo, 
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aby šla do televize, ale ona tam jít nechtěla, tak tam poslala mého tátu a on se dostal až k zásuvkám, což 

bylo do finále. V tu dobu jsem byl v juniorských výběrech pro nároďák a jezdili jsme na srazy. V televizi 

to mí kolegové viděli, a když jsem přišel na ten sraz, tak můj kolega Adam Svoboda, který je teď druhý 

brankář ve Slávii, řekl: ,,Hele, Bingo přišel" a od té doby jsem Bingo. 

Rozhovor byl proveden ve VIP prostorech v Kalich Aréně Litoměřice 

Nikol Vavříková, 6. tř. 

Sára Mikinová, 6. tř. 

 

ZÁBAVA 
 

 

1 ) Plod smrku: 

2) Když je něco nepovoleného, tak je to: 

3) Jméno spisovatele: Eduard ... 

4) Prst u nohy a u ruky: 

5) Pevnosti: 

 

 

 

3 

4 

 

       N   

    N          r    ř                  



Náš Styl... - 13 - ZŠ a MŠ Liběšice 

ANGLICKÝ SLOVNÍČEK 
 

Vánoce.....................................................................................Christmas 

Štědrý den................................................................................Christmas Eve Vánoční 

stromeček..................................................................Christmas tree 

jmelí......................................................................................... mistletoe 

cukroví..................................................................................... sweets 

ozdoba..................................................................................... garnish 

kapr..........................................................................................carp 

pohádky....................................................................................fairy Tales 

sníh.......................................................................................... snow 

sněhulák...................................................................................snowman 

Ježíšek.....................................................................................santa-claus Nový 

rok...................................................................................New Year 

rachejtle....................................................................................squib 

perníček....................................................................................gingerbread vánoční 

nálada.........................................................................Christmas mood 

Míša Němcová, 9. tř. 

Míša Fischerová, 9. tř. 

Redakce časopisu Vám oznamuje, že v případě dotazů a připomínek či příspěvků můžete psát na adresu 

školního časopisu? skolnicasopislibesice@gmail.com 



 

  



 

 


