Úvodní slovo
Slavnostní přivítání prvňáčků a ţáků se 1. září uskutečnilo u nově zrekonstruovaného
vstupu do naší školy. Děti a rodiče si tak mohli prohlédnout výsledek projektu „Libáň, objekty ZŠ – zlepšení tepelně – technických parametrů obvodových konstrukcí“. Velké poděkování patří Městu Libáň za realizaci tohoto projektu. Naše škola ţila v průběhu školního roku pestrým a bohatým ţivotem, o čemţ svědčí řada činností a akcí. Ţáci měli
moţnost navštěvovat řadu krouţků, které vedli učitelé, pan školník, lidé z řady přátel naší školy a student vysoké školy. Uskutečnily se projektové dny, exkurze, kulturní představení a besedy. Ţáci se účastnili různých soutěţí a turnajů, v nichţ získali řadu úspěchů a ocenění. V průběhu roku jsme do školy zvali odborníky z různých oblastí, aby
se prostřednictvím besed a přednášek mohli naši ţáci seznamovat s jinými pohledy na
některé stránky společenského i osobního ţivota. Prohloubili si znalosti a rozšířili si všeobecný přehled. Pokračovala dlouholetá spolupráce s okresním metodikem prevence z
Pedagogicko psychologické poradny v Jičíně. Mgr. Luboš Toman pracoval se ţáky
z různých tříd formou záţitkové pedagogiky. Tento způsob prevence rizikového chování
dětí je efektivní a pomáhá nám řešit řadu problémových situací. Pravidelně také probíhaly besedy v místní knihovně s paní Hlaváčkovou. Pedagogové připravili pro ţáky ročníkové
a třídní projekty, soutěţe v oblasti sportu, matematických a přírodovědných znalostí,
společenskovědních, recitačních a hudebních dovedností. Za jejich celoroční práci jim
patří velké poděkování. O průběhu celého školního roku si můţete přečíst v této ročence
naší školy. Velice úspěšné byly vánoční trhy, rozsvěcení stromu na náměstí, koncert pěveckého sboru Viola ze ZŠ Ţamberk, 3. společenský večer pro rodiče a širokou veřejnost, dětský karneval, recitační a pěvecké soutěţe, jarní výstava v budově školy, den dětí pro naše ţáky na zahradě školy a na hřišti. V lednu 2016 jsme opět uskutečnili lyţařský
výcvik pro ţáky 6. – 9. tříd. V únoru odjeli poprvé na hory i ţáci 4. a 5. třídy. Oba kurzy
byly velmi pozitivně hodnoceny ţáky i rodiči. Také vychovatelky školní druţiny zorganizovaly zajímavé, tvůrčí a poučné aktivity pro ţáky, kteří navštěvují toto zařízení. Fotodokumentaci z akcí si můţete prohlédnout na našich webových stránkách. Pestrý rok zaţily
i děti v naší mateřské škole. Paní učitelky připravily velmi zajímavé akce nejen pro děti,
ale také pro jejich rodiče. Pravidelně navštěvuji dětská vystoupení, sleduji přípravu dětí
k zápisu a ráda se účastním setkání s rodiči. Paní učitelky jsou nápadité, velmi aktivní,
tvůrčí a zodpovědné. Jejich práce s dětmi je na vysoké úrovni. Při naší škole pracuje
Sdruţení rodičů a přátel libáňské školy. Maminky a tatínkové pořádají pro naše ţáky různé akce, ve spolupráci s pedagogy organizují zájmové krouţky, podílejí se na některých
akcích školy a připravují tajný výlet pro členy krouţků. Patří jim velké poděkování za jejich celoroční činnost. Nesmím zapomenout na naše provozní zaměstnance na všech úsecích. Jsou nedílnou součástí naší školy a přispěli ke zdárnému průběhu školního roku. Děkuji jim za jejich kaţdodenní práci. Našim vycházejícím ţákům blahopřejeme
k úspěšnému přijímacímu řízení na střední školy. Věříme, ţe si vybrali obor, který je bude zajímat a bavit. Závěrem bych ráda popřála ţákům příjemné proţití letních prázdnin,
hodně nezapomenutelných záţitků a sportovních aktivit. Pedagogům a provozním zaměstnancům přeji zaslouţenou dovolenou.
Mgr. Ladislava Hazdrová
ředitelka školy

Září

Události měsíce:
 Vítání prvňáčků
 Jičín město pohádky
 Coca Cola cup

Slavnostní zahájení školního roku
Je 1. září roku 2015. Uţ od rána se na nás

s velkým očekáváním. Tak a je to tu!

usmívá sluníčko. Před školou se začínají shro-

Ven vychází jejich nová paní učitelka

maţďovat ţáčci všech ročníků od těch, kteří

Mgr. Helena Průšková a paní ředitelka

dnes úplně poprvé zasednou do školních lavic,

Mgr. Ladislava Hazdrová. Uvnitř za

aţ po ostřílené deváťáky, pro které je to na-

dveřmi uţ přešlapují deváťáci, kteří

opak rok poslední.

jsou připraveni provázet prvňáčky aţ
do jejich třídy. Tím to ovšem nekončí.
Kaţdý měsíc se budou setkávat a vymýšlet pro ně různé aktivity a akce.
Vţdyť kdo jiný by se o ně měl postarat?
Po přivítání paní ředitelkou čte paní
učitelka jména ţáčků a deváťáci si
pro ně chodí ven. Kdyţ uţ je seznam
vyčerpán, vykročí společně k nové třídě, kde jsou pro ně připraveny dárečky. Pár slziček sice padlo, ale většina

Tak hlavně vykročit tou správnou nohou do

dětí jde s úsměvem na tváři. Patroni

nového školního roku! A hurá do toho. Je

pomůţou prvňáčkům do lavic, ukáţí

přesně tři čtvrtě na osm a třídní učitelé za-

jim, kam se správně věší taška a od-

čínají vycházet před budovu. Stačí jen chvi-

chází společně se mnou směrem ke

lička a uţ si odvádí své svěřence do tříd.

své třídě. Páni, ti vyrostli, uţ jsou

Prvňáčci s jejich rodiči netrpělivě čekají, aţ
na ně přijde řada. Rodiče s pýchou v očích,
někteří prvňáčci s troškou strachu a jiní
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skoro dospělí. Boţe to to letí, vţdyť
to není tak dlouho, co byli na jejich
místě.
Mgr. Lucie

Borecká
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Nicolas Winton – Síla lidskosti
Dne 21. 9. odjeli vybraní ţáci z druhého

ţe zařídil převoz někdy i hodně malých dě-

stupně (7. – 9. třída) objednaným autobu-

tí z Čech do úplně cizí země Anglie. Zde si

sem do Kopidlna, kde se v budově místní-

je neznámí (prověření) lidé převzali

ho

p ř e d náš k a

skytli jim dočasný domov. Siru Wintovi se

s videoprojekcí na téma Síla lidskosti. O

povedlo celkem několik těchto transportů

ţivotě a skutcích člověka jménem Ni-

a ani po válce neměl potřebu se touto po-

colas Winton, který byl za své činy bě-

mocí chlubit. O jeho zásluţné činnosti ve-

hem 2. světové války britskou královnou

řejnost informovala jeho ţena, která našla

Alţbětou jmenován do šlechtického stavu

na půdě jejich domu děkovné dopisy. Autor

s titulem sir. Dokumentární film na

dokumentu hovořil o mnoţství zachráně-

všechny silně zapůsobil a posléze se mohli

ných dětí. Citlivým vedením diskuse po do-

ţáci ptát autora dokumentu na nejpalči-

kumentu se ţáci zamysleli nad svými ţivo-

vější otázky. Děti zajímalo, kde vzal

ty, nad chutí pomáhat ostatním. Síla lid-

v sobě sir Winton sílu pomáhat v době

skosti zasáhla kaţdého z nich.

kina

odehrála

nacismu Ţidům a hlavně jejich dětem tím,

a po-

Mgr. Kateřina Janoušková

Divadélko pro školy
Ve čtvrtek 17.9. 2015 se zúčastnil 1. a 2. stupeň divadelního představení, které nám
přijeli zahrát herci z Hradce Králové. Pro nás druhostupňové hráli na téma Shakespear
a jeho díla. Herci byli opravdu zábavní, dokázali rozesmát i učitele. Nejvíce se nám líbilo, ţe do divadla zapojili i nás. Z kulturního domu jsme vycházeli veselí, a to je podle
nás ten nejlepší pocit pro herce.
Michala Klabanová, Michaela Mlejnková, 9. A

Jičín - město pohádky
MĚSTO POHÁDKY. Počasí nám docela
přálo, a tak jsme si toto dopoledne mohli
plně uţít. Děti zhlédly představení pohádek, vyrobily si například pohádkový meč
nebo čertíka a nakoupily drobné dárečky
pro sebe nebo své blízké. Odváţlivci si vyzkoušeli, jaké to je v kotli u čerta v pekle
a jak se sedí Luciferovi na trůnu.
Pohádkové dopoledne jsme si všichni uţili
Z kraje školního roku jsme jiţ tradičně
s našimi ţáky navštívili festival JIČÍN
Stránka 2

a uţ teď se těšíme na to příští.
Mgr. Ivana Nechánská
Zš a Mš Libáň, školní rok 2015 - 2016

Poznávačka rostlin a živočichů
Dne 29. září se soutěţilo ve dvou kategoriích - 4., 5. a 6. třída – poznávali 25 rostlin a
ţivočichů. 7., 8. a 9. třída poznávali 50 zástupců rostlinné a ţivočišné říše. Celkem se
soutěţe zúčastnilo 25 dětí s dobrými výsledky. Nejlepší z mladších dětí jsou Dominika Králová, Adam Pfeifer a Terezka Hlaváčková, ze starších potom Eva Voláková,
Míša Klabanová a Sáry Rozsypalová a Kverková.
Mnohokrát děkujeme p. Holmanovi za sponzorování této soutěţe. Díky cenám z jeho
obchodu měli ţáci mnohem větší motivaci.
Těšíme se, ţe nezůstane pouze u jednoho
ročníku této soutěţe, ale ţe ji zopakujeme i
Eva Voláková (8. A)

napřesrok.

Mgr. Kateřina Janoušková
Ing. Ivana Matasová

Fotbalový turnaj Coca cola cup
dionu.
Ke svému 1. utkání borci naší školy nastoupili
proti III. ZŠ Jičín a po bojovném a obětavém výkonu jsme prohráli 0:2. Své druhé
utkání jsme sehráli s pozdějším vítězem –
IV. ZŠ Jičín a podlehli jsme 0:6.
V rámci objektivního náhledu na naše výsledky v turnaji je třeba dodat, ţe naše školní
Jiţ tradičně se naše škola i letos zúčastnila fot. turnaje ţáků II. stupně
Coca cola cup. V oblastním kole jsme
soupeřili ve skupině s muţstvy ze III.
a IV. ZŠ Jičín. Turnaj byl sehrán 30.
9. 2015 na umělé trávě jičínského staStránka 3

muţstvo musí být sloţeno z

ţáků 6. - 9.

roč., v druţstvech velkých škol hráli fyzicky
zdatnější hráči 8. – 9. ročníků. Na to se ale
historie neptá.
Škola děkuje chlapcům za bojovnost a nasazení v turnaji.
Mgr. Milan Valnoha
Zš a Mš Libáň, školní rok 2015 - 2016

Říjen

Události měsíce:
 Kopidlenské poupě
 Halloweenský den
 Přírodovědný klokan

Hudební nástroje ve škole

Dne 2. 10. k nám přijeli hudebníci se spoustou dechových i jiných nástrojů. Mohli jsme vidět a slyšet například klarinet, flétnu, pikolu, příčnou flétnu, kytaru nebo harmoniku,.
Velmi nás překvapila jejich různorodost a početnost. Zábavnou formou jsme se dověděli,
jak se na nástroje hraje, jak zní a jak hodně se dají rozložit do toho nejmenšího dílu. Asi
největší zážitek jsme měli z ukázky hry na dudy.

Mgr. Ivana Nechánská

Pomáháme sběrem víček
Během celého školního roku se vybírají

plastová

víčka.

Jeden ze svozů zajištěný místní Oblastní charitou Jičín proběhl v říjnu.
Prospěšná akce pomůže Haničce Pyšné. Jsme rádi, že nám s touto akcí pomáháte a víčka
společně se svými dětmi sbíráte.
Mgr. Lucie Borecká
Stránka 4
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Náš velký úspěch
Každoročně se v rámci akce Kopidlenský

joval vynikající 1. místo. Toto vítězství

kvítek koná také soutěž pro děti – Kopi-

přineslo ještě jedno příjemné překvapení.

dlenské poupě. Pravidelně se zúčastňuje-

Po sečtení výsledků jednotlivců v týmech

me a i letos jsme tuto výzvu přijali.

vyšlo najevo, že jsme zvítězili i v soutěži

V pátek 9.října se do Kopidlna pod vede-

družstev. Jinými slovy, vyhráli jsme vše,

ním p. učitele Mgr. M. Valnohy rozjeli žáci

co se vyhrát dalo.

naší praktické školy.

Velké poděkování za výbornou reprezen-

Reprezentovali nás Milan Podešva, Pavel
Chaloupek a Jan Muž. Soutěž byla silně
obsazená, zúčastnilo se 45 soutěžících
z 15 škol z celého regionu. Žáci měli předvést své znalosti ve dvou testech – jeden
spočíval v poznávání rostlin, druhý se týkal obecných znalostí o přírodě. Praktické
dovednosti ověřovala disciplína aranžování, kde se hodnotila kvalita vypracování
okrasných tykviček. Ve velmi silné konku-

taci patří našim žákům i všem pedagogům,

renci se Pavel Chaloupek a Jan Muž umís-

kteří se podíleli na jejich přípravě.

tili na 17. a 18. místě, Milan Podešva vybo-

Mgr. Milan Valnoha

Kopidlenský kvítek
Voláková, Sára Kverková a Michala Klabanová. Tato soutěž se skládala z botanické
poznávačky, z poznávání zahradnických
nástrojů, zdobení dýně a z „překvapení“.
Základní škola Libáň se umístila na 9. místě v soutěži družstev a Eva Voláková
skončila na 3. místě v jednotlivcích.
Všem se tato výborně zorganizovaná a
připravená soutěž líbila.
Dne

9.

října

2015

se

uskutečnila

Eva Voláková (8. A)

v Kopidlně soutěž Kopidlenský kvítek.
Základní školu Libáň reprezentovaly Eva
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Podzimní sběr papíru
Stalo se již hezkou tradicí, že se žáci li-

veškerý

báňské školy snaží šetřit naši krásnou

k odvozu. Sebrali jsme celkem 4 714 kg

přírodu a sběrem starého papíru pomáhají

papíru. Již nyní prosíme libáňské občany

zachránit „několik“ stromů z našich lesů.

o spolupráci na sběru papíru, který pro-

I na podzim letošního škol. roku byla pro-

běhne tradičně opět na jaře.

to vyhlášena akce „sběr papíru“. Žáci

sběr

naložen

a

připraven

Mgr. Milan Valnoha

s dostatečným předstihem byli o sběru
informováni, a tak měli dostatek času si
svůj papírový poklad doma shromáždit a
v určený týden přinést do školy. Na nakládání sběru byli opět vybráni osvědčení
nakladači – žáci 2. a 3. P pod vedením p.
uč. Valnohy a p. uč. Lejska. V pátek (23.
10.) ráno objednaná firma přistavila kontejner a akce sběr mohla vstoupit do závěrečného dějství. Během dopoledne byl

Přírodovědný klokan
Ve středu 14. října 2015 proběhla na naší

Nejúspěšnější řešitelé:

škole soutěž Přírodovědný klokan, jejímž

1. místo

Tu Hai Chau

9. A

2. místo

Havelka Jakub

9. A

cílem je vzbudit zájem žáků o technické a
přírodovědné obory.
Žáci 8. a 9. třídy tak měli příležitost vyzkoušet si nejen své znalosti, ale především schopnost jejich použití při řešení

3. – 4. místo Miech Ondřej

9. A

Štěpánková Markéta 8. A
Mgr. Jana Valnohová

praktických úloh ze všech přírodovědných
oborů, tedy z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu.
Všem úspěšným řešitelům gratulujeme a
věříme, že poznatky získané při výuce
přírodních věd jim budou v každodenním
životě užitečné.
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Halloweenský den aneb Dušičky po našem
Tradiční halloweenská taškařice letos připadla na
27. říjen. Na naší škole se žáci a žákyně prvního
stupně řádně přestrojili za úctyhodnou

tlupu

strašidel a pustili se do plnění připraveného programu. Je samozřejmé, že i paní učitelky se stylově okrášlily a dokonale zapadly mezi své svěřence.
Nejprve došlo na výrobu různých strašidelných
pomůcek – děti vyráběly pavouky, duchy, zombíky

Jméno a příjmení

a strašidelný hrad. Každý popustil uzdu své fantazii a na výsledcích to bylo znát.

Pak se šlo řádit do tělocvičny. Duchové a strašidla
ukázali, že jim rytmus disco není cizí. Když skončil
taneční rej, začala sportovní část – vybíjená. Na
osvěžení sportovců se podával zombie koktejl
s dlouhým brčkem a výkony tomu odpovídaly. Po
vybíjené unavená, ale spokojená strašidla ukončila
letošní reje a teď se už jen těšíme na další ročník.
Mgr. Lenka Mlýnková
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Listopad

Události měsíce:
 Vánoční trhy
 Čubička Kvída
 Dějepisná olympiáda

Vánoční trhy
Konec listopadu je pro naše žáky a žákyně

Souběžně probíhaly práce v „dílnách“,

vyvrcholením dlouhého období příprav na Vá-

kde si každý mohl výrobu jednodu-

noční trhy. Hledáme nové vánoční inspirace,

chých vánočních dekorací zkusit sám.

sbíráme přírodniny, lepíme, stříháme – prostě máme plné ruce práce, protože se každá

Od 16. odpolední hodiny se putovalo
za betlémským světlem do kostela a
následoval

průvod

se

světýlky

z kostela k vánočnímu stromu. Po jeho
rozsvícení následoval kulturní program
– naše děti z mateřské i základní školy
zatančily, vytvořily živý betlém a vystoupil pěvecký sbor. Mezitím stále
probíhaly vánoční trhy v kulturním domě a do poslední chvíle tam vládl čilý
ruch.
Děkujeme všem, kdo nás podpořili a
třída chce před ostatními „blýsknout“. Po-

udělali radost i našim dětem, které

slední týden už jsme finišovali na dokončová-

tomuto dni věnovaly mnoho snahy. A

ní příprav a těšili se na pátek 27. listopadu.

děkujeme i učitelskému sboru, který

Ráno jsme připravovali prodejní prostory
v Kulturním domě v Libáni. Stoly se začaly

měl na úspěchu dne lví podíl.
Mgr. Lenka Mlýnková

rychle zaplňovat, místnost provonělo čajové
aroma a už se přišli podívat první návštěvníci.
Každá třída měla své žáky u stolu, kde obsluhovali případné zájemce o vánoční výrobky.
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Pan Holan a čubička Kvída
V listopadu k nám zavítal spisovatel pan Holan. S sebou měl čubičku Kvídu.
Kvída byla roztomilá jezevčice. Pan spisovatel nám představoval své tři knihy s názvem
„Dobrodružství čubičky Kvídy“, vyprávějící
právě o zmíněné čubičce. Příběhy nás zaujaMarkéta Novotná, Kristýna Havlová (5.A)

ly a velmi se nám líbily.
Pan Holan nám slíbil, že vydá další knihy a
někdy zase přijede do školy.
Kolektiv autorů (5. A)

Kvída

„Přijela k nám Kvída, která není jenom v knihách.
Je to hezký pejsek, čumáček má jako rejsek“.
Adam Pfeifer (5.A)

Hana Egrtová (5.A)

Dějepisná olympiáda
Dne 30. listopadu 2015 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády na téma „Po stopách
Lucemburků“. Soutěže se zúčastnilo 13 žáků z 8. a 9. tříd. 1. místo získala Eva Voláková, 2. - 3. místo Denisa Pokorná a Kristýna Majdlová, 4. byla Sára Sedláčková a 5. Anna
Zmátlíková. První tři postupují do okresního kola do Jičína.

Práce s třídním kolektivem

Mgr. Vratislav Lazák

Během celého školního roku navštěvuje všechny třídy základní školy a třídy pro žáky
s LMP pan Toman, který se snaží budovat společně s dětmi příjemné třídní klima. Slouží
mu k tomu diskuzní kroužky a různé hry. Pod citlivým vedením jsou probrána různá témata z oblasti rizikového chování, jako je například rizikové sexuální chování, začlenění se
do kolektivu, xenofobie nebo riziko drogové závislosti. Děti s lektorem vždy s radostí
spolupracují, aktivně se zapojují a pokaždé se na něho těší. Spolupráce je dlouhodobá,
většina tříd s ním má již své zkušenosti z minulých let. Rádi bychom spolupráci s panem
Tomanem nepřerušili i v dalších letech.
Mgr. Lucie Borecká
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Prosinec

Události měsíce:
 Mikuláš
 Sbor Viola
 Hlušice

Červená stužka

Červená stuţka je preventivní program, který
má za úkol informovat o riziku nákazy HIV
(AIDS), byl tomu vyhrazen den 1. 12., kdy
proběhla celorepubliková podpůrná akce. Ţáci,
pracovníci školy a veřejnost si od vybraných
ţákyň z 9. A mohli zakoupit symbol červené
stuţky. Tím podpořili prevenci a informovanost veřejnosti. Společnými silami se podařilo
vybrat 1623 Kč. Váţíme si ochoty ţáků chodit, nabízet, vybírat a vysvětlovat význam této akce. Veřejnosti děkujeme za finanční podporu.
Mgr. Lucie Borecká, dívky (9. A)

Mikulášská nadílka
Ve čtvrtek 4. 12. se u nás ve škole konala
mikulášská nadílka. Akci organizovala paní
učitelka Matasová, která vybrala ţáky
z 9. A. Ráno jsme se sešli v učebně chemie
a převlékli jsme se do masek. Hned jak
jsme měli vše připravené, vyrazili jsme do
tříd. Úkolem bylo pochválit hodné děti a ty
zlobivé trochu postrašit. V kaţdé třídě andělé rozdali dětem dárky a čerti ty zlobivé
vzali ven a tam je pořádně začernili. Akci
povaţujeme za zdařilou.
M. Klabanová, M. Mlejnková (9.A)
Stránka 10
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Já už to znám, umím - Hlušice
Letošní ročník byl úspěšný jak počtem ţáků
(téměř 500), tak i zájmem z naší školy (bylo
nás 25). Naši ţáci získali i pěkná ocenění.
V kategorii

Mladý opravář zem. strojů

získal Ladislav Rezek – ţák 9. třídy – 1. místo.
V té samé kategorii obsadil Marek Nezbeda
– ţák 8. třídy - 3. místo
Kaţdý rok se ţáci 8. + 9. třídy účastní vědomostní soutěţe „Já uţ to znám, umím…“
v Hlušicích.
Letos to bylo jiţ po jedenácté. Ţáci soutěţili v různých oborech, např.: Mladý automechanik , Mladý opravář zemědělských
strojů, Mladý řezník, Mladý cukrář atd.

V kategorii Mladý řezník se ţákyně 8. třídy
Daniela Vacková umístila na 3. místě a na 5.
místě skončila rovněţ ţákyně 8. třídy Klára
Fedáková.
Všem zúčastněným patří poděkování za
úspěšnou a vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Dana Fialová

Běh do schodů

V prosinci 2015 se na naší škole konal po-

tana, 3. Král.

pulární běh do schodů. Celkem se ho zú-

Ve starší kategorii dívek (8. a 9. třída) zví-

častnilo 32 ţáků!

tězily: 1. Kouřilová, 2.

V mladší kategorii u dívek (6. a 7. třída)

Štěpánková.

bylo pořadí: 1. Popovičová, 2. Šolcová, 3.

U chlapců: 1. Miech, 2. Tu Hai, 3. Tesař.

byla Benešová, 3.

Lustigová.
U chlapců (6. a 7. třída): 1. Petr, 2. SmeStránka 11
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Vybíráme si učební nebo studijní obor
borného výcviku a vyzkoušeli si svoji motorickou zručnost. Ţákům byly předány základní informace o studijních a učebních
oborech, které škola nabízí pro školní rok
2016/2017. Dozvěděli se, ţe výuka umoţňuje prostupnost mezi studijními a učebními
obory. Chlapcům se exkurze velmi líbila a
někteří začali uvaţovat o moţnosti studia
na této škole.
Dne 1. 12. 2015 navštívili chlapci z 8. a 9.

Mgr. Ladislava Hazdrová

třídy Integrovanou střední školu v Nové
Pace. Jedná se o státní školu s tradicí ve
výuce technických oborů, jejíţ vznik se
datuje od roku 1885, je zaměřena na počítače, automatizaci a strojírenství. Pan ředitel ing. Zbyněk Hruška provedl naše ţáky
nově zařízeným a přestavěným centrem
odborného vzdělávání pro elektrotechniku
a strojírenství, nově vybavenými dílnami a
laboratořemi. Chlapci si prohlédli učebny
výpočetní techniky, učebnu automatizace
s výukovým panelem určeným pro ekvitermní regulaci vytápění budov, programování PLC automatů, přenos dat přes internet a webová rozhraní. Prošli si dílny od-
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Viola – koncert dětského pěveckého sboru
přemístili do libáňského kulturního domu.
Koncert započal úderem sedmnácté hodiny
a byl rozdělen na dvě části. V první části
vystupují vţdy ţáci naší školy a ve druhé
VIOLA. Naše vystoupení jsme tentokrát
pojali jako hudebně - informativní. Mezi
jednotlivými vánočními koledami četly naše
moderátorky krátké zprávy z naší školní ročenky. Ti, kteří naši ročenku nikdy nečetli,
Potřetí za sebou jsme v Libáni přivítali na-

se tak aspoň částečně dozvěděli o novin-

še kamarády ze Ţamberka. Náš společný

kách, které jsme v uplynulém školním roce

koncert s Violou byl tentokrát naplánován

zaţili.

na pátek 11. prosince 2015 a my jsme se na

Ve druhé části se představila slavná VIO-

tento den opravdu těšili. Vše začalo jiţ

LA. Zkušenost a mnohaletá práce řadí tento

v odpoledních hodinách příjezdem zpěváků

sbor mezi špičku školních sborů v Česku.

před školu. Nejdříve se šli všichni ubyto-

Těleso kaţdoročně vyráţí na hudební festi-

vat. Jak to u nás s ubytováním vypadá? Li-

valy do zahraničí. Naši kamarádi nám zazpí-

báňská škola není ţádný hotel, ale naši ka-

vali spoustu krásných písní v různých úpra-

marádi jsou zvyklí spát kdekoliv a jakkoliv.

vách. Vyvrcholením pak bylo společné zpívá-

Místo

Libáni

ní obou sborů, kdy jsme si zazpívali píseň

k dispozici jednotlivé třídy a místo povle-

Vzpomínka na Vánoce, kterou sloţil sbor-

čených postelí jsou pro ně přichystány ţí-

mistr VIOLY Jaromír Ţejdlík.

něnky a karimatky. Jo, jo, dělat umění je

Naše společné vystoupení trvalo necelé dvě

velká řehole. Po ubytování se sbor převlékl

hodiny a opět přispělo k pohodové náladě

do slavnostních úborů a společně jsme se

všech přítomných. Určitě se budeme těšit

útulných

pokojů

mají

v

na příští Vánoce, abychom se opět s našimi
kamarády sešli a společně zazpívali. Přesto,
ţe přišli maminky, tatínkové, babičky, dědové a přátelé školy, musíme závěrem konstatovat, ţe vzhledem k tak kvalitnímu programu by návštěvnost mohla být rozhodně
vyšší.
Mgr. Miroslav Košťák
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Vánoční florbal
21. 12. 2015 se na naší škole konal kaţdoroční turnaj ve florbalu chlapců (6. - 9. třída).
Zúčastnilo se ho 5 týmů, mohli jsme vidět hodnotné výkony, vzornou spolupráci, přesnou přihrávku a
hlavně plno pěkných gólů.
V turnaji nakonec zvítězili naši nejmladší, „FC
Bagr“ ve sloţení Myška, Král, Krivoš a Petr, kteří
vyhráli všechny zápasy.

Jméno a příjmení

Nejlepším střelcem se stal Jan Král s 10 góly! Blahopřejeme!
Mgr. Vratislav Lazák

Vánoční výlet do SŠZ Kopidlno
krásného parku na nás čekala pí. zástupkyně ředitelky školy, která nás přivítala na půdě školy a
přítomným pracovníkem jsme byli seznámeni
s programem a rozděleni do tří skupin, pro které
byly připraveny tyto činnosti: návštěva skleníků,
v učebně si na počítači mohli ţáci vyzkoušet navrhnout plán zahrady a v pracovní dílně si kaţdý
ţák vyrobil krásné vánoční aranţmá. Ţáci si váV posledním listopadovém týdnu

noční dekoraci odvezli, a tím jistě doma přispěli

jsme v rámci spolupráce byli pozvá-

k hezké vánoční atmosféře.

ni na exkurzi a na vánoční dílničku
do SŠZ Kopidlno. Při vstupu do
Stránka 14
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Události měsíce:

Leden

 Běh do schodů
 Lyžařský kurz

Lyžařský výcvik pro druhý stupeň ZŠ

 Zdravotník zotavovacích akcí

Prvního kurzu se účastnili žáci ze 6., 7., 8. a

šit na dobré domácí jídlo. Kromě lyžo-

9. třídy. Konal se ve dnech 17. až 23. ledna

vání jsme byli třetí odpočinkový den

ve Velké Úpě na chatě Pampeliška. Sjezdovat

v aquaparku ve Špindlerově Mlýně,

jsme chodili na sjezdovky Modřín a Portášky.

kde jsme si pořádně užili plavání, jízdu

V tomto období nám přálo i počasí, mrzlo jen

na tobogánu a relax. Novinkou pro le-

praštilo a svítilo slunce. Na horách bylo nád-

tošní rok pro některé děti bylo lyžo-

herně!

vání na běžkách, které jsme měli hro-

V této chatě jsme byli již loni, věděli jsme

madně vypůjčené.

tedy, že po parádní lyžovačce se můžeme tě-

Pro zasvěcené: „Ať žije kulajda!“

Mgr. Lucie Borecká, Mgr. Kateřina Janoušková

Stránka 15

Zš a Mš Libáň, školní rok 2015 - 2016

Běh do schodů
Dne 28. 1. 2016 se konalo školní kolo v běhu
do schodů, žáků 2. ročníku ZŠ. Celkem se
tohoto

sportovního

klání

zúčastnilo

21

chlapců a dívek, a také paní učitelka Ivana
Nechánská. Všichni startující včetně paní
učitelky obdrželi pěkné diplomy!
Pořadí chlapců:
1.

Jakub Zahradníček

2.

Šimon Král

3.

Jaroslav Krejčík

Pořadí dívek:
1.

Denisa Šonová

2.

Karolína Muchová

3.

Vanesa Šmerdová
Mgr. Vratislav Lazák

Zdravotník zotavovacích akcí - školení pedagogů
S ohledem na neustálé sebevzdělávání proběhlo i na naší škole velice užitečné školení kurz pod názvem Zdravotník zotavovacích akcí.
Pedagogové měli možnost seznámit se s praktickými zásadami poskytnutí první pomoci, s
prevencí úrazů u dětí s ohledem na jejich věkovou skupinu nebo byli obeznámeni s dokumentací zdravotníka a s dalšími důležitými tématy.
Mgr. Iva Jungová
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Únor

Události měsíce:
 Lyžařský kurz
 Zápis do 1. třídy
 Veselá básnička

Lyžařský kurz 1. stupeň ZŠ
„Už můžeme lyžovat, už můžeme lyžovat.“

dobré. Byli jsme rádi, že svahy jsou

Nejčastější věta, která zazněla na druhém

uměle zasněžovány. Některé děti již na

lyžařském kurzu z úst čtvrťáků a páťáků

lyžích stály, některé se s ním teprve se-

minimálně stokrát denně!

znamovaly.
Největší zážitek a důkaz toho, že jsme
celý týden plně a pilně trénovali, byl
čtvrteční celodenní sjezd svahů Černého Dolu. Děti byly opravdu moc šikovné,
lyžák si užily a těší se na jeho opakování
za rok.
A ještě hláška z lyžáku: „Segedínský guláš a čtyři rohlíky!“
Mgr. Lucie Borecká

Tento kurz jsme uspořádali pro mladší děti

Mgr. Kateřina Janoušková

ze 4. a 5. třídy a uskutečnil se v Luisině
Údolí nedaleko Dolního Dvora u Lánova ve
dnech 7. – 12. února.
Pro tyto děti jsme hledali mírnější svahy, a
tudíž i jinou chatu než pro druhostupňový
lyžák. Naše volba padla na chatu Jitka.
Udělali jsme dobře. Bylo nám zde moc hezky, paní majitelka a kuchařka v jedné osobě
se o nás moc dobře starala. Lyžování bylo, i
přes letošní podmínky způsobené počasím,
Stránka 17
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Zápis do 1. třídy
květiny,

plnily

děti

všechny

úkoly

s nadšením a svědomitě. Nenechaly se zaskočit ani prací na interaktivní tabuli, kde
řadily postavičky Šmoulů podle velikosti.
Letošní rok bylo zapsáno celkem 29 dětí.
Všechny děti s úsměvem na tváři obdržely
po skončení zápisu malé dárečky v podobě
postav Šmoulů, pexesa a pamětního listu.
S jiskrami v očích se musely prozatím
Vstup do školy je pro každého malého
človíčka prvním krůčkem do života nás
„dospěláků“. Ať již je to dáno začleněním do větší skupiny spolužáků, dospělých, autorit, tak i seznamováním se
s klasickými povinnostmi a právy školáka.
Plnění povinností patřících ke vstupu do
školního prostředí značně formuje osob-

s paní učitelkou rozloučit. Nezbývá nic jiného, než se těšit na svůj první krok přes
práh dveří naší školy stejně tak, jako se již
paní učitelka těší na své budoucí prvňáčky.
Velmi děkuji všem kolegyním, žákům 5. třídy a praktické školy, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě letošního zápisu.
Mgr. Lenka Mlýnková

nost dítěte. První veliký a důležitý krok,
který musí malý človíček splnit, je tradiční zápis do 1. třídy.
Letošní „Šmoulí“ zápis se uskutečnil 5. 2.
2016. Děti doprovázely celým zápisem
postavičky z nám všem známého pohádkového seriálu Šmoulové. Při plnění různých úkolů děti prokazovaly své znalosti
a dovednosti školní zralosti pro vstup do
1. třídy. Na této pohádkové cestě se setkaly s Kutilem, Šikulou, Ťaťkou Šmoulou, Šmoulinkou, Farmářem, a nakonec i
s paní učitelkou. Úkoly byly pestré. Ať
už děti měly pomáhat Taťkovi Šmoulovi
spočítat Šmoulíky nebo stavět s Kutilem
domy ze stavebnice či zalévat Šmoulince

Stránka 18

Zš a Mš Libáň, školní rok 2015 - 2016

Veselá básnička
hezké. Rozhodně se mezi staršími spolužáky neztratili a nedali se zahanbit. Udali
svojí bezprostředností a radostí tón,
v němž se celá Veselá básnička nesla až do
konce.
Soutěžilo se ve třech kategoriích. Vybraní
žáci budou postupovat do okresního kola a
reprezentovat sebe i naší školu .
Dne 24. února se konalo školní kolo reci-

Ve školním kole zvítězila v 1. kategorii Len-

tační soutěže „Veselé básničky“.

ka Fedáková z 1. A, ve druhé kategorii vy-

Dnes je to již tradiční akce, při které

rovnaným výkonem Adriana Antošová z 5.

naše děti vystupují , aby ukázaly nejen

A a Lucie Klímová ze 4. A, ve třetí katego-

schopnost přednést hezky báseň, ale ta-

rii Eva Voláková z 8. A.

ké svoji kuráž a odvahu, která je

Všichni účastníci získali malou odměnu a

k veřejnému vystoupení nutná.

byli vyhlášeni vítězové. Hezké na celé akci

Máme radost, že hlavně naši prvňáčci ne-

bylo zejména to, že se „fandilo“. Každý,

měli strach a jejich výkony byly velmi

kdo vystoupil, byl přátelsky podporován
z publika.
Závěrem se sluší poděkovat paním učitelkám, které děti dobře připravily, a také
rodičům, kteří se přišli podívat a povzbudit
děti.
Mgr. Vladimír Lejsek
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Sportovní den
A je to tady opět – po pololetních prázdninách trochu sportu. V pondělí 1. 2. 2016 žáci
6. – 9. ročníku naší školy jeli do Jičína. Nejprve jsme bruslili na zimním stadiónu a potom jsme si zaplavali v bazénu. Vyřádili jsme
se v divoké řece, na skokánku, na tobogánu,
někteří byli také v páře nebo si jen tak plavali. Když skončilo to krásné dopoledne, museli jsme jet opět do Libáně. Někteří šli
hned po příjezdu domů a někteří ještě na
oběd do školní jídelny. Všem se nám to moc
líbilo a už se těšíme na příští rok.
Eva Voláková, 8. A

Rychlostní šplh
Dne 9. 2. 2016 se konalo školní kolo v rychlostním šplhu. Soutěže se zúčastnilo 18 žáků
z 6. - 9. třídy.
Chlapci, mladší kategorie:
1. Zikmund (6. A), 2. Smetana (6. A)
Dívky:
1. Štěpánková (8. A), 2. Zmátlíková (9. A), 3.
Linhartová (7. A), 4. Kverková (9. A)
Starší chlapci:
1. Tesař (9. A), 2. Čureja Martin (3. P), 3.
Rezek (9. A), 4. Havíř (8. A), 5. Dörď (3. P)
Mgr. Vratislav Lazák
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Březen

Události měsíce:
 2. společenský večer
 Matematický klokan
 Dětský karneval

Velikonoční výstava ve škole

Jiţ několikátý rok pořádá naše škola s příchodem jarních dnů výstavu prací ţáků na téma
„Jaro a Velikonoce“. Ta letošní se konala od 21. do 23. března. Hala a chodby školy se zaplnily velkým mnoţstvím krásných výkresů a výrobků doplněných zelenými ratolestmi a
osením. S vytvořením jarní atmosféry ve škole nám svou nástěnkou pomohly i děti ze
školky a mnoho věcí zhotovily děti ve školní druţině. Během výstavy mají rodiče moţnost
se podívat na vyučování svých dětí během Dne otevřených dveří.
Ing. Ivana Matasová
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3. společenský večer ZŠ a MŠ v Libáni
čín. Finále programu patřilo prezentaci
soutěţních společenských tanců taneční
školy Jičín.
Za hudebního doprovodu skupiny Allegro
se návštěvníci plesu příjemně bavili a vyzkoušeli řadu tanečních kreací. Překvapením večera byl Freddie Bresky se skupinou
Freddie Mercury revival, který zazpíval
největší hitovky skupiny Queen. Spolu
s bohatou tombolou jsme všichni zaţili příV reţii SRPLŠ a ve spolupráci se ZŠ a
městem Libáň se 19. 3. uskutečnil Společenský večer ZŠ a MŠ v Libáni.

jemný sobotní večer, někteří i ráno.
Věříme, ţe příští rok tančíme opět. Tak
přijďte, budete vítáni!!!

Snad blíţící se „Den učitelů“ či skutečnost, ţe se jedná o školní ples, nabídly

Alena Kocourková

téma nejen pro nápaditou výzdobu sálu,
ale i příleţitost průvodci večera, Davidu
Pošepnému, vţít se do role suplujícího
š kolníka,

který

vtipně

řídil

celé

„vyučování“. Po zazvonění a po kontrole
docházky bylo zahájeno jiţ tradiční kulturní vystoupení připravené ţáky školy.
Směs písniček v podání malých flétnistů
navodila příjemnou atmosféru, ve které
pokračovaly ţákyně šesté a osmé třídy
s gymnastickou sestavou doplněnou stuhami. Děti ze druhé třídy se poté prostřednictvím diskotance vyznaly ze své
lásky k čokoládě. Plesové ladění následně
patřilo deváté třídě s mozaikou společenských tanců. Nutno podotknout, ţe to
deváťákům velmi slušelo. Ukázku sportovního aerobiku předvedla Míša Kouřilová z osmé třídy, která soutěţí za AC Ji-
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Pěvecká soutěž - Libáňský slavíček
Ve středu 16. března 2016 se konala

II. kategorie - ţáci 3. – 4. třídy. Nejlepším

kaţdoroční pěvecká soutěţ – Libáňský

zpěvákem byl Jan Němeček ze 4. A, těsně

slavíček.

za ním skončila Barbora Lisá ze 3. A a troji-

Soutěţící, rodiče a ostatní spoluţáci se

ci uzavírá Denisa Šikutová z 5. A.

sešli ve třídě 8. A, kde sledovali výkony

III. kategorie – ţáci 5. – 9. třídy a ţáci z 3.

všech účastníků soutěţe.

P. V této kategorii jednoznačně 1. místo pat-

Ţáci soutěţili ve 3 kategoriích:

ří Kláře Fedákové z 8. A, na 2. místě se

I. kategorie - ţáci 1. – 2. třídy a ţáci
z 1. P. Nejlepší výkon předvedla Lenka

umístila Dominika Kubíčková z 5. A a na 3.
místě Anna Dlabová rovněţ z 5. A.

Fedáková z 1. A, dále pak Monika Mur-

Všem vystupujícím blahopřejeme a uţ se tě-

gošová z 1. P a na třetím místě skončila

šíme na další ročník.

Denisa Šonová z 2. A.
Aneta Skořepová, 8. A

Dětský karneval
Kaţdým rokem probíhá v kulturním do-

tradiční

mě v Libáni dětský karneval. Letošní

s klauny. Nechyběla ani soutěţ pro rodiče,

karneval se uskutečnil dne 6. 3. 2015 od

která byla letošní rok zapeklitá a spočívala

14 hodin.

v pojídání párku s kečupem bez účasti ru-

Karneval začal představením ţáčků ze

kou. Rodiče dostali na krk „bryndáčky“ a

ZŠ Kopidlno. Děti v maskách se tak

všichni tuto disciplínu zvládli přímo bravur-

mohly společně s ţáky kopidlnské školy

ně bez červených skvrn na oděvech. J

rozhýbat Macarenou nebo Ptačím tan-

Letošního karnevalu se zúčastnilo 110 dětí.

cem. Všichni nedočkavě čekali na před-

Masky byly nádherné a kaţdá dostala od-

stavení kouzelníka, který si na pomoc

měnu.

s sebou přibral barevného a vtipného

Velké poděkování patří všem, kteří se na

„Šášulu“. Spolu dětem ukázali spoustu

přípravě a organizaci karnevalu podíleli.

soutěţe

a

veselé

dovádění

krásných a zapeklitých kouzel. I děti si
mohly zkusit čarovat, za coţ obdrţely

Mgr. Lenka Mlýnková

od šaška veselé odměny v podobě balónků, ze kterých šašek vytvořil vţdy něco
originálního.
Po programu kouzelníka přišly na řadu

Stránka 23

Zš a Mš Libáň, školní rok 2015 - 2016

Matematický klokan 2016
V pátek 18. března se na naší škole ko-

Nejlepší řešitelé v kategorii Benjamín:

nala jiţ tradiční soutěţ Matematický

1. - 2. místo: Adam Krivoš (6. A)

klokan, které se zúčastnili všichni ţáci

1. - 2. místo: Jan Král (6. A)

od druhé do deváté třídy. Byli rozděleni

3. místo: Tadeáš Petr (7. A)

do čtyř kategorií - Cvrček, Klokánek,
Benjamin a Kadet. Kaţdý tak měl moţnost srovnat své výsledky i s ţáky z jiné
třídy.

Nejlepší řešitelé v kategorii Cvrček:
1. - 2. místo: Tereza Nyplová (3. A)
1. - 2. místo: Lukáš Kejzral (3. A)
3. místo: Tereza Lisá (3. A)
Nejlepší řešitelé v kategorii Kadet:
Nejlepší řešitelé v kategorii Klokánek:
1. místo: Anna Dlabová (5. A)
2. - 3. místo: Adriana Antošová (5. A)

1. místo: Kristýna Majdlová (8. A)
2. - 3. místo: Eva Voláková (8. A)
2. - 3. místo: Jakub Dluhoš (9. A)

2. - 3. místo: Aleš Moravec (4. A)

Úspěšným i méně úspěšným řešitelům
přejeme hodně úspěchů nejen v hodinách matematiky.

Mgr. Jana Valnohová
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Pythagoriáda
Během 60 minut měli ţáci vyřešit 15 matematických či logických úloh různé obtíţnosti, které rozvíjí prostorovou představivost a logické uvaţování.

Úspěšným řešitelem školního kola se po
dosaţení určitého počtu bodů stal Adam
Dne 31. března 2016 proběhla na naší škole
matematická soutěţ Pythagoriáda.
Soutěţe se zúčastnili ţáci šesté aţ osmé tří-

Krivoš ze 6. A, který se 24. května zúčastnil okresního kola v Jičíně.
Mgr. Jana Valnohová

dy. Ţáci páté třídy absolvovali tuto soutěţ
jiţ 27. ledna 2016.
Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu ţáků. Úlohy této soutěţe vycházejí ze znalostí matematiky
odpovídajících ročníků ZŠ a víceletých gymnázií.

Vynášení Moreny - loučení se zimou
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Dětská scéna
Jednoho krásného dne 3. 3. jsme odjeli do
Jičína na „Dětskou scénu“. Jedná se o soutěţ v recitaci, kterou v našem regionu pořádá jičínský K-klub. Naši školu reprezentovali Lucie Klímová, Adéla Vyhnalová, David Záruba a Adriana Antošová. V těţké
konkurenci soutěţících z okolních škol získaly naše děti velmi pěkná ocenění a všichni
se jiţ těší na příští ročník.
Mgr. Miroslav Košťák

Trička 9. A - „I was born intelligent, but education ruined me“
Letošní „deváťáci“ se jiţ připravují na loučení se školou a nelehký úkol - vybrat ta pravá trička - uţ mají za sebou!
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Duben

Události měsíce:
 Den země
 Vítání občánků

Den země

 Čarodějnice

Dne 22. 4. 2016 proběhl na naší škole pro-

provedli údrţbu běţecké dráhy, úseku

jektový den pod názvem Den Země.

pro skok daleký, rozváţeli hlínu a hrabali

První dvě vyučovací hodiny si ţáci ve

trávník. Počasí přálo, nálada byla pracov-

svých třídách povídali o tématech, která

ní a všichni svědomitě splnili zadané úko-

souvisela s ochranou přírody, recyklací,

ly. Patří jim poděkování.

tříděním odpadů, plnili zadané úkoly a diskutovali.

Mgr. Ladislava Hazdrová

V 9 hodin proběhla cvičná evakuace školy.
Ţáci se svými učiteli museli opustit budovu školy dle evakuačního plánu. Evakuace
se zdařila, ţáci i učitelé opustili včas prostory školy a seřadili se na předepsaných
místech k podání hlášení.
V průběhu dopoledne pak probíhal úklid
odpadků v různých lokalitách Libáně a
před budovou školy. Na zahradě školy ţáci
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Čarodejnice
Čarodejnice se konaly na školní zahradě v

stanoviště „Mňamkulína“. Celá akce se

pátek 29. 4. 2016. Akce byla určena pro

ukončila upálením čarodějnic, opékáním

1. stupeň. Naše třída, 7. A, pomáhala ob-

buřtů a pitím čarodějnického lektvaru,

starávat stanoviště. Já jsem byla na sta-

který se vařil z těchto ingrediencí - krev

novišti „Matlalína a Šikulína“, kde jste

z Růţenky, vývar z netopýřích křídel a ne-

museli strčit ruku do kýble plného bláta

bo ţabí moč.

a vytáhnout si drahokam. Já jsem ho ja-

Akce se vydařila. Přálo nám počasí a vládla

ko Matlalína společně s Patlalínou, Niko-

pohoda.

lou Bordeovou, přivazovala dětem na krk.
Další stanoviště se jmenovala „Létalína -

Justýna Popovičová, 7. A

moderní způsob dopravy“, „Čarodejnice
Baţimíra, Tarantulína, Chytrolína, Rychlolína, Čmáralína“ a určitě nejvíc se líbilo

Novopacký slavíček
Krásné slunné ráno bylo 6. 4. v Nové Pace.

zovala, ţe vystoupení se fakt povedlo. Za

V tento den se konal jiţ 30. ročník pěvecké

svůj výkon obdrţela Klára cenné čestné

soutěţe

uznání a věříme, ţe její krásný hlas bude-

Novopacký slavíček a naše škola

vyslala do boje tu nejlepší současnou zpě-

me slýchat i dál.

vačku, kterou má. Klára Fedáková vystoupi-

Pohádkové dopoledne jsme si všichni uţili a

la bez bázně a hany na pódiu v hlavním sále

uţ teď se těšíme na to příští.

s písní Cesta od Tomáše Kluse a kapely
Kryštof. Konkurence byla tentokrát oprav-

Mgr. Miroslav Košťák

du velká a naše zpěvačka se jí se ctí zhostila. Vţdyť pochvalná gesta, kterými byla
po vystoupení zahrnuta, jednoznačně doka-
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Vítání občánků
V sobotu 23. dubna 2016 jsme byli tradičně
přivítat

nové

občánky

Libáňska.

Vítání

občánků proběhlo opět na libáňské radnici.
Kulturního vystoupení se zhostili ţáci páté
třídy. Zpěváků a recitátorů bylo celkem
sedm: Matěj Havelka, Adam Pfeifer, Nela
Baboráková, Denisa Čakrdová, Markéta Novotná, Lukáš Šorm, Anna Dlabová. Děti
předvedly ucelené pásmo říkanek, písniček a
zahrály na flétničku.
Představení se dětem zdařilo, za coţ si vyslouţily nejen potlesk, ale i sladké dobroty.
Miminka letos neplakala, vypadala spokojeně, jakoţto všichni zúčastnění tohoto slavnostního setkání.
Mgr. Lenka Mlýnková

Tradiční sběr papíru na libáňské škole
v určený termín jsme náš nashromáţděný
úlovek přivezli do školy.
Termín odvozu sběru byl úmyslně zvolen na
pátek 22. 4. – na Den Země. Jiţ ve čtvrtek
nám společnost zabývající se svozem odpadu
přistavila na školní zahradu velkoobjemový
kontejner a hned ráno vybraní ţáci započali
s nakládkou sběru.
Tak, jako kaţdý školní rok, v říjnu a
v dubnu, naše škola pořádala sběr papíru. Této akce se zúčastnila celá naše škola, protoţe všichni ţáci chtěli
pomoci přírodě. Celý rok jsme usilovně sbírali noviny, letáky a karton a
Stránka 29

Celkem ţáci školy sebrali více neţ 6 tun papíru. Máme radost z toho, ţe jsme zachránili
kousek lesa, a tím pomohli naší krásné přírodě.

Mgr. Milan Valnoha
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Květen

Události měsíce:
 EXPO Praha
 Dopravní hřiště

Fotbalová reprezentace školy - Mc Donald‘s cup

 Den proti rakovině

dek, ale náš hráč neproměnil penaltu.
Bohuţel, ve stejném duchu se odehrávala i
další utkání turnaje. Naše nedůslednost,
nechuť a nezájem hrát fotbal byly příčinou toho, ţe jsme i všechna další utkání
prohráli – se ZŠ Kopidlno 4:0, se 3. ZŠ Jičín 5:0 a i utkání o 7. místo se ZŠ Sobotkou 3:1.
Opět nezbývá neţ konstatovat, ţe bez běhání a zápalu pro hru se fotbalové utkání
Jiţ tradičně se naše škola kaţdé jaro zú-

vyhrát nedá, a tak reprezentanti naší školy

častňuje fotbalového turnaje ţáků I. st. –

obsadili na turnaji poslední - 8. místo.

Mc Donald‘s cup.

Jen těţko lze také dosáhnout úspěchu,

Ţáci naší školy vyjíţděli letos 3. 5. na tento

kdyţ si chlapci čas mezi zápasy místo od-

turnaj do Jičína, aby předvedli své fotbalo-

počinku vyplňují (přes mnohá napomenutí)

vé umění.

hrou na honěnou a házením pampelišek po

V naší skupině jsme se nejprve střetli se

spoluhráčích.

soupeřem z 1. ZŠ Jičín. Zpočátku bylo

Přesto chlapcům děkuji za účast na turnaji

utkání herně vyrovnané, neţ si náš hráč ve

a věřím v lepší přístup hráčů ke hře v dal-

vlastním pokutovém území zahrál házenou a

ších ročnících turnaje.

soupeř se ujal vedení zásluhou proměněné
penalty. Ve druhém poločasu jsme jiţ hrát

Mgr. Milan Valnoha

fotbal nechtěli, hráči přihlíţeli, jak soupeřův útočník zvyšuje stav na 0:2. V závěru
utkání jsme ještě měli šanci upravit výsleStránka 30
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EXPO Praha – 19. května
placky s nápisy, seznámili se s vakuem,
prohlédli si spoustu robotů a mechanických hraček, zjistili, ţe se dá stát na balóncích, které neprasknou díky rozloţení
sil, obdivovali stavby z merkuru (např.
Eiffelovu věţ), zkoušeli pipetovat a vzhlíţeli se v krasohledu. Kdo chtěl soutěţit,
mohl navštívit stanoviště a získat sluchátka do uší, bublifuk, či sazenici rajčete.
Výstaviště jsme opustili v jednu hodinu a
Bylo nebylo, jednoho krásného slunečné-

rozjeli se směrem Mladá Boleslav a Mc Do-

ho dne v Libáni se dostavil jeden velký

nald´s. K úplné spokojenosti a plnému bříš-

stříbrný autobus a druhý nepřijíţděl a

ku nám stačily místní speciality. A potom i

nepřijíţděl. Pan zástupce si potřeboval

pan zástupce zhodnotil akci jako úspěšnou.

uklidnit nervy a šel si koupit šunkový
chlebíček s vajíčkem a majonézou, ten
má nejradši. Kdyţ dojedl, dorazil i druhý

Mgr. Lucie Borecká
Mgr. Kateřina Janoušková

autobus.
Nalezlo do něj všech 97 dětí a 6 učitelů.
Vydali jsme se směrem Praha Letňany na
výstavu vědy a techniky EXPO Praha
2016. Plni očekávání, jsme vstoupili do
hlavní brány. Výstava byla zdarma, a proto sem zavítalo mnoho školních výprav.
Hnedle za vchodem čekala na ţáky velikánská obrazovka, ve které se mohli vidět v několikanásobném zvětšení a jejich
pohybové projevy doprovázeli dinosauři.
To se dětem moc líbilo. A kaţdý si procházel jednotlivá stanoviště výstavy ve
dvojicích či po skupinkách s kamarády.
Psali na starém psacím stroji, vyzkoušeli
si svou paměť, někteří si domů přivezli
otisky svých prstů, vyráběli si vlastní
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iQLANDIA - výlet 4. A, 5. A
Ve středu 25. 5. jsme společně se 4. A a

sejdeme u klece.

paní učitelkami Mlýnkovou a Matasovou

Já se šel nejdříve podívat na vodní svět,

jeli na školní výlet, tentokrát do iQLAN-

který byl plný stavidel, mlýnků, tůní a fon-

DIE v Liberci. Cesta nám v autobuse ubí-

tán.

hala rychle a myslím, ţe se cestou nikdo
nenudil.

Kdyţ

jsme

spatřili

budovu

iQLANDIE, všichni si na ni ukazovali prstem.

Aţ jsme prozkoumali úplně vše, šli jsme o
patro výš, kde byly expozice na téma ţivly.
V dalším patře se rozprostírala výstava o
lidském těle. Nechyběli roboti, simulátory,

Kdyţ jsme vystoupili z autobusu a spatřili

bubliny, umělá gravitace, závody a mnoho

celou budovu zblízka, byli jsme nadšení.

dalších zajímavostí ze světa techniky a vě-

Ten,

dy. iQLANDIE je ohromná. Nakonec jsem

kdo

chtěl,

se

mohl

vyfotit

s Einsteinem, zvednout auto na kladce
nebo si odpočinout. Čekali jsme, aţ paní
učitelka zajistí vstupenky, a pak se přemístili dovnitř. Věci si kaţdý dal do speciální klece, kterou paní učitelka zamkla.
Nejprve jsme navštívili planetárium. Kdyţ
se všichni pohodlně usadili, začalo promítání. Promítalo se na strop a byla k tomu
speciálně upravená sedátka, která se dala sklopit jako lehátka. Nejdříve nás zaujala přednáška o galaxii. Kdyţ zapadlo
slunce, na stropě se objevily hvězdy, o
kterých byla také jedna přednáška. Nakonec následoval film o přirozeném výbě-

si celou expozici prohlédnul ještě jednou.
Po třetím srazu nám paní učitelky oznámily, ţe půjdeme na chvíli ještě do Babylonu.
Přešli jsme silnici a dostali se do Babylonu.
Já si šel s Jirkou prohlédnout babylonské
městečko. Tam se nám líbilo, ale nakonec
jsme si šli dojíst svačinu.
Babylon jsme opustili asi po půl hodině a
přesunuli se do autobusu. Cesta zpátky nebyla moc jiná jako tam, akorát jsme se netěšili do iQLANDIE, ale domů. Výlet se
nám moc líbil a těšíme se na další.
Adam Pfeifer, 5. A

ru s hlavním hrdinou, přírodovědcem Darwinem.
Film skončil a my šli zpátky ke klecím a
přitom si povídali o filmu. U klece si kaţdý vyndal svůj batoh. Ten, kdo měl hlad
nebo ţízeň, se mohl najíst a napít. Kdyţ
měli všichni své věci zpátky v kleci, paní
učitelka ji zase zamknula a dala nám na
hodinu rozchod s tím, ţe se zase potom
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Poznávání rostlin a živočichů – školní kolo
rie? S celkovým počtem 45,5 bodů se vítězkou (absolutní) stala Eva Voláková z 8. A!
Vítězům gratulujeme a všem soutěţícím děkujeme za účast. Těšíme se společně na další setkání, které se uskuteční na podzim tohoto roku.
Ing. Ivana Matasová
Mgr. Kateřina Janoušková
Soutěţ poznávání rostlin a ţivočichů proběhla na naší škole 17. května. Ţáci měli
za úkol poznat celkem 25 rostlin a 25 ţivočichů. Všech účastníků bylo 24 ze 4. aţ
9. třídy. Soutěţící mohli získat maximálně 50 bodů a byli rozděleni do tří kategorií.
V první kategorii byli ţáci ze 4. a 5. třídy. Zde se umístila na 3. místě Denisa
Čakrdová z 5. A (26,5 bodů), na 2. místě
Radek Kůta ze 4. A (29 bodů) a na 1. místě Adam Preifer z 5. A (34 bodů).
Ve druhé kategorii, kde soutěţili ţáci 6.
a 7. třídy, se na 3. místě umístil Lukáš
Podlipný ze 7. A (24,5 bodů), na 2. místě
Tereza Hlaváčková ze 6. A (25 bodů) a
zvítězil David Záruba ze 7. A (28, 5 bodů).
Nejvíce bodů získali ţáci třetí kategorie.
Zde soutěţily ţákyně 8. a 9. třídy. Na
třetím místě skončila Míša Mlejnková
z 9. A (28,5 bodů), na 2. místě se umístila Míša Klabanová také z 9. A (31 bodů).
A kdo se stal vítězem této třetí katego-
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Den proti rakovině
kupující přispívají na boj proti rakovině prsu. Cena jedné květiny je stanovena na 20
Kč, ale dobrovolní dárci mohou přispět i
vyšší částkou, a nejen v tento den. Prodáváním květin byli pověřeni ţáci deváté třídy a
působištěm jim byla celá obec Libáň. Pro
snadnější identifikaci získali hezké a slušivé
ţluté tričko. Všem přispěvatelům velice děkujeme a doufáme, ţe i příští rok bude
Ve středu 11. května proběhl jiţ tradič-

stejně úspěšný.

ní den prodeje ţlutých květin, kterými

Mgr. Lucie Borecká

Lehkoatletické závody žáků praktických škol
dosahovali

na

přední

umístění,

a

tak

v celkovém pořadí dosáhli velmi pěkných
úspěchů – v celkovém pořadí obsadili druhé,
čtvrté, páté a sedmé místo. Díky dosaţeným
výsledkům budou dva naši ţáci v pátek 20. 5.
reprezentovat jičínský okres na lehkoatletických závodech krajského kola v Hradci
Králové.
Chlapcům za přístup k závodům, za dosaţené
Ţáci naší školy odjíţděli ve čtvrtek 12.

výsledky a vzornou reprezentaci školy patří

5. na lehkoatletické závody na spor-

upřímné poděkování.

tovní stadion do Jičína.

Mgr. Milan Valnoha

Po úvodním nástupu na zahájení závodů
se ţáci jiţ začali soustředit na jednotlivé atletické disciplíny - sprint na 60
m, skok daleký, hod kriket. míčkem a
vytrvalostní běh na 1500 m. Všichni
čtyři ţáci naší školy vzorně přistoupili
k závodům, v jednotlivých disciplínách
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Na dopravním hřišti
skupinkách na kole. Poznávali jsme značčky a dávali pozor na přechody. Kaţdý vrátil kolo a šli jsme dovnitř. Tam nám pan
instruktor rozdal řidičské průkazy na kolo. Poděkovali jsme a odcházeli jsme na
autobusové nádraţí. Cestou jsme si povídali o tom, co se nám líbilo.
Lucie Klímová, 4. A
Kdyţ jsme přišli na dopravní hřiště, přivítal
nás pan instruktor. Deset minut jsme si opakovali značky a jak se máme chovat na kole.
Potom jsme si dali malinký „testík“, který
pro někoho dopadl dobře a pro někoho zase
špatně. Kdo nezvládl test, tak si ho musel
napsat znovu. Poté se šlo ven ke garáţi, kde
byla kola. Kaţdé kolo bylo hezké. Kdyţ jsme
si rozdali kola, tak jsme začali jezdit. Pak
nás pan instruktor odchytil a jezdili jsme po
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Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů
Paní ředitelka dětenické školy, Mgr. Kamila Machurová, pozvala zástupce z řad dětí a vyučujících
k nim do sokolovny na předvedení některých disciplín OVOV. Celkem se sešlo pět škol z okresu Jičín (Dětenice, Libáň, Dolní Bousov, …). Učitelům
bylo předneseno a předvedeno, jakým způsobem
se mohou zapojit do plnění odznaku a děti začaly
s jeho praktickým plněním. Utkaly se ve všech
disciplínách. Hod basketbalovým míčem ze sedu,
trojskok a stoj na jedné noze se zavřenýma očima, tzv. čáp. Po ukončení soutěţí čekala na ţáky
volná diskuse s olympionikem Štěpánem Janáčkem, naším nejúspěšnějším tyčkařem. Věděli jste,
ţe tyčkař musí umět šplhat i nohama napřed?
A. Antošová, K. Zmrhalová, D. Puška,

Mgr. Kateřina Janoušková

olympionik Štěpán Janáček, M. Plesar,
T. Petr

Návštěva pana Tomana
Dne 27. 5. 2016 naši třídu navštívil pan Toman
z PPP Jičín. Měl pro nás připravený program na
téma komunikace. Nejdříve nám rozdal listy papíru a kaţdý z nás měl o sobě něco napsat. Potom je pan Toman postupně předčítal a my jsme
hádali, kdo to o sobě napsal. Kdyţ vše dočetl,
rozdal nám dotazníky na zjištění indexu štěstí.
Většina z nás měla dobré výsledky. Poté jsme si
sedli do krouţku a předváděli scénky na různá
témata, např. účast na oslavě kamaráda, kde nikoho neznáme a zkoušíme se s někým seznámit.
Byla to velká zábava a uţ se těšíme, aţ k nám
pan Toman zase znovu přijede.
Tereza Hlaváčková, 6.A
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Červen

Události měsíce:
 Den dětí
 Výlety tříd ZŠ

Úřad práce v Jičíně

 Mírový běh

Kaţdý rok ţáci 8. třídy navštíví Úřad práce
v Jičíně. I my jsme se této akce zúčastnili, a
to ve čtvrtek 9. 6. 2016. Dozvěděli jsme se
mnoho zajímavých podnětů, jak si vybrat po
skončení základní školy další studium buď na
střední škole, nebo na učilišti. Na závěr jsme
vypracovali menší testíček. Však také uţ po
prázdninách se budeme rozmýšlet, na jakou
školu podáme přihlášku.
žáci a žákyně 8. A

Mozek - zajímavá přednáška
Dne 17. 6. 2016 proběhla v tělocvičně naší
školy velmi zajímavá přednáška spojená s
besedou na téma MOZEK, kterou vedl pan
Zezula ze Svitav. Autor pouţíval názorné
pomůcky, např. model ucha, neuron, vysavač, postel s hřeby aj. Autor spolupracoval
i s hledištěm a zábavnou formou zaujal ţáky 1. i 2. stupně. Celý program trval 70 minut a uteklo to jako voda.

Mgr. Vratislav Lazák
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Hrad Trosky
jsme šli pěšky po silnici. Po necelém 1 km
jsme došli na hrad Trosky.
Celou cestu jsme šli do kopce, všichni naříkali na bolest nohou. Kdyţ jsme tam dorazili, rozeběhli jsme se na Babu a Pannu. Na
nádvoří byl obchod s klobásami a s párky.
Klára cítila hranolky uţ pod hradem, takţe
jí hnala chuť. Asi za 1 hodinu jsme šli dolů a
rovnou do restaurace. V restauraci jsme
Dne 8. 6. 2019 se konal školní výlet na

byli asi 10 minut. A poté nám jel autobus do

Trosky. Jela třída 7. A s paní učitelkou

Jičína. Kdyţ jsme dorazili do Jičína, tak

Janouškovou a s panem zástupcem.

jsem si byl s Lukášem koupit pizzu. Málem

V Jičíně jsme měli třičtvrtěhodinový roz-

jsme nestihli autobus, protoţe jim to straš-

chod po Jičíně, kde byly trhy a zároveň i

ně dlouho trvalo. Z Jičína jsme potom uţ

výstava kaktusů. Poté jsme jeli z Jičína do

jeli do Libáně, kde jsme se rozloučili.

Rovenska pod Troskami vlakem nakonec

David Laskoš, 7. A

Spaní ve škole a výlet na Prachov

Na závěr školního roku si třída 1. P zkusi-

příroda, sbírání borůvek a také lezení na

la, jaká je škola v noci. Uţili jsme si

skály, to vše jsme si uţili a teď uţ hurá na

spoustu legrace. Děti si samy uvařily ve-

prázdniny.

čeři, upekly si sladký perník, sportovaly a

Mgr. Veronika Karešová

večer si prošly strašidelnou stezku po
škole. Po náročném dni jsme se ráno vydali na výlet – Prachovské skály. Krásná
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Den dětí
vit. Většina sportovců se vydala se svými
pedagogy na „umělku“, kde probíhal turnaj
ve vybíjené a přehazované. Ţáci si vytvořili
smíšené týmy o pěti aţ šesti členech. Obě
disciplíny vyhrála stejná „partička“: O.
Miech, Hai Chau Tu, J. Havelka, E. Voláková, J. Rýdlová, M. Kouřilová.
Zbylých deset ţáků mělo na programu v
tělocvičně florbalový miniturnaj. ZúčastniTak nám ten školní rok pěkně utekl. Datum
v kalendáři ukazoval 1. června a s ním Mezinárodní den dětí. Oslavovat tento den
učením by se dětem nelíbilo. Tak jsme si
pro ně připravili různé akce.
Děti z prvního stupně zůstaly na školní zahradě, kde si pro ně připravily třídy 6. A a

ly se pouze tři týmy. Po vyrovnaném průběhu nakonec zvítězili A. Kaválek a K. Ruml
z 9. A. Celý den byl zakončen sladkou tečkou z cukrárny od Paní Paţoutové. Za nanuk velice děkujeme.
Mgr. Lucie Borecká
Mgr. Vratislav Lazák

7. A soutěţe v rámci projektu Pod olympijskými kruhy. Během soutěţení se vybraní
zástupci z jednotlivých tříd pod vedením
A. Kocourkové věnovali jiné aktivitě, a to
malování na asfalt před budovou školy. Letošní téma znělo „Stavby pro Karla IV.“.
Druhý stupeň, tedy jen jeho část, ţáci 8.
A, 9. A a 3. P měli na výběr z různých akti-
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Pasování prvňáčků na „rytíře – čtenáře“
rodiče, pan starosta J. Přibyl a paní ředitelka L. Hazdrová.
Ti všichni nás pozorně poslouchali, kdyţ
jsme četli text z jeho knihy „Pohádky do
postýlky“, kterou si přivezl s sebou.
Dokázali jsme, ţe umíme přečíst neznámý
text z knihy, a to uţ chce nejen znalost
písmenek, ale i velkou odvahu.
Poté pan starosta pasoval všechny čtenáře
Po uplynutí téměř celého školního roku při-

na „rytíře – čtenáře“ a paní ředitelka a paní

šel čas dokázat, ţe naše snaha naučit se

knihovnice nás obdarovaly pamětním listem,

číst, byla korunována úspěchem.

kníţkou, čtenářským slibem a průkazem do

Dne 10. 6. 2016 jsme se proto vydali na

knihovny.

MěÚ v Libáni, kde nás jiţ očekávala paní

Všem se nám slavnost líbila. Pochvala patří i

knihovnice L. Hlaváčková se spisovatelem

rodičům, kteří s námi celý rok čtení procvi-

Markem Koumesem Srazilem. Po vzájem-

čovali.

ném seznámení a autorském čtení přišli i

Mgr. Helena Průšková se třídou 1. A

Mírový běh – 20.6.

Během za mír? Ano, i to je moţné. Tuto ci) odběhli. Skupinka je vyprovodila aţ na
jedinečnou myšlenku, představili ţákům hranice města Libáň. Děkujeme za kaţdou
libáňské školy dobrovolníci a motivovali je myšlenku a aktivitu, která povzbudí ţáky ke
ke sportu a zároveň k humánnímu myšlení. sportu a k zamyšlení. .
Přiběhli, představili tento program, vyslechli si krátké kulturní vystoupení ţáků a

Mgr. Lucie Borecká

poté s vybranými ţáky (šikovnými sportov-

Mgr. Kateřina Janoušková
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Den finanční gramotnosti
kostce.
Společně jsme diskutovali o rodinném rozpočtu či zajištění příjmu, učili se pracovat
s vybranými základními finančními pojmy, a
také jsme se seznámili s riziky a moţnostmi
ve světě investic.
Nakonec přišel na řadu test a také vyhodnocení paní Martincové, která odměnila nejsympatičtější a nejaktivnější ţáky. Ale i
V úterý 7. 6. 2016 k nám do Libáně přijela

slečna Martincová od nás dostala dárek,

paní Ing. Michaela Martincová, která se

respektive od paní učitelky Jany Valnohové

zabývá finanční gramotností.

a od paní ředitelky Hazdrové. Byla to květi-

Pro ţáky deváté třídy si připravila školení

na a výrobek z keramické hlíny. Bylo to pro

obsahující 4 lekce na tato témata: základ-

všechny příjemné zakončení.

ní hospodaření s financemi, dobré a špatné
Sára Kverková, 9. A

úvěry, finanční produkty a investice v

Plavecký výcvik
častňuje plaveckého výcviku v Jičíně a je
to tak i letos. Kaţdý týden vţdy v pátek odjíţdějí ţáci zmíněných ročníků a v areálu
stráví dvě hodiny v bazénu. Děti jsou rozděleny do barevných druţstev podle úrovně
dosaţených dovedností. Plavčice s nimi tyto
dovednosti procvičují tak, aby se ţáci naučili plavat.
Nikdo jiţ dnes nezpochybňuje, ţe umění

Mgr. Ivana Nechánská

plavat je pro malé děti téměř nezbytné, a

Mgr. Lenka Borovičková

navíc vyplývá z jejich přirozené schopnosti pohybu, proto školy pořádají povinné
plavecké výcviky.
Jiţ tradičně se 2. a 3. třída ZŠ Libáň zú-
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Výlet do ZOO

V úterý 14. 6. 2016 se třídy 6. A a 8. A vy-

různá zvířata zblízka a naţivo. Projíţděli

pravily do ZOO do Dvora Králové nad La-

jsme i kolem lvů, ale bohuţel spali a ani si

bem. Všichni jsme se sešli před školou a

nás nevšimli. Po této akci jsme měli roz-

společně odešli na autobusové nádraţí, kde

chod a sami jsme si mohli prohlédnout, co

na nás jiţ čekal autobus. Kdyţ jsme dora-

nás zajímalo. V určený čas jsme se sešli u

zili do Dvora Králové, tak naše prohlídka

východu a společně odešli na autobus. Do

ZOO začala tím, ţe jsme nastoupili na sa-

Libáně jsme přijeli kolem 15. hodiny. Výlet

fari truck. Ten projíţděl zahradou, kde

se vydařil, počasí bylo také pěkné.

volně pobíhala zvířata. Bylo úţasné vidět

Tereza Hlaváčková, 6. A

Výlet do IQ PARKU LIBEREC
Školní výlet do IQ PARKU LIBEREC proběhl dne 8. 6. 2016. Zúčastnili se ho ţáci 2. a
3. ročníku. Cesta proběhla v pohodlném autobusu. Děti si vyzkoušely různé hlavolamy,
prošly se v zrcadlovém bludišti, zaměstnanci IQ parku jim předvedli zajímavé pokusy
s ohněm. Ţáci byli zaujati jednotlivými činnostmi, a tak čas strávený v tomto zařízení
velmi rychle utekl.
Mgr. Ivana Nechánská
Mgr. Lenka Borovičková
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Poznávání rostlin a živočichů
Dne 17. 5. proběhlo školní kolo v poznávání rostlin
a ţivočichů v Libáni. Čtyři úspěšné řešitelky, E.
Voláková, M. Kouřilová, M. Mlejnková a M. Klabanová, se 7. 6. zúčastnily okresního kola v Hořicích
v Podkrkonoší. Nejlepší z řešitelek byla Eva, která
se umístila na vynikajícím třetím místě v kategorii
C (ţáci 8. a 9. tříd).
Celkem se soutěţe účastnilo 90 ţáků. Výsledek

Jméno a příjmení

Evy je opravdu skvělý, v poznávání rostlin získala

25 bodů a v ţivočiších 21. Celkem tedy 46 bodů ze
60 moţných.
Evě k dosaţenému výsledku gratulujeme, přejeme
hodně štěstí v krajském kole v Hradci Králové a
děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.
Ing. Ivana Matasová
Mgr. Kateřina Janoušková

autorka fotografie: Dora Průšková
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Projekty
Projekt POD OLYMPIJSKÝMI KRUHY

Na středu 1. 6. 2016 u příleţitosti oslavy
Dne dětí si naše třída 6. A s pomocí 7. A
připravila pro děti prvního stupně celodenní
Školní olympiádu. Ţáci plnili vědomostní a
sportovní soutěţe, jako například poznávačky, skrývačky, tangramy, ochutnávky jídel,
běh na lyţích, střelbu na bránu a mnoho dalších zajímavých úkolů.
Za splněné úkoly dostávali na připravenou
kartičku razítka. Kdyţ měli vše splněné, obdrţeli ve směnárně pamětní list a sladkou
odměnu.
Všichni jsme si to náramně uţili a hlavně
doufáme, ţe jsme svým malým kamarádům
udělali radost.
Stránka 44

Tereza Hlaváčková, 6. A
Zš a Mš Libáň, školní rok 2015 - 2016

Projekt STROM
V sedmé třídě se mají ţáci seznámit

dané oplotence začali obšlapávat rostlinky

s přírodou a nějakým způsobem uchopit

dubů. Ze začátku bylo pro některé ţáky

projekt Strom. V předešlých letech ţáci

náročné rozeznat dub, buk, lípu, a nebo

pozorovali

strom

plevel, který právě odebírá ţiviny a stíní

v průběhu jednoho roku a popisovali, jak

stromkům v růstu. Po chvilce nám jiţ šla

se mění během jednotlivých ročních ob-

práce od ruky (do nohy). Pracovní úsilí pře-

dobí. Nebo strom změřili a počítali kolik

rušil aţ déšť. Jelikoţ déšť neustával, ne-

kubíků dřeva by z něj bylo. Strom se dal

mohli jsme naši práci dokončit.

taky pojmout výtvarně a ztvárnit jako

Těšíme se na domluvenou spolupráci při sá-

obraz.

zení stromků a panu Draštíkovi i Kalinovi

My jsme se rozhodli o nové uchopení to-

za zorganizování mnohokrát děkujeme.

jeden

vybraný

hoto projektu a jiţ v září jsme si
s panem M. Draštíkem (správcem míst-

Mgr. Kateřina Janoušková a 7. A

ních lesů) domluvili, ţe se půjdeme podívat do lesa a se stromy se seznámíme od
úplného začátku, tzn., ţe budeme stromky sázet. K sázení zatím letos během
školního roku 2015/2016 nedošlo, nebyly
vytěţené klády z paseky. Realizaci našeho projektu jsme přesunuli na další školní
rok a přibereme i letošní šestou třídu.
Abychom k této těţké práci alespoň
trošku „přičichli“, připravil pro nás p.
Draštík náhradní činnost – obšlapávání
stromků, aby jim tráva a nálety nebránily
v růstu. Do lesa nedaleko Psinic nás stařičkým transitem dovezl pan Kalina a vysvětlil nám, kde a jak v hluboké trávě najdeme asi tříleté rostlinky doubků. Duby
se sází asi 1 m od sebe a tvoří jakousi šachovnici.
Nastříkáni

repelentem,

v

oblečení

s dlouhými nohavicemi i rukávy jsme v

Stránka 45

Zš a Mš Libáň, školní rok 2015 - 2016

Projekt POMÁHEJME SI - 1. A a 9. A
Cílem tohoto projektu je spolupráce první a deváté třídy, utvořit si společně přátelské
vztahy a provést prvňáčky celým školním rokem.
Září

Říjen

Následující den, po úspěšném přivítání 1.

V říjnu příroda nabízí řadu úţasného ma-

září, byl plán jasný, ukázat prvňáčkům,

teriálu. Proto se ţáci 9. A rozhodli, ţe si

kam budou chodit do druţiny, na tělo-

s prvňáčky vytvoří přírodní strašidla.

cvik, na jídlo, kde nás mohou najít (tedy

Pozvali je proto do své třídy a společnými

třídu 9. A) a kde se nachází další důleţi-

silami lepili, drátovali, malovali, prostě ča-

tá zákoutí školy.

rovali krásné výrobky.
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Listopad

Prosinec

Koncem listopadu se, jako kaţdý rok, dě-

Prosinec dal deváťákům hned dvě příleţi-

ti těší na Vánoce a je čas připravit si vá-

tosti navštívit prvňáčky. Poprvé to bylo na

noční dekorace. Proto se obě třídy roz-

zapřenou. Nejen první třídu, ale celou ško-

hodly, ţe si společně pomohou a připraví

lu navštívila delegace z nebes a pekla spo-

výrobky na kaţdoroční vánoční trhy.

lečně s velkým Mikulášem. Čerti všechny

Práce byla namáhavá, ale všechno se

zlobidla našli, ale naštěstí se nám nezmen-

zvládlo a výsledek se podařil. Povedly se

šil počet dětí ve škole. Všichni slíbili, ţe se

nádherné věnce a svícny. Zaţilo se mno-

polepší a andílci rozdávali sladkou odměnu.

ho legrace..
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Prosinec

Březen

A podruhé to bylo na konci měsíce, kdy

V březnu se nám přiblíţily Velikonoce, a

se společně obě třídy těšily na vánoční

tak se deváťáci rozhodli, ţe si společně

besídku. Prvňáčci si pro starší kamarády

s první třídou vyrobí kraslice a pomohou

připravili program, kdy jim ukázali, jak

jim dotvořit velikonočního zajíčka.

umí recitovat, zpívat, a dokonce je procvičili v hádankách. Potom si společně
předali dárečky, některé byly vyrobené
s láskou a pílí.
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Duben

Květen

V dubnu společně první a devátá třída

A je tu čas výletů. „Hopsa hejsa do Bran-

proţila Den Země. Deváťáci si připravili

dejsa, no ZOO bude lepší!“ Kdyţ zoologic-

povídání a několik úkolů o recyklaci. Vy-

ká zahrada, tak jedině v Liberci. Místo do

světlili prvňáčkům, ţe je důleţité chrá-

školy se vyrazilo na první a zároveň po-

nit naši planetu. Při plnění úkolů se ozval

slední společný výlet. U vchodu zněl pokyn

poplach. Naštěstí jen cvičný. Deváťáci

jasně - kaţdý prvňáček si hlídá svého de-

popadli prvňáčky za ruce a společně

váťáka a deváťák svého prvňáčka. No úkol

opustili školu. Vše proběhlo bez slziček.

to byl dosti náročný. Přeháním, ale teď
váţně. Starší kamarádi pomohli prvňáčkům
koupit suvenýry a zmrzlinu, provedli je po
zahradě a společně si vykládali o zvířátkách. Skoro na konci trasy spadlo pár kapek, zřejmě, aby si deváťáci nacvičili, jak
se zapíná a rozepíná pláštěnka. Výlet se
vydařil, vrátili jsme se všichni a devítka si
vyzkoušela, jak je náročné starat se o své
malé kamarády.
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Červen
Rok se nám naplnil a uţ jsou tu prázdniny. Ještě neţ se všichni s vysvědčením rozejdou
domů pochlubit se rodičům a babičkám, připravili si prvňáčkové dárečky pro své vycházející deváťáky. Přece jen se za ten rok trošku poznali.
Mgr. Lucie Borecká, Mgr. Helena Průšková, 1. A a 9. A
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Loučení - třídy 5. A a 9. A
Na rozloučenou…
Celou pátou třídou se nám vzduchem nesla

vždy stejným směrem a byla to proto vždy

myšlenka na chvíli, kdy se budeme muset

radost se potkávat. Za krásný rozlučkový

po pěti společných letech rozloučit. Nyní

přespávací víkend ve škole, od 24. - 26. 6.

jsme se, bohužel, ocitli na samotném konci

2016, nesoucí se v duchu Havajské párty,

školního roku, tím pádem i prvního stupně.

kterou si děti za Vaší podpory pro mne na-

A já nemohu utajit svůj smutek, protože

chystaly, a vy na ni dodali mnoho originální-

moji první prvňáčci, v mém, nejen učitel-

ho občerstvení. Děkuji za ohromný dar, ze

ském srdci, zanechali velikou a hlubokou

kterého je jistojistě jasné, že mě již dob-

stopu.

ře znáte:).

Celých pět společných let bylo krásných a

Přespávání jsme si pořádně užili. Jak jsem

nezapomenutelných. To díky úžasným dě-

již zmínila, páteční večer byl v plné režii

tem (mým zlatíčkům), jak jsem si je so-

dětí a pro mne slzavé údolí. V sobotu jsme

becky pojmenovala:), ale také díky rodi-

kuchtili, pekli, plavali, hráli si, opékali, a

čům, se kterými jsme našli vždy společnou

v noci se i báli:-). A v neděli se nám nikomu

řeč, a ve většině případů jsme fungovali i

nechtělo odcházet. Máme všichni na co

na přátelské úrovni.

vzpomínat.

Chci moc poděkovat za Vaše skvělé a pod-

Přeji „svým“ dětem z 5. A, aby nejen tím

nikavé děti, za nádherné dárečky na roz-

školním životem pokračovaly stále stejně.

loučenou, za Vaše pochopení, za Vaši pěti-

V duchu společného přátelství, tolerance,

letou pomoc a podporu. Za společné chvíle,

vzájemné pomoci, spolupráce, radosti a po-

strávené ať už na třídních schůzkách nebo

hody, u kterých jsem měla to štěstí a tu

mimoškolních akcích. Za to, že jsme šli

čest být.
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A kterými jsem také, jako ohraný gramofon:), pět let omývala břehy jejich, od Vás,
krásně namířeného, smýšlení, na které
jsem byla a stále jsem tak hrdá.

Vám, rodičům, ze srdce přeji, ať jsou Vaše
další kroky životem ve znamení zdraví, pohody, lásky a radosti z Vašich dětí.

Společně Vám všem, dětem i rodičům, přeji, kdyby se jenom přece někdy objevila
nějaká ta překážka, nebo šedočerný mráček, abyste ji-ho brali jako výzvu a měli
vždy sílu ji překonat, ho odehnat. Také
v neposlední řadě kolem sebe měli lidi
s dobrým a čistým srdcem a úmysly.

Děkuji za krásné chvíle plné přátelství a
pohody, na které nezapomenu.
Mgr. Lenka Mlýnková
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Přespávání ve škole, Havajská párty a jiné akce - 5. A
„Přátelství může být jen mezi dobrými lidmi.“ (Marcus Tullius Cicero)
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Přespávání ve škole - 9. A
Komu se poštěstí setkat se za školou? No

na. Já se snad do té sprchy nedostanu ane-

tak třeba deváťákům:-D.

bo poteče studená voda, to není možné. Při-

Píše se 9. června léta páně 2016. Vzkaz

šla na mě řada v půl dvanácté, ale voda byla

zněl jasně, v 18:00 se sejdeme za školou.

teploučká. Mezitím se ze spacáku sleduje

Pro upřesnění u zadního vchodu do školy

film. Ještě že tu „interaktivku“ máme. A

směrem od kostela. To jen aby nevzniklo

hurá na kutě. Padli a celou noc ani nehlesli.

nějaké nedorozumění.

Nechápu, z čeho jsou tak utahaní:-D.

Plna očekávání jsem netrpělivě vyhlížela

Druhý den jsme se nahrnuli do kuchyňky na

první příchozí. Netrvalo dlouho a začali se

snídani. Bylo to zvláštní. Rozespale jsme

scházet. No mám pocit, že se do školy

kličkovali mezi dětmi z prvního stupně, kte-

snad stěhují. S batohy na zádech, taškami

ré mířily do svých tříd. Je potřeba se po-

jídla, kolem, přilbou a řadou dalších velice

řádně připravit, protože nás čeká „příšerně

potřebných věcí se přiřítili do školy.

dlouhý“ cyklistický výlet směr Bučický mlýn

Tak kam se nastěhujeme? Vybrala jsem

a blízké okolí. Už jsme všichni, ještě se k

pro ně učebnu fyziky a chemie, má výbornou strategickou polohu a je vybavená
přesně pro nás. Batohy letí do kouta, jídlo
do ledničky v kuchyňce a co nejrychleji

nám přidala paní učitelka Janoušková. Tak
můžeme vyrazit. Měla bych šetřit superlativy, ale to prostě nejde. Nádhera, pohoda,
„klídeček“, tolerance, spolupráce… prostě

něco dělat. Tak třeba není nad to mít plná

moje devítka:-D.

bříška. Než jsem se nadála, tak už rozpalu-

Po návratu to probíhalo dosti podobě jako

jí gril, mimochodem, ten dorazil společně s

předchozí večer. Masíčko a klobáska na

nimi. Připravují posezení a chystají si ve-

grilu, troška sportu před spaním a hurá na

čeři. No prostě pohodička.

kutě.

Po vydatné grilovačce se rozhodli si za-

Ráno už jen rychlý úklid a kolem deváté se

sportovat, věnují se venku fotbalu, uvnitř

konečně dostáváme ze školy. Vždyť už je

florbalu a vybíjené. Co je na té „vybice“

sobota, a to se přeci do školy nechodí! Tak

stále baví, to fakt nechápu, ale to ani ne-

tedy hurá domů. Bylo to s vámi moc fajn.

musím.

Děkuji nejen za příjemný výlet ale i za ro-

No uteklo to opravdu rychle. Je čas na ku-

ky, co vás znám.

tě, dívky umyly nádobí a kluci připravují
„hnízdo“. Bylo nutné vyklidit učebnu a na-

Mgr. Lucie Borecká

nosit žíněnky, které jsme použili místo karimatek. No a potom už jen večerní hygie-
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Přespávání ve škole, výlet na kole v obrazech - 9. A
„Přátelství je součást lidského štěstí.“ (Jan Werich)

„Skutečná přátelství jsou věčná.“ (Marcus Tullius Cicero)
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Školní druţina
ROK VE ŠKOLNÍ DRUŢINĚ
Září – měsíc poznávání, plný radosti a pohádkových proměn
Nové začátky – nová přátelství. Do družiny nastoupilo 51 žáků, počet přihlášených dětí
opět naplnil obě oddělení školní družiny ve věkovém rozmezí 1.- 5. třída. Herna pro
1.odd. byla nově vymalována, ve 2. odd. byl obnoven nábytek. Září plynulo ve znamení
společenských her s důrazem na seznámení, pestrou zábavu a na pozorování. Počasí
přálo sportovnímu vyžití na zahradě, uskutečnila se olympiáda naruby v tělocvičně i pohádkový maraton v návaznosti na festival JMP.
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Říjen – měsíc dovedných rukou a pohybu
Jablíčkový den nám otevřel tvořivé a pra-

Listopad – měsíc bystrých hlaviček a
dobrých nápadů

covní dílny. Děti čarovaly s listy stromů,

Halloween versus Dušičky – dýně, strašidla

poznávaly další přírodní materiály i pro-

a duchové! Šimravým strachem naplněná

středky pro výtvarná ztvárnění. Předně ve

družinka kreslila, modelovala a naslouchala

druhém oddělení se zkoušely netradiční

napínavým příběhům. Počasí se již přikláně-

techniky a kolektivní díla. Uspořádali jsme

lo k zimním zvyklostem - opět jsme s díky

i postřehový závod Libání, navštívili místní

zamkli zahradu na sedm západů a veškeré

knihovnu v rámci akce „Týden knihoven“.

sportovní vyžití směřovali do pravidelných

Také jsme sbírali kaštany, na kterých si

návštěv tělocvičny, a to včetně Svatomar-

pochutnávali

obory.

tinského zábavného odpoledne. Vědomostní

„Svět dopravy kolem nás“ nám připomenul

kvízy, kimovky a soutěže ve družstvech by-

bezpečnost a vlastní ochranu při pravidel-

ly někdy „adrenalinovou“ záležitostí. Závěr

ných vycházkách a pobytech mimo budovu

měsíce byl již ve znamení adventu a vánoč-

školy.

ního těšení.
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Prosinec – měsíc tradic, překvapení a
splněných přání

Leden – měsíc zimních radovánek
Zimní olympiáda, rychlé stavby ze sněhu,

Sv. Barbora, Sv. Mikuláš, Sv. Lucie a další

protože byl jen chvíli, zimní závod i sněhu-

lidové tradice nás provázely krátkým škol-

láci z papíru vévodily lednu. Škrabošky a

ním měsícem. Vánoční přání, malá výroba

masky daly důvod k návštěvám místních

dárků a výzdoba chodeb i družinových tříd

karnevalů. Výtvarným kouzlem inkoustů,

všechny příjemně naladily na nejkrásnější

zmizíků, klovatiny, tuží apod. ožily nástěnky

období roku. Nadílka bohatá na stolní hry i

tučňáky, ledními medvědy i zamrzlými okny.

překvapení v podobě fotbalových branek

Pravidelné pondělky v tělocvičně nenechaly

uzavřela kalendářní rok .2015.

lenivět tělo ani mysl.
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Únor – měsíc plný dobrodruţství a velké
odvahy

Březen – měsíc umění a zábavy
Ukaž, co umíš – družinové vystoupení uměl-

Za kulturní počin jsme zvolili „Pyžamový

ců, Superstar a výtvarné „mini výstavy“ při-

bál“, a ne každý měl odvahu přijít ve svém

vítaly jaro. Také jsme odemkli zahradu a

oblíbeném nočním úboru. Před jarními

při jarním slunci jsme si třeba jen tak hráli.

prázdninami jsme si ještě pohráli s láskou!

Na hřišti už kralovaly míče, lano, pálkové

Škála přáníček a tajných psaníček umocni-

hry a honičky. Velikonoční školní výstava

la svátek Sv. Valentýna. Ne příliš klasické

nás motivovala k výtvarným a pracovním ná-

sportování venku bylo dobrodružstvím a

mětům – dekorace do oken, doplňky na stůl

odvahou pro všechny zúčastněné.

a zdobená papírová vajíčka byly týdenní náplní celé družiny.
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Duben – měsíc ochrany přírody a do-

Květen – měsíc cestou necestou a ta-

mácích mazlíčků

jemných šifer

Měsíc byl zahájen Aprílovou družinou,

Jak už motto měsíce napovídá, byl to čas

kdy si děti ve vlastní režii připravily

procházek a minivýletů. Napříč Libání, i za

vtipné vstupy. Účast sice nebyla velká,

její hranice, na hřiště či do polí, s úkoly za

ale příprava, včetně vlastoručně vyrobe-

pochodu nebo jen tak s povídáním, jsme

ných diplomů a odměn, nás – družinářky –

pár kilometrů nachodili. Nevěříte? Tak se

potěšila. Z vydařených akcí určitě zmíní-

podívejte

me „Plyšákový den“, kdy jsme s mazlíčky

v odkazu školní družiny najdete fotografie

různých

nejen

a zkuste uhodnout, kam jsme došli?! Šifry,

v tělocvičně. Připomněli jsme si Den Ze-

morseovka, hádanky a rébusy zase pro-

mě. Závěrečné „Čarodějování“ nás opět

střídaly tvořivé činnosti v hernách. Samo-

zavedlo na stezku výtvarných a pracov-

zřejmě jsme nezapomněli na svátek mami-

ních dovedností.

nek, navštívili jsme a půjčili jsme si knížky

velikostí

řádili

na

inter.

stránky

školy

–

v knihovně - velmi děkujeme paní Hlaváčkové za ochotu a trpělivost. Celý měsíc
průběžně probíhalo Mistrovství družiny
v ledním hokeji a finále bylo tentokráte
opravdu napínavé!
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Červen – měsíc přátelství a bilancování
Červnové slunce a letní teploty byly důvodem, proč jsme se plně „ubytovali“ na zahradě.
Jen v rychlosti jsme na papír poskládali jahody, „oživili“ ptáčky, berušky, motýli, natiskli moře i akvária.
Po roce nás opět v družině navštívili předškoláci. Téměř hodinový ukázkový program si
děti uvedly ve vlastní režii a patří jim pochvala. Závěrečná zahradní Šouparáda aneb
„Havaj ve družině“ a tajný výlet 30. 6. byly tečkou za dalším školním rokem. Ještě vypsat družině vysvědčení a hurá na prázdniny! Všem dětem i rodičům děkujeme a
s novými nápady se těšíme na zářijové setkání!
Alena Kocourková a Ivana Šupitarová
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Pedagogický sbor
L. Vraštilová, D. Fialová, H. Průšková, M. Valnoha, L. Hazdrová, M. Košťák, I. Matasová, V. Lejsek, V. Lazák
V. Karešová, J. Valnohová, L. Borovičková, L. Mlýnková, L. Borecká, A. Kocourková, I. Nechánská,
K. Janoušková
Chybí: I. Šupitarová, J. Průšová

1. A
Nahoře zleva: E. Martínková, J. Martínková, A. Kůtová, K. Dulovcová, M. Pazderský, A. Kecerová,
A. Šušoljaková, K. Straková, J. Laušman, J. Boček, tř. uč. H. Průšková
Dole zleva: P. Čurejová, V. Čurejová, M. Heršálek, L. Fedáková, Š. Macounová, N. Vitáková, E. Fidrichová,
M. Peterka, L. Kobrlová, N. Ruszo, N. Balcarová, T. Ngo Viet (Míša)
Chybí: J. Pilař, L. Nemcová
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2. A
Nahoře zleva: J. Almáši, Š. Král, A. Hrušovská, L. Pokorný, L. Svoboda, T. Klár, J. Kouřil, D. Šonová,
K. Linhartová, V. Šmerdová, N. Šušoljaková, N. Heršálková, tř. uč. I. Nechánská
Dole zleva: B. Gontkovský, J. Egrt, J. Krejčík, A. Smetana, A. Baborák, A. Jebavá, B. Zikmundová,
J. Zahradníček, K. Muchová, T. Etrychová, N. Egrtová, M. Dlabová, L. Grosmanová, D. Pokorný

3. A
Nahoře zleva: M. Tobořík, K. Sedlatá, L. Kejzral, M. Linhart, J. Švarc, V. Majdlová, V. Ferková,
tř. uč. L. Borovičková
Dole zleva: J. Šorm, V. Linhartová, O. Šťovíček, S. Skřivanová, O. Holec, T. Nyplová, T. Lisá, B. Lisá,
L. Urban, D. Horák
Chybí: K. Svobodová
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4. A
Nahoře zleva: D. Brodský, M. Strnad, D. Tvaroh, R. Kůta, M. Kratochvíl, M. Petr, A. Moravec,
tř. uč. I. Matasová
Dole zleva: F. Matta, A. Mutzerová, T. Krčmaříková, L. Klíma, N. Kouřilová, K. Kotalíková, K. Vernerová,
N. Čonková, A. Mazáčková, J. Pacltová
Chybí: J. Němeček, T. Kverek, D. Šikutová

5. A
Nahoře zleva: P. Šindelár, M. Havelka, K. Havlová, M. Novotná, A. Dlabová, N. Baboráková,
tř. uč. L. Mlýnková
Uprostřed zleva: D. Čakrdová, E. Egrtová, A. Antošová, B. Pažoutová, H. Egrtová, J. Škobis, K. Konůpková,
A. Pfeifer, A. Čonková, D. Kubíčková
Dole zleva: M. Plesar, J. Zadina, D. Puška, J. Grosman
Chybí: L. Šorm
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6. A
Nahoře zleva: A. Zikmund, Š. Myška, J. Fedák, A. Krivoš, M. Čonka, F. Smetana, P. Macoun, J. Král
Dole zleva: A. Drozen, T. Hlaváčková, Š. Sobotková, Š. Šolcová, K. Kršková, N. Podlipná,
K. Váchová, D. Králová, J. Lustigová, tř. uč. J. Valnohová

7. A
Nahoře zleva: T. Petr, L. Podlipný, D. Laskoš, M. Sedlatý, tř. uč. K. Janoušková
Dole zleva: P. Linhartová, N. Bordeová, K. Zmrhalová, J. Popovičová, P. Rumlová, L. Rampasová, A. Maxová
Chybí: D. Záruba
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8. A
Nahoře zleva: D. Pokorná, E. Voláková, K. Gazdiková, P. Vošahlíková, K. Fedáková, A. Zadinová,
J. Rýdlová, M. Strnadelová, K. Majdlová, M. Štěpánková, A. Havlová, A. Skořepová,
tř. uč. D. Fialová
Dole zleva: D. Vacková, M. Šimsová, B. Gontkovská, S. Sedláčková, V. Pažout, M. Nemcová,
M. Havíř, M. Kouřilová, M. Karel, M. Nezbeda

9. A
Nahoře zleva: A. Kaválek, J. Rampas, P. Tesař, K. Ruml, O. Miech, J. Havelka, tř. uč. L. Borecká
Uprostřed zleva: M. Mlejnková, K. Kořínková, A. Zmátlíková, S. Kverková, S. Rozsypalová, N. Benešová, A.
Vyhnalová, M. Klabanová, M. Netolická
Dole zleva: Hai Chau Tu (Lukáš), T. Otta, L. Rezek, J. Dluhoš
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1. P, 3. P
Nahoře zleva: P. Chaloupek, A. Daniš, D. Ďӧrď, J. Čureja, T. Lacko, L. Procházka,
tř. uč. M. Valnoha
Dole zleva: tř. uč. V. Karešová, A. Čurejová, M. Hakenová, T. Čurejová, M. Čurejová, M. Čurejová
Chybí: 3. P: M. Čureja, P. Čureja, M. Čureja, J. Muž, A. Čureja, M. Lacko
Chybí: 1. P: M. Mugrošová, D. Lacko, M. Čureja

Pedagogický sbor s 9. A
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Mateřská škola
Svatební den
V naší mateřské škole se snažíme vymýšlet

následovala hostina, na její přípravě se

stále nové náměty pro práci, hlavně aby byly

podílely i samotné děti. Upekly si per-

podnětné a pro děti zajímavé. Připravily

níčky a vanilkové rohlíčky. Do přípravy

jsme ,,Valentýnský týden“ plný tvoření a po-

hostiny se zapojili rodiče i celý perso-

vídání. Třídy, šatny, celá školka byla vyzdo-

nál. Stoly plné sladkostí, slavnostní pří-

bena přáníčky a srdíčky. Povídali jsme si, co

pitek, tanec novomanželů, fotografová-

je to ,,láska“. Odpovědi dětí jsme vyvěsily v

ní. Vše jako na pravé svatbě. Byl to

šatně. Rodiče si s chutí a s úsměvem přečet-

opravdu vydařený týden. Děti si odnesly

li, jak si jejich dítě představuje ,,lásku“. By-

domů oddací list, vlastnoručně vyrobený

la vyhlášena soutěž pro rodiče a děti

korálkový prstýnek a spoustu krásných

,,Valentýnské srdíčko“. Odezva byla veliká,

zážitků. Velkou radost jsme měli, že se

tolik krásných srdíček vytvořených různými

zapojili i rodiče a že s chutí pomáhali

technikami nám udělalo velkou radost a i to,

při přípravách na tento týden. Všem

že nás rodiče berou vážně a najdou si čas i

patří poděkování.

chvíli se posadit a tvořit společně se svým
dítětem. Vyvrcholením celého týdne byl pátek, který byl nazván dnem ,,svatebním“. Již
od začátku týdne jsme s dětmi hovořily, jak
bude probíhat. Ať si samy rozmyslí, kdo by
chtěl být ženich a kdo nevěsta. Nakonec se
přihlásilo 10 svatebních párů a svatební obřad mohl začít.
Chtěly bychom poděkovat rodičům za připravené oblečení. Paní učitelky se změnily v
oddávající, ostatní ve svatebčany. Po obřadu
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Pojď milý tatínku, překvapíme maminku
Středa 27. dubna 2016 odpoledne se mateřská škola stala místem pouze pro děti
s

tatínky.

Paní

učitelky

čekaly

s báječnými výtvarnými aktivitami pro
malé i velké, kde si každý vybral, co mamince vytvoří (kytičku nebo srdíčko,
stojánek na ubrousky…). Sešlo se nás
opravdu hodně. Tatínkové s dětmi malovali, stříhali, lepili, skládali. Panovala zde
tvůrčí a radostná atmosféra. Děti za pomocí svých dospěláků vyrobily milý dáreček pro maminku k jejímu svátku. Vyrobený dáreček si společně odnesli domů.

Mami, tati pojď si hrát, soutěžit i tancovat
Středa 1. června 2016 byla ve znamení
oslavy dětského dne, který jsme letos
pojaly netradičně. Dětský den nejenom
pro děti, ale i jejich rodiče. Vše se konalo
od 15:30 hodin na slavnostně vyzdobené
školní zahradě. Počasí nám též přálo a nic
nám nebránilo začít. Potom přišly na řadu
soutěže, kde se fandilo jak dětem, tak i
dospělým. Soutěžilo se s velkým nasazením. Rodiče soutěžili v běhu s dítětem na
zádech mezi překážkami, prolézali pytlem

se též o hudební produkci. V průběhu
soutěží bylo připravené občerstvení. Voňavé a chutné palačinky pro děti napekla
babička Adélky paní Jaruška Bečanová.
Po skončení všech připravených soutěží
jsme zapálili ohýnek a celou akci zakončili
opékáním buřtů. Děti na památku obdržely medaile. Všichni se tento den bavili
dobře, jak dospělí, tak i děti. To bylo
největší odměnou všem paním učitelkám.

strachu, poznávali své dítko se zavázanýma očima podle hmatu. Děti skákaly
v pytli, lovily rybičky, přenášely vodu a
plnily sklenici, přetahovaly se. Na děti
čekala po každé soutěži vždy sladká odměna. Celou atmosféru při soutěžích doplňoval vtipný komentář pana Michala Vlka, který nám celou akci uváděl a staral
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Co nás ještě čeká s předškoláky


Navštívíme a seznámíme se se základní školou a školní družinou v Libáni.



Navštívíme 1. třídu.



Pozveme do školky prvňáčka, aby nám ukázal školní potřeby, sešity a učebnice a
aby vysvětlil, co k čemu potřebuje.



Prohlédneme si školní penál a jeho obsah a povíme si o něm.



Povídáme si o změnách, které nastanou při přechodu do školy a o očekávání dětí.



Porovnáváme dobu trvání her, aktivit a odpočinku ve školce a ve škole.



Ptáme se starších dětí na to, co se jim ve škole nejvíc líbí, co je nejjednodušší a co
nejtěžší,

a jestli se jim stýská po školce a proč.
Kol. autorů MŠ
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Přehled akcí
ve školním roce 2015 - 2016
Září
Slavnostní zahájení školního roku
Jičín město pohádky
Divadlo pro školy
Beseda – Nicholas Winton Síla lidskosti
Exkurze 7. A – Jičín – Strom
Přírodovědecká soutěţ
Coca Cola Cup
Říjen
Hudební pořad
Kopidlenský kvítek
Kopidlenské poupě
Přírodovědný klokan
Sběr papíru
PPP Jičín – Mgr. Toman – 6. A
Listopad
Lampionový průvod (SRPLŠ)
PPP Jičín – Mgr. Toman: 1. P, 8. A
Autorské čtení – p. Holan
Vítání občánků
Ţákovský parlament
Adventní věnce (SRPLŠ)
Vánoční trhy, rozsvěcení stromu
Prosinec
Červená stuţka
Exkurze – ISŠ Nová Paka – chlapci 8. A a 9. A
Mikuláš a čerti ve škole
Já uţ to umím – Hlušice
Běh do schodů – chlapci
Viola – koncert dětského sboru
Exkurze Kopidlno
Zpívání koled ve škole
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Leden
PPP Jičín – Mgr. Toman 3. A
Lyţařský kurz 6. – 9. A
Dějepisná olympiáda
Slavnostní předání vysvědčení
Běh do schodů – 2. A
Únor
Pythagoriáda 5. A
Sportovní den
PPP Jičín- Mgr. Toman: 2. P, 3. P, 5. A, 9. A, 8. A, 2. A, 3. A, 4. A, 7. A, 6. A
Zápis do 1. třídy
Lyţařský kurz 4. a 5. třída
Olympiáda český jazyk – Jičín
Náhradní termín zápisu do 1. třídy
Veselá básnička
Šplh 7. – 9. třída
Březen
Dětská scéna 2016
Libáňský slavíček 2016
Matematický klokan
Jarní velikonoční výstava
Den otevřených dveří
Pythagoriáda
2. společenský večer – ples
Dětský karneval
Duben
Slavíček – Nová Paka
Den Země
Cvičná evakuace školy
Vítání občánků
Plavání – 2 . – 3. třída
Přijímací zkoušky
Sběr papíru
Čarodějnice
Květen
McDonald‘s Cup Jičín
Den boje proti rakovině
Atletický čtyřboj Jičín
Dopravní hřiště Jičín
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Soutěţ v poznávání rostlin a ţivočichů – školní kolo
EXPO Praha
OVOV Dětenice
Pythagoriáda
Návštěva knihovny 1. A
ZOO Liberec – 1. A + 9. A
IQ Land Liberec – 4. A +5. A
Preventivní program PPP Jičín – 6. A
Červen
Den dětí
Poznávání rostlin – okresní kolo
Finanční gramotnost – 9. A
IPS Jičín – 8. A
IQ park Liberec – 2. A + 3. A
Přespávání ve škole
Trosky -7. A
Přespávání ve škole – 9. A
ZOO Dvůr Králové – 6. A + 8. A
Pasování na čtenáře – 1. A
Mozek – vzdělávací program 4. – 9. třída
Mírový běh
Tajný výlet SRPLŠ
Šťastná Země – 7. A
Slavnostní předávání vysvědčení na MěÚ Libáň – 9. A
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Přehled akcí MŠ
ve školním roce 2015 - 2016
Září
Informativní schůzka pro rodiče
DK Libáň „Pohádka ze starého mlejna“
Houbařská pohádka v MŠ
Dopravní pořad v MŠ „Klaun TÚ, TÚ“
Říjen
Schůzka rodičů
Logopedické vyšetření dětí v MŠ
Zahájení činnosti zájmových kroužků
Hudební představení v ZŠ „Šel tudy…“
Soutěž pro rodiče a děti „Hallowenské tvoření“
Oslava Halloweenu v MŠ
Vyšetření zraku dětí v MŠ
Listopad
Návštěva učitelek MŠ v 1. třídě ZŠ
Fotografování dětí k Vánocům
Výchovná pohádka v MŠ „ O chytré kmotře lišce“
Vánoční trhy v DK Libáň
Prosinec
Mikulášská nadílka v MŠ
Pohádka v MŠ „Dračí pohádka - aneb trable s princeznou“
Děti přišly popřát hezké vánoční svátky do školy a na Městský úřad
Vánoční besídky Sluníček a Berušek
Vyšetření plosek nohou
Leden
Návštěva učitelky budoucích prvňáků v MŠ
Zápis do ZŠ
Pohádka v MŠ „Rodinka Palečkovic – aneb jak vyzrát nad bacily
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Únor
Oslava Valentýna „Svatební den“ v MŠ
Soutěž „Valentýnské srdíčko“ společné tvoření rodičů s dětmi“
Březen
Pyžamový bál v MŠ
Plavání (Aqua Centrum Jičín)
Návštěva knihovny beseda o knížkách
Tvořivé dílničky pro rodiče a děti v MŠ k Velikonocům
Návštěva ZŠ - Jarní a Velikonoční výstava
Duben
Pohádka v MŠ „Na návštěvě v Broučkově“
Vynášení Morany k potoku
Projekt „Zdravé zoubky dětem“ – beseda s dentální hygieničkou v MŠ
Čarodějnické dopoledne v MŠ
Tvořivá dílna pro tatínky v MŠ „Pojď milý tatínku, překvapíme maminku“ - dárečky ke
Dni matek
Květen
Jarní besídka ve třídě Sluníček
Besídka ke Dni matek ve třídě Berušek
Fotografování tříd na školní zahradě
Zápis do MŠ
Školní výlet do Chlumce nad Cidlinou - Zámek Karlova Koruna
Červen
Zábavné odpoledne s rodiči na zahradě MŠ ke Dni dětí, společné opékání
Výchovná pohádka v MŠ „ O mlsné opičce“
Hudebně zábavný program v MŠ Marek Srazil „Šolmes“
Slavnostní rozloučení s předškoláky na Městském úřadě Libáň
Návštěva 1. třídy ZŠ a školní družiny
Pohádka v MŠ na rozloučenou „Pojďte si s námi hrát na dobu rytířů, princů a princezen“
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Přijímací řízení
ve školním roce 2015 - 2016
9. třída ZŠ
Jméno žáka

Škola

Benešová Natálie

Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka

Dluhoš Jakub

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín

Hai Chau Tu

Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav

Havelka Jakub

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín

Kaválek Antonín

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a
Jazyková škola s právem státní zkoušky, Mladá Boleslav
Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné
učiliště a vyšší odborná škola, Hořice
Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli

Klabanová Michala
Kořínková Kristýna
Kverková Sára
Miech Ondřej
Mlejnková Michaela
Netolická Mirka

Střední odborné učiliště nábytkářské a střední odborná škola, s. r. o., Liberec
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická a
Jazyková škola s právem státní zkoušky, Mladá Boleslav
Soukromá střední škola MAJA, s. r. o., Mladá Boleslav

Rampas Jan
Rezek Ladislav

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Městec Králové
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Mladá Boleslav
Střední odborné učiliště Hubálov
Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov

Rozsypalová Sára

Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli

Ruml Karel

Škoda Auto a. s., Střední odborné učiliště strojírenské
Mladá Boleslav
Škoda Auto a. s., Střední odborné učiliště strojírenské Mladá Boleslav
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Městec Králové
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín

Otta Tomáš

Tesař Petr
Vyhnalová Adéla
Zmátlíková Anna
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8. třída ZŠ
Fedáková Klára
Nemcová Markéta

Odborné učiliště a Praktická škola Hořice
Nepodala přihlášku

3. P
Čureja Patrik
Ďӧrď Dan
Podešva Milan
Procházka Lukáš
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Nepodal přihlášku
Odborné učiliště a Praktická škola Hořice
Odborné učiliště a Praktická škola Hořice
Odborné učiliště Chroustovice

Zš a Mš Libáň, školní rok 2015 - 2016

