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Slovo úvodem…
Vážení čtenáři,

Gabriela Dudová

právě držíte v rukou podzimní vydání našeho školního
časopisu Záškolák. Pomalu jsou tu Vánoce a s nimi
přichází advent, to krásné období před štědrým dnem, kdy
je všude bílo a v přírodě je nádherně. Vánoce jsou jedním
z nejkrásnějších, nejvýznamnějších a nejočekávanějších
svátků v roce. Zkraťte si adventní čas četbou našeho
časopisu.

Barbora Fojtíková

Nejen krásné svátky vánoční přeje
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Co si přečtete
- CO JSME VE ŠKOLE ZAŽILI
- SOUTĚŽ
- BLUDIŠTĚ
- RECEPT S PODZIMNÍMI SUROVINAMI
a další informace

TĚŠÍTE SE NA VÁNOCE?

Rekonstrukce naší školy
V uplynulých dvou školních letech probíhala rekonstrukce naší školní budovy, kterou zajistilo
a koordinovalo Město Liběchov. Na rekonstrukci školy byla určena dotace ve výši 11,2 mil.kč.
Předmětem projektu bylo vybudovat odborné učebny: jazykovou, počítačovou, učebnu
přírodních věd, cvičnou kuchyňku, dílny a venkovní učebnu. Dále souběžně probíhala úprava
okolí školy a zajištění sítě wifi v celé budově.
Rekonstrukce nové školy byla úzce spojena s projektem výstavby nové mateřské školy.
Školka se nyní nachází v přízemí budovy (místo původních šaten a školního bytu) a má téměř
vlastní vchod do budovy.
Rekonstrukce začala v květnu 2018 a skončila v listopadu 2018.
Během prázdnin 2019 však pokračovaly další práce. Muselo se opravit ještě pár chybiček
v tělocvičně - hlavně jí odhlučnit. Do kuchyňky bylo nakoupeno potřebné vybavení, aby se
zde mohlo začít vařit (nádobí, příbory …). Dále byla dovybavena přírodovědná učebna,
abychom mohli sledovat a provádět pokusy. Ve všech třídách došlo k výměně osvětlení,
abychom si nekazili oči.
Když jsme se do školy po prázdninách vrátili, skoro jsme ji nepoznali. Jako ilustraci
přikládáme pár fotografií.

Elektrárna Horní Počaply
Dne 1. 10. se 9. třída účastnila exkurze do elektrárny Horní Počaply.
Odjezd byl v 8:15 z Liběchova na Mělník. Dostali jsme rozchod na 30 minut, abychom si
dokoupili svačinu. Další autobus nám totiž jel v 8:50 přímo k elektrárně.
U elektrárny na nás čekala velmi příjemná dáma, aby nás poučila, jak se máme chovat, aby se
nám nic nestalo. Poté nám půjčili bezpečností helmy pro naši ochranu. Prováděl nás jeden
z dlouhodobých zaměstnanců elektrárny.
Jako první jsme navštívili nejvyšší bod, kam se lze dostat. Jeli jsme výtahem do 17. patra, kde
jsme měli možnost vidět okolí z ptačí perspektivy. Byl to velmi pěkný pohled, viděli jsme jak
celý areál elektrárny, tak i naši školu. Mezitím nám pán povídal, jak to v elektrárně chodí a co
se kde dělá. Také jsme se dozvěděli, že elektrárna disponuje celkovým výkonem přes 1000
MW, což z ní činí jednu z nejvýkonnějších v celé ČR.
Exkurze byla velmi zajímavá, hodně jsme si z toho odnesli. Když už jsme vše viděli, tak nás
pán odvedl tam, kde jsme začali, odevzdali jsme helmy, poděkovali a spořádaně odešli. Do
školy jsme šli bohužel po svých. Plynule jsme kráčeli cyklostezkou až do Dolních Beřkovic,
kde jsme přešli lávku, a kolem Labe jsme došli až do zámeckého parku Liběchov, kde byla
celá akce ukončena.

Drakiáda

- Ve středu 16. 10. 2019 se na hřišti za školou konala oblíbená drakiáda.
- Zúčastnily se děti 1. stupně, které chodí do družiny.
- Počasí bylo větrné. Ideální pro pouštění draků.
- Všichni draci byli velmi barevní a měli všemožné tvary.
- Na drakiádě bylo velmi rušno.
- Některé děti byly smutné kvůli drakům, kteří se zamotali do stromů
- Drakiáda končila ve 3 hodiny odpoledne.

Výstava vzdělávání
Ve středu 23.10. jsme se my, žáci 9. třídy, vydali na výstavu vzdělávání a práce.
V 8:15 jsme nastupovali do linkového autobusu MHD, číslo 369, jelo více škol, a tak jsme se
v autobuse mačkali jako sardinky.
Klidnou cestu narušila zácpa, která se vytvořila před železničním přejezdem.
Po téměř třičtvrtě hodiny jsme se konečně rozjeli a na zastávce v centru města vystoupili.
Krátká cesta ke kulturnímu domu, kde se akce konala, nezabrala moc času.
Ihned po vstupu jsme byli zasypáni hordou propagátorů svých škol.
Stánků se středními školami tam bylo přibližně 50.
S kapsami plnými brožur, letáků a bonbonů jsme po hodině opouštěli prostory KD.
Následoval krátký rozchod, a pak odjezd, teď už bezproblémový, zpátky do Liběchova do
školy.

PLANETA ZEMĚ 3000

V pátek 25. 10. celý druhý stupeň jel na Mělník do kulturního domu na projekt PLANETA
ZEMĚ 3000.
Po třetí vyučovací hodině jsme vyrazili na vlakové nádraží, kde jsme čekali na vlak, který měl
bohužel zpoždění.
Na Mělník jsme dorazili kolem 11:30, rychle jsme se pěšky přesunuli do kulturního domu a
usadili se v zadních řadách.
Projekt, jehož součástí bylo vyprávění, promítání videí a fotografií z cest trval až do 13:00.
Tentokrát byl zaměřen na Kolumbii a na její památky, přírodu, obyvatelstvo.
Dozvěděli jsme se, že v Kolumbii je na denním pořádku trestná činnost!
Také to, že je planeta Země velice znečištěná plasty v mořích.
Zaujalo nás podrobné seznámení s procesem výroby kávy.
Po akci následoval netrpělivě očekávaný rozchod na Mělníku.
Akce se nám velmi líbila a těšíme se na ni i příští rok.

Podzimní dýňování

Pro děti chodící do družiny a jejich rodiče byl na odpoledne 25. 10. přichystán bohatý
program. Ve tři hodiny odpoledne se děti přemístily ven, do venkovní učebny, kde se setkaly
s rodiči, kteří přinesli již očekáváné dýně.
Někteří rodiče donesli pro ostatní i občerstvení, nalévala se dokonce i káva. Děti dlabaly dýně
a rodiče jim na ohni opékali buřty. Atmosféru celé akci dodávala paní vychovatelka
v kostýmu dýně. Po vydlabání dýní každé dítě obdrželo drobnou odměnu v podobě sladkostí a
zámku na kufr.
Všem se akce moc líbila nejen proto, že si vydlabali dýni, snědli buřta, ale nyní mohou i
bezpečně cestovat a nemusí se bát o své osobní věci. Každý se se svou dýní vyfotil na
památku hezkého dne. Dýni zde mohli účastníci zanechat nebo si jí vzít domů.
Podle paní vychovatelky se akce moc povedla, rodiče si ji také chválili. Určitě si ji někdy
v budoucnu zopakují.

Dýňové bramboráčky
Ingredience:
-

2 větší brambory
2 vejce
1 dýně HOKAIDO
mletý černý pepř
sůl
2 stroužky česneku
sušená majoránka
3 lžíce polohrubé mouky
rostlinný olej

Způsob přípravy
Omyjeme dýni, dále se zbavíme měkkého středu a nastrouháme ji na hrubé části struhadla.
Nastrouháme brambory, které společně s dvěma vejci a rozmačkaným česnekem přidáme do
mísy s dýní. Sem si podle chuti přidáme sůl a pepř a zahustíme moukou.
Na pánvi potřené rostlinným olejem smažíme malé placičky po obou stranách dozlatova.
Pak už stačí jen naservírovat a přeji dobrou chuť! 

Protože jedna z našich spolužaček právě v těchto dnech slaví
narozeniny, přinášíme inspiraci.
P. S. Báro, gratulujeme 

Tipy na dárky

Mamka: něco do kuchyně, parfém, kosmetika, knížka, ponožky se vzorem, oblečení, náramek
Pandora, bomby do koupele Lush,
Taťka: nářadí, knížka, ponožky se vzorem, boty, chladící půllitr, oblečení

Bratr: knížka, ponožky se vzorem, hry, oblečení
Sestra: knížka, ponožky se vzorem, křížovky, obal na mobil, oblečení, náramek Pandora, bomby do
koupele Lush, knížky

Babička: knížka, ponožky se vzorem, něco na zahrádku, poukázka do lékárny, oblečení
Děda: knížka, ponožky se vzorem, poukaz do lázní, oblečení

FOTOSOUTĚŽ
-

soutěžíme o drobné ceny
odpovědní lístky u sborovny
odpovědní box tamtéž
NEZAPOMEŇ se podepsat!
výherce budeme losovat po vánočních
prázdninách
do losování postupují lístky podepsané a
se všemi odpověďmi správnými

Odpovědní lístek – VZOR
Foto 1 – Co a kde ve škole to je?

Foto 2 – Co a kde ve škole to je?

Foto 3 – Ze které místnosti ve škole uvidíte tento
výjev?
Úkol: podívej se pořádně na fotky a odpověz na
otázky.

Foto 1 – Co a kde ve škole to je?
Foto 3 – Ze které místnosti ve škole uvidíte tento
výjev?

Foto 2 – Co a kde ve škole to je?
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