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Provoz MŠ o podzimních prázdninách 
Podzimní prázdniny: 28. státní svátek – školka zavřena, 29. 10. (út) a 30. 10. (st) 2013 je MŠ 
v provozu do 12.30 hod.  Ve čtvrtek dne 31. října a v pátek 1. listopadu 2013 proběhne provoz 
školky v obvyklém režimu.  
POZOR!  Podzimní prázdniny dětí základní školy jsou ve dnech 28. – 30. října.  
Ve čtvrtek 31. října a v pátek 1. listopadu jdou děti normáln ě do školy.  
Ministerstvo školství tentokrát podzimní prázdniny „obrátilo“ a dalo je na úterý a středu.   
 
EU Peníze školám  
Paní Mgr. J. Lampová a Mgr. J. Vávra ukončili v červnu minulého školního roku ověřování 
180 pracovních listů, jejichž autory  byli oni sami (J. Lampová -100 prac. listů na Prv a Př pro 
 1.-5. roč., J. Vávra - 80 prac. listů na ČJ pro 2.-5. roč.). Dne 24. září 2013 pak zaslali 
společně s 26 stranami průvodních dokumentů (vše nahráno na nepřepisovatelné CD) na 
odbor CERA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jaký význam, ptáte se, tato 
práce pro školu má. Inu, děti budou mít v Prv, Př a v Čj pro každý ročník 20 pracovních listů 
(v ČJ ne jen pro 1. roč.), kde si budou moci procvičovat probranou látku a opakovat si některé 
poučky, a to nejen ve škole, ale i doma. Jedná se o originální práce – jako tomu je u každého  
subjektu, který se do projektu přihlásil – zohledňující  často místní reálie i život školy. 
Koneckonců s listy se budou rodiče moci seznámit, když je děti dostanou domů, ale také na 
stránkách školy.  Projekt pak přiřkl škole příslušnou výpočetní techniku (je již 9 měsíců 
instalována a drtivá většina rodičů ji viděla), která má napomoci dalšímu rozvoji vzdělání na 
naší škole. Dovolte mi, abych za velkou práci poděkoval svým kolegům – paní 
Mgr. J. Lampové a p. Ing. Jiřímu Čapkovi, který nám výrazně pomohl s finalizací 
závěrečných dokumentů.  
 
Zateplení stropů tříd 
Ve čtvrtek 31. října a v pátek 1. listopadu proběhne zateplování stropů naší školy. Zabrání se 
tak úniku 10 – 20 % tepla, což není málo. Zatím nám počasí přeje, ale už zanedlouho 
oceníme, jak je každé zateplení dobré. Třeba poděkovat obci za stálou součinnost a ochotu 
vložit peníze tam, kde je to zapotřebí.    
 
O Popelce 
Básníka Františka Hrubína znají všichni prarodiče, mezi něž se už mnoho let řadím, ale též 
rodiče žáků. Dnes ho mladí lidé možná vnímají spíše jako básníka pro děti, neboť se stále 
udržují v povědomí zvláště jeho slavné veršované pohádky (Perníková chaloupka, Paleček 
a jeho kamarádi ad.). A přitom Hrubínova poezie pro děti byla vlastně z nouze ctnost. Básník 
si totiž v době nadšeného budování lepších zítřků dovolil napsat varující a znepokojivou 
básnickou skladbu Hirošima, za což byl současníky nemilosrdně kritizován, veleben pak až 
o mnoho let později. Nepochopen a otráven začal psát poezii pro děti. Jeho básnický talent se 
naplno projevil například v úžasné skladbě Romance pro křídlovku. Protože jsem strávil jako 
voják zhruba deset měsíců v obci Lešany u ředy Sázavy, kde se děj „Romance“ odehrává 
a kde měl Hrubín chalupu, je mi o to bližší. Popelku, nesmrtelnou pohádku o dobru a síle 
lásky, zpracovala také naše kinematografie (Popelka – televizní film z r. 1969, hlavní role Eva 
Hrušková; Tři oříšky pro Popelku, 1973 – Libuše Šafránková). Pokusíme se ji zpracovat 
v Hrubínově verzi také my. Hudebně i herecky. Držte nám palce. Poněvadž bude dlouhá asi 



25 minut, na Vánoce ji rozhodně neuvidíte, protože nám dá pořádně zabrat. Zhlédnete ji 
pravděpodobně až v červnu 2014 na Sjezdu rodáků a přátel Benešova u Semil.    
 
Navštívili nás žáci předškoláci  z MŠ a 1. roč. ZŠ Loukov (úterý 1. října)    
V rámci bezpečnosti silničního provozu připravily pro předškoláky a žáky 1. ročníku obou 
škol pracovnice Libereckého kraje zajímavý program. Děti byly rozděleny na 2 skupiny, které 
se po určitém čase vystřídaly. Učily se například i tak praktické věci, jako je upoutání do 
bezpečnostní automobilové dětské sedačky.  
 
Na školním výletě aneb Poznávání Riegrovy stezky (úterý 8. října) 
Pro nepříznivé počasí jsme nemohli v září navštívit hrad Pecka (v říjnu má otevřeno pouze 
o víkendu). Náhradní podzimní výlet dětí ZŠ tedy směřoval na Riegrovu stezku. Děti vyjely 
v 9. 21 hod. autobusem z Hradišťat, ze Semil pak odjely v 9.59 hod. do Železného Brodu 
a odtud se vydaly Riegrovou stezkou zpět do Semil. Do Benešova se vrátily ve 14.55 hod. 
Na cestě proběhlo i nakolik soutěží: určování světových stran podle busoly, topografické 
značky, nošení míčků na lžíci, skládání rozstříhaného obrázku, hod na cíl a nechyběly ani 
otázky vlastivědného charakteru (řeky, počty tunelů, odkud kam děti jely apod.). Vítězné 
družstvo dostalo bonboniéru, druhé kočičí jazýčky a třetí sáček bonbónů.   
 
Výstava exotického ptactva (pátek 11. října)   
O pár dnů později  navštívila naše škola výstavu exotického ptactva v KC Golf Semily. Děti tu 
viděly i obrovské sklípkany. A losy jim přinesly výhry: jablka, sušenky, kaktus, klíčenku, 
koláče a hru. Selátko, které loni vyhrála Klára Housová, však mezi výhrami letos chybělo.   
 
Pouštění draků (pondělí 14. října)  
To vám byly časy, když jsme pouštěli draky. Starší kluci vyrobili velkého modrého draka 
s poměrně masivní kostrou. Bylo zamračeno, foukal studený vítr. Drak se vznesl a my sotva 
stačili odvíjet šňůru. Ta výška! Každý jsme si ho chtěl podržet. Najednou lup. Šňůra praskla. 
Kam drak spadne? Rozběhli jsme se směrem, kde by mohl ležet, ale modrého fešáka jsme 
nikdy nenašli: „Stejně je asi rozbitý,“ utěšoval nás malé kluky Břeťa. Ale my ve snech věřili, 
že doletěl až do Ameriky.   
Draky letos pouštěly děti na Ostrově v Semilech, ale také naše školní družina si pouštění 
draků užila a zážitek si děti chtějí zopakovat. Inu, každý z nás by chtěl létat. A když to 
neumíme, fandíme alespoň drakům.    
 
Kalendárium očekávaných akcí 
31. říjen: Děti MŠ a 1.-2. ročníku ZŠ jdou na povídání o ježcích.   
9. listopad:  Taneční kroužek ZŠ vystoupí ve 13 hodin v sále KC Golf Semily (výstava prací 
našich tělesně a mentálně znevýhodněných občanů).   
15. listopad (pátek): Vítání občánků (MŠ a ZŠ, od 15 hod. v zasedací síni OÚ Benešov). 
18. listopad (pondělí): Hned v 7.30 hod. přijede zástupce Ježíška paní Hana Štroblová a děti 
3., 4. a 5. začnou vyrábět dárky rodičům k blížícím se Vánocům. Po nich nastoupí 
předškoláci, starší děti MŠ a žáci 1. a 2. ročníku. Rodiče budou mile překvapeni.  Ježíšek něco 
dá, ale ne všechno. Proto prosíme, aby si každý žák či dítě MŠ, kterého se to bude týkat, 
přinesl 35 Kč.   
20. listopadu skončí plavecký kurz v Jilemnici.  
1. prosince (neděle): Rozsvícení vánočního stromu – program: O Kašpárkovi (zasedací 
místnost OÚ), (Sněhurka – J. Vávra, učebna školy), zpívání na schodech, tance MŠ i ZŠ. 
Časový sled programu bude upřesněn na pozvánkách.   


