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Ohlédnutí za školní akademií (27. května, tělocvična školy) 

Akademie, to je jakési vyvrcholení práce dětí v několika oborech, v našem případě tělesné výchovy, 
tance, zpěvu a recitace. Již tradičně se na ní podílejí prakticky všechny děti obou zařízení – ZŠ a MŠ. 
Ta letošní trvala asi 1:10 hod., tedy úměrnou délku. Nechyběla na ní slavnostní atmosféra, kdy se 
předškoláci loučili s MŠ a žáci 5. ročníku se školou.   

Výtvarná soutěž „Děti na startu - Česko se hýbe“, vyhlášení 1. 6. 2014  

Vyhlášení vítězů soutěže se uskutečnilo v neděli 1. 6. ve Sportovním centru Semily. Zúčastnilo se jí 
kolem 70 dětí ze Semilska, které byly rozděleny do 2 kategorií (předškoláci a školáci). V každé 
soutěžilo zhruba 35 dětí. Výsledky našich žáků byly vynikající: ZŠ – 1. místo – Jakub Celler 
(4. roč.), 2. místa – Terezka Seidlová (5. roč.), Jakub Reichl (1. roč.), 3. místa – Václav Svoboda 
(2. roč.) a Aneta Dohnalová (1. roč.). Oceněné děti dostaly poukazy v ceně 800 Kč (2. a 3. místa) a 
1600 Kč (1. místa).  V kategorii mateřských škol si odnesla cenu Eliška Housová.      

Historický úspěch v lehkoatletickém trojboji (4. červen, Turnov)  

V lehkoatletickém trojboji postoupili tři naši žáci do krajského kola (Turnov, 18. 6.), což je historický 
úspěch, který v příštích letech jen těžko překonáme. Štěpán Livar totiž odchází po prázdninách do 
Loukova a Vladimír Reichl u nás končí v roce 2015. Od Vladimíra (4. roč.) se postup očekával, věřili 
jsme i jeho bratrovi Jakubovi (1. roč.), protože oba postoupili ze semilského okrskového kola 
z 1. místa. Opravdovým překvapením však byl postup Štěpána Livara (5. roč.), neboť zabojoval a 
obhájil 4. místo z okrsku. Postupové 4. místo obsadil také Jakub Reichl, třebaže měl smůlu, která 
však naštěstí neovlivnila jeho postup. Startér totiž zapomněl zmáčknout časomíru a celý běh na 50 m 
se musel opakovat. To Kubovi ubralo asi 0,2 s, ale také potřebné body. Časy se poprvé měřily na 
setiny sekundy. Vladimír Reichl  1. místo z okrsku obhájil. Tam by dokonce zvítězil i kategorii 5. tříd! 
(v okrese by byl druhý). Podrobné výsledky najdete po krajském finále na webových stránkách školy, 
které jsou umístěny na stránkách obce Benešov u Semil. Za přípravu dětí děkujeme paní uč. Jitce 
Lampové, p. uč. Michalu Maturovi a Reichlovým.     

Trocha ekologie nikoho nezabije (11. 6.  učebna 1. a 3. roč. od 8.30 hod.)  

Ekologický program společnosti EKO-KOM Tonda Obal na cestách se zabýval tříděním a recyklací 
odpadu. Přednáška pro děti 1. – 5. roč. praktickou ks praktickou ukázkou třídění odpadů byla zcela 
zdarma. Lektor využil interaktivní tabuli, kde dětem pouštěl krátké ukázky recyklace z DVD. Pak se 
děti formou hry prakticky cvičily v třídění odpadů. Program je připravený ve spolupráci 
s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK, 
jeho pilotní fáze proběhla již v roce 1997. Každoročně Tonda Obal osloví přes 180 000 dětí, 
na základní školy vyjíždí lektoři každý den.  

Báli jsme se lidožroutů (Planeta Země, 6. června, KC Golf Semily, 3. – 5. roč.) 

Pořad měl tradičně dobrou úroveň, byť v něm zaznívaly i temné tóny. Ničení tropických 
pralesů v Indonésii, Amazonii i Africe bude mít pro lidstvo nedozírné důsledky. Děkujeme 
loukovské škole, která nás vzala autobusem zpátky. Jinak bychom museli jet opět linkovým 
autobusem.   

Jak ten čas letí aneb Je důležité, aby škola měla paměť  

Po oslavách 600. výročí první zmínky o obci Benešov v r. 2011 tu máme 12. Sjezd rodáků. Všechny 
školní události – drobnější i významné – by proto měly být dobře zaznamenány, abychom věděli, kdy 
se události staly, kdy máme začít opět opravovat, malovat, natírat atd. – a abychom se měli po letech 
na co podívat – fotografie apod.    



 Štěňátka (4. června) 
Fenka paní školníkové Romany Jáklové má štěňátka. Potěšila nejen děti mateřské školy, ale i žáky ZŠ. 
Každé mládě je příjemné a milé, proto jsme se na hravá štěňátka byli podívat.  

V pátek 13. června proběhlo na zahradě školy tradiční opékání vuřtů (ŠD, J. Zajícová).    

 

Pozvánka na divadelní představení „O Popelce“ 
Vážení rodiče,   
v samotném závěru roku sehrajeme v sobotu 21. června 2014 od 10 hodin pro děti, jejich rodiče, 
prarodiče a návštěvníky XIV. Sjezdu rodáků v učebně 2., 4. a 5. roč. hudební pohádku „O Popelce“ 
(na motivy Františka Hrubína). Část textu (promluvy vypravěče a některé verše Popelky, Víly a 
člověka „z lidu“)p zhudebnil Jaroslav Vávra.   

Organizace dětí:  Jitka Lampová, Jana Zajícová, Jana Janatová.    

Kostýmy:  Jana Janatová, jež si zaslouží obrovské poděkování za šití kostýmů. J. Lampová za jejich 
údržbu.   

Nácvik tance: Ilja Kulichová.  

Sraz účinkujících dětí je v sobotu už v 8.30 hod., poněvadž si musíme pohádku alespoň jednou zkusit 
a účinkující se musí převléknout do kostýmů, v kterých budou hrát.   

Účinkující:  

Popelka (Terezka Seidlová): Potřebuje pouze vhodné střevíčky, vše ostatní bude mít.   
Střevíčky bude mít pouze Popelka, ostatní děti hrají bosy.   

Amina (Natálka Bártová): Všechno bude mít.         
Adlina  (Zdeňka Janatová): Všechno bude mít.  
Král (Karel Janata): Všechno bude mít.  
Víla (Klára Housová): Všechno bude mít.  
1. tanečnice (Nella Lukešová): Všechno bude mít.  
2. tanečnice (Terezka Mašková):  Všechno bude mít.  
Dvořan a tanečník (Milan Bárta): Všechno bude mít.  
Tanečník (Václav Svoboda): Všechno bude mít.  
Jeden z občanů (Dominik Matěcha): Všechno bude mít.  
Muž z lidu (Patrik Liďák): Všechno bude mít.  
Koník (Štěpán Rypl).  
1. vesnická dívka (Daniela Klimešová): jednobarevné tričko nebo halenku a sukni.   
2. vesnická dívka (Adriana Marková): jednobarevné tričko nebo halenku a sukni.   
Kouzelná babička (Šárka Matěchová): Všechno bude mít.  
Holoubci (Kateřina Litenová, Aneta Dohnalová, Jakub Reichl a Martin Bárta): Všechno budou mít.  
 
Po skončení Popelky se děti zúčastní loutkového představení O Kašpárkovi (divadelní sál Obecního 
úřadu Benešov u Semil). Pak si děti budou moci prohlédnout loutky.  
Mezi 11.30 – 12 hod. bude pro děti ve školní jídelně připraven pro děti oběd. Rodiče  
a prarodiče, kteří budou děti doprovázet, si zatím mohou prohlédnout výstavy: Kreslený humor – 
Miroslav Prokeš, Patchwork, Výstava starých fotografií Benešova, pan František Kousal -  obrazy.    

Srdečně Vás a Vaše blízké na představení zveme!       Mgr. Jaroslav Vávra, ředitel školy          


