
Školní časopis ZŠ a MŠ Benešov u Semil, redakce Mgr. Jaroslav Vávra, 5. roč., 
č. 2, prosinec 2014, šk. rok 2014–2015 

Spojení: ZŠ Benešov – 481 62 32 44;  MŠ Benešov – 481 62 50 04, zsbenesov@quick.cz 

Vánoční prázdniny  

Začínají v sobotu 20. prosince 2014 a končí v neděli 4. ledna 2015. To platí pro nejen pro 

ZÁKLADNÍ ŠKOLU, ale též pro  MATEŘSKOU ŠKOLU. Po celé toto období je škola pro 

děti uzavřena. Děti nastoupí do ZŠ a MŠ až v pondělí 5. ledna.  

Jednodenní pololetní prázdniny a jarní prázdniny  

Jednodenní pololetní prázdniny pro ZŠ jsou v pátek 30. ledna 2015 a na ně hned navazují 

týdenní jarní prázdniny, které končí v neděli 8. února 2015. Do školy přijdou žáci ZŠ 

v pondělí 9. února. V pátek 30. ledna a v době od pondělí 2. února do pátku 6. února je 

však MATEŘSKÁ ŠKOLA v provozu, ale ve zkráceném režimu, tj. od 6.30 hod. do  

12.30 hod., tzn. děti půjdou po obědě domů.                  Mgr. Jaroslav Vávra, ředitel školy                                                                                     

ZÁPIS   DO   1. ROČNÍKU   ZÁKLADNÍ    ŠKOLY 

 BENEŠOV  U  SEMIL na školní rok 2015/2016 

Uskuteční se ve středu 28. ledna 2015 od 14 do 16 hodin ve II. třídě ZŠ (třídní uč.  

Mgr. J. Lampová). Rodiče, nezapomeňte si s sebou vzít: a) vyplněný dotazník , b) občanský 

průkaz, c) rodný list dítěte.  Dotazníky jsou k dispozici v mateřské škole neb v základní škole 

od 5. ledna 2015.                                                               Mgr. Jaroslav Vávra, ředitel školy  

Zabezpečovací systém 

Základní práce byly ukončeny v týdnu před nástupem dětí na vánoční prázdniny. Jednalo se  

o poměrně náročnou akci. Podíleli se na ní tři lidé, neboť bylo nutné vykonat práce 

elektrikářské, truhlářské a ty, které souvisejí s instalací samotného zabezpečovacího systému. 

V první dekádě ledna 2015 dostanou rodiče i děti další potřebné informace.      

Hned za „lítačkami“ u vchodu je o poznání tepleji 

Letošní zima k nám je velmi milosrdná, ale přesto se pozitivně projevují „zateplovací 

opatření“ vykonaná v minulých dvou letech (utěsnění oken, zateplení stropů, uzavření 

východu na dvůr, zavírání lítaček – instalace akumulačních kamen za nimi).                                                                            

Fotografování (4. 12. 2014), Vánoční výstava a Barbora (5. 12.), Vánoční besídka MŠ  

(9. 12.): Na přání rodičů si nechalo zhruba 35 dětí MŠ a ZŠ vyrobit vánoční snímky 

s naaranžovaným pozadím. Fotografování proběhlo v tělocvičně školy a byl to „šmelc“, ale 

výsledek je dobrý. Většinou si děti objednávaly fotografie jednotlivců a sourozeneckých 

dvojic, některé pak malé kalendáře se svým portrétem, anebo i velkou fotografii 

s kalendářem. Některé děti nevěří na Barborku, ale letos se přesvědčily, že to Barborka 

opravdu je – a žádná paní Hudská. Na výstavu dodaly krásné výrobky: svíčky, sněhuláky 

z bambulek a Svatou rodinu. Poděkování za jejich přípravu patří pí uč. J. Zajícové  

a J. Lampové. Velmi pěkná byla besídka MŠ, kterou s dětmi připravily R. Pikorová,  

J. Heřmanová a Mgr. I. Kulichová (tanec, zpěv, básně).           

Naše 4. účinkování na ZŠ I. Olbrachta  (úterý 16. 12. 2014)                                                                                                                                     

Každé takové vystoupení je nesmírně náročné. Co jen musí paní učitelka Jitka Lampová 

připravit kostýmů a všelijakých rekvizit... Dále se musí dojednat vše se školou, ale též  



z Domovem Tereza, jehož řidič nám odváží kostýmy. Přidejme k tomu cesty do Semil 

veřejnou dopravou a nazpět pěšky, informace rodičům a zkoušení, které může být někdy  

i úmorné... Je toho zkrátka dost, co musí takový soubor zvládnout. Letos děti přijely do Semil 

s klasickým vánočním pořadem. Veršovaná hra O Popelce je variací na slavnou pohádku, 

Štědrej den v Kerkonošich zase vánoční hrou, která navodila, jak říkali semilští učitelé, tu 

pravou vánoční atmosféru.  Paní učitelka Ludmila Bachtíková nám napsala: „Byli jste skvělí 

jako vždy. Pozdravuj šikovné děti.“ Také děti v hledišti vydržely být potichu, a to není na 

divadelních představeních vůbec samozřejmé. Pokud by je divadlo nebavilo, daly by o sobě 

„vědět“. Ostatně hned po skončení her na naše vystoupení v dobrém reagovaly. Z toho jsme 

měli samozřejmě radost. Dokázali jsme se vyrovnat i s posunem představení o jednu hodinu 

(místo v 10 hod. jsme začínali v 9 hod. - informační šum námi nezaviněný). Mírně unaveni 

jsme dorazili do Benešova, někdo mikrobusem Domova Tereza, ostatní pěšky. Za to, že se 

nám podařilo potěšit vánočními zpěvy a hrami více než 250 diváků v Benešově i Semilech, 

patří poděkování Mgr. Jitce Lampové, spolupracujícím rodičům, Domovu Tereza a p. řidiči, 

ale zvláště dětem, které zvládly náročný program.     

Na poděkování se dnes někdy zapomíná, což není dobré. Zaslouží si ho totiž zvláště paní  

uč. Mgr. Ludmila Bachtíková, bývalá členka Pěveckého spolku Jizeran Semily a výborná 

pedagožka. Její práci oceňují všichni rodiče, jejichž děti učí. Ta organizuje vždy přípravu dětí 

na naše představení. Také ostatní pedagogové a vedení školy – Mgr. Jiří Jiránek a Bc. Eva 

Šírová – jakož i pan školník Lengál k nám jsou velmi milí a vždy ochotně pomohou.         

Abysme k vám přes rok přišli a vás ve zdraví zas našli…  

Lidové písně jsou moudré, protože vycházejí z reálného života. Každý člověk na vesnici  

i ve městě věděl, že nezvládne zabezpečit sobě i druhým živobytí bez dobrého zdraví. 

Koledníci proto často vinšovali „štěstí, zdraví a pokoj svatý“ všem lidem, které navštívili. 

Všimněte si, že přidávali také slovo štěstí. Bez toho to nejde. Můžeš být zdravý, ale 

nešťastný. Pokoj svatý… Tato slova by v nás měla vyvolat vnitřní zamyšlení nad sebou, 

svými blízkými, nad naším životem a jeho směřováním. Určitě bychom se měli snažit potěšit 

ty, kteří to potřebují nejvíce: staré lidi. Neotálejte s jejich návštěvou.      

Dovolte mi proto, abych popřál „štěstí, zdraví a pokoj svatý“ na vánoční svátky všem 

„obyvatelům“ naší školy: dětem, kolegyním a kolegům, kuchařkám, ale také pracovníkům 

OÚ Benešov, jakož i všem rodičům, prarodičům, přátelům školy a obyvatelům naší obce. 

Vstupme do nového roku radostně a přejme si, aby byl dobrý.  

                                                                                         Mgr. Jaroslav Vávra, ředitel školy   

Zpívání v Domově Tereza (pátek 19. 12. 2014 ve 13 hod.) 

Vážení rodiče,  

v Domově Tereza budou zpívat v pátek 19. 12. 2014 ve 13 hodin tyto děti  (V. Mifka,  

V. Housová – 1. roč., T. Mašková, K. Litenová, A. Dohnalová, J. Reichl – 2. roč.,  

K. Housová, Š. Matěchová, A. Marková, N. Bártová, D. Klimešová – 4. roč., Vl. Reichl –  

5. roč.), kam je odveze mikrobus DT ve 12.45 hod.  Přednesou posluchačům tyto koledy  

a písně: Hej,  Vánoce!, Poslechněte malou chvíli, Na Štědrej den sem koukal, Hru s jesličkami  

a Purpuru. Pokud si budete chtít po vystoupení odvést děti, které bydlí např. v Podmošně nebo 

Na Převráti domů, napište to na lístek, anebo nám v něm sdělte, že půjdou z DT domů samy. 

Na zpáteční cestě zastavíme v horním Benešově u hřiště. Jinak všechny děti odvezeme zpět ke 

škole. Děkujeme Vám za spolupráci.                                  Mgr. Jaroslav Vávra, ředitel školy                                                                                 

 

Výstava pohádkových kostýmů (19. 12. pátek): Do Muzea a PG odjíždí ZŠ v 10.16 hod. 

linkou, zpět se vrátíme rovněž autobusem ve 12. 15 hod. Pak děti půjdou na oběd. 


