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ÚSPĚCHY, PRÁCE A KULTURA NAŠICH DĚTÍ  
VÝBORNÝ VÝSLEDEK DĚTÍ MŠ (Sportovní den ve SC Semily, 19. dubna 2015)  

Děti se podělily o vítězství s MŠ Slaná a nechaly za sebou žáčky semilské MŠ. Na úspěchu se podíleli tito 

závodníci: Rozálie Reichlová, Viktorie Reichlová, Adam Pavluk. Nikola Doležalová, Tereza Violová, 

Enrique Boldi, Eliška Housová, Adéla Bártová, David Strnad, Kateřina Hochmanová, Dominik Kasan  

a Anna Špidlenová.  Děkuji oběma učitelkám MŠ za přípravu dětí.  

ANNA MIFKOVÁ PŘIJATA NA GYMNÁZIUM IVANA OLBRACHTA (22. dubna 2015) 

Po přijeti E. Novákové a D. Rypla v r. 2013 je to již třetí studentka, která byla přijata v krátké době na osmileté 

studium. O tom, že přijímací zkoušky nejsou žádnou procházkou, svědčí fakt, že z 28 studentek a studentů, kteří 

přijímací zkoušky skládali, nebyli 4 úspěšní. Žáci byli testováni z matematiky, českého jazyka a obecných 

studijních předpokladů. Výsledky zařadily Aničku přesně do poloviny startovního pole a pohodlně ji 

katapultovaly na gymnázium. Blahopřejeme! Na jejím úspěšném přijetí se podílela škola, rodina, ale zvláště ona, 

neboť musela věnovat přípravě patřičnou pozornost.    

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ (7 medailí v okresním kole, 3 MŠ a 3 ZŠ) 

Pan Jaroslav Bachtík nás upozornil na výsledkovou listinu soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Dělal to 

s radostným výrazem v tváři. Dalo se tedy tušit, že jsme uspěli. Zisk 7 medailí však předčil naše očekávání. 

Podílely se na nich tyto děti: kategorie MŠ 1 (nejmladší děti) – 1. Klára Vyskočilová, 2. Viktorie Kučerová,              

3. Světlana Svobodová; kategorie MŠ 2 (mladší děti MŠ) – 3. Rozálie Reichlová; kategorie ZŠ 1 (předškoláci) 

– 1. Jakub Vyskočil, 2. Kateřina Litenová (oba 2. roč.),  3. Zdislava Svobodová (1. roč.). Všem medailistům 

blahopřejeme a děkujeme paním učitelkám, které je vedly: Radmile Pikorové, Jitce Heřmanové (MŠ) a Janě 

Zajícové (ZŠ). Soutěže se zúčastnilo ve všech kategoriích (od MŠ až po 9. roč.) na 180 dětí.  

ČARODĚJNICE (30. duben 2015, areál SDH v Podolí, tanec ZŠ, 43 výkresů dětí MŠ a ZŠ) 

Nevím, jak to hasiči dělají, ale v nejistém počasí bylo „hezké večerní zajištěno“, ačkoliv do rána sprchlo. 

Program byl tradičně velmi pěkný, organizace a účast dobrá. Proto není překvapivé, že do Podolí přijíždí řada 

Semiláků i návštěvníků z okolních obcí. Výsledky Soutěže o nejlepší čarodějnici: 1. Vladimír Reichl (5. roč.), 

2. Tereza Mašková (2. roč.), 3. Viktorie Reichlová (MŠ).  Všechny děti dostaly samozřejmě ceny. 

Blahopřejeme! Děkuji kolegyním, které vedly děti: R. Pikorové , J. Heřmanové (obě MŠ) a J. Zajícové 

(ZŠ). Nelze nepochválit členy tanečního kroužku, jehož vystoupení bylo na tradičně dobré úrovni. Tančily tyto 

děti: Anna Cellerová, Zdislava Svobodová, Barbora Trýznová, Ema Frenclová (všichni 1. roč.), Nella 

Lukešová Aneta Dohnalová (2. roč.), Václav Svoboda (3. roč.), Šárka Matěchová a Milan Bárta (oba  

4. roč.). Děti k vystoupení připravila pí uč. Mgr. Ilja Kulichová.   

 

KERAMIKA KE DNI MATEK (23. a 24. duben 2015, ZŠ, s dětmi pracovala pí řed. Mgr. Jana Pavlatová) 

Při hodinách VV a PČ vyrobily děti s paní ředitelkou Pavlatovou keramická srdíčka (31 ks). Dostaly je vypálená 

dne 5. 5. 2015. Budete-li přemýšlet, jak vznikla skleněná výplň srdce, je to jednoduché. Do prohlubně se 

nasypaly barevné korálky, které se žárem v peci roztavily. Děkujeme paní řed. DDM Semily, že se našim dětem 

věnovala, keramiku odvezla do Semil, zde ji vypálila a přivezla zpět do Benešova. PORCELÁNOVÉ 

HRNÍČKY KE DNI MATEK (dokončeno ve dnech 27. - 30. 4. 2015): Na jednobarevné hrníčky přilepovaly 

děti ve školní družině květinové motivy (ze samolepící tapety). Bylo vyrobeno 28 hrnečků. Děti vedla pí uč. Jana 

Zajícová.    

PETICE NA PODPORU NICHOLASE WINTONA (pořad na GIO v Semilech, 28. dubna 2015) 

Jen  málokdo si tak zaslouží Nobelovu cenu míru jako sir Nicholas Winton. Kdo na světě může říci, že zachránil 

669 životů a pak ještě celý život pomáhal postiženým lidem?  Bohužel, charismatickému a skromnému zachránci 

životů N. Wintonovi se Nobelova cena stále vyhýbá. Pokusme se tedy také my přispět k tomu, aby ji konečně 

dostal. Pořad se žákům 3.-5. ročníku velmi líbil.  

DĚTI ZHLÉDLY FILM NEPŘÍTELEM OSUDU (30. duben 2015, třída pí uč. Mgr. J. Lampové) 

U lomnického autobusového nádraží je pamětní deska mjr. Františku Truhlářovi s křídlem letounu Spitfire.  

Lomnický hrdina bojoval proti německému fašismu v Anglii a přežil 2krát havárii letadla. Jen málo měst se 

může pochlubit takovým hrdinou, jakým byl plk. František Truhlář (povýšen in memoriam prezidentem 

republiky), lomnický občan, člověk s obrovskou vůlí bojovat proti fašismu, byť mu osud přiřkl veliké utrpení.  

BESÍDKA MŠ KE DNI MATEK   (6. 5. 2015): Děti se rodičům představily s pásmem básní, tanců a písní 

(Dešťové kapičky – E. Jenčková, Masožravá kytka, Pět minut v Africe – P. Jurkovič). Potěšila skutečnost, že 

děti zpívají hezky i bez průvodu klavíru a rovněž to, že tyto písně doprovodily dřívky a pohybem. Rovněž 

básničky byly pěkné. Paní učitelky MŠ, J. Heřmanová a R. Pikorová, si zaslouží upřímné poděkování.      



PŘIPRAVUJEME 

POSLEDNÍ DOBRODRUŽSTVÍ ČUBIČKY KVÍDY (autorské čtení s prodejem knihy,  11. 5., pondělí)  

Obrátil se na nás p. spisovatel Holán s nabídkou autorského čtení z jeho knížky příběhů ze života štěňátek 

"Poslední vyprávěnky čubičky Kvídy". Vyprávěnky jsou vhodné pro děti 2. - 5. tříd základní školy. Každý  

z 15 příběhů vyúsťuje do nějakého ponaučení pro děti a je k němu věnování od našich významných osobností 

(např. od Z. Trošky, J. Rusnoka, A. Babiše, M. Kubišové, D. Zátopkové, J. Lábuse, M. Labudy a M. Lasici atd.). 

S první i druhou knížkou navštívil přes 200 škol a setkal se s příjemným ohlasem. Škola si jeho knížku zakoupí 

a stejnou možnost budou také naše děti (cena 150 Kč).  

FOTOGRAFOVÁNÍ (12. květen, MŠ i ZŠ – úterý od 9.30 hod., další informace v letáku Mgr. J. Lampové.   

UDĚLEJME NĚCO PROTI RAKOVINĚ (13. květen 2015)                                                                                           

Letošní Český den proti rakovině (sbírková preventivní akce Ligy proti rakovině - prodej žlutých kvítků 

a rozdávání letáčků o prevenci nádorových onemocnění) a je téměř za dveřmi - proběhne již ve středu  

13. května. Týž den přijdou studenti ISŠ Semily, kteří přivezou žluté kvítky. „Předem děkujeme všem, kteří při 

letošním Českém dni proti rakovině pomohou a vyjádří tak svoji solidaritu s těmi, kteří rakovinou onemocněli,“ 

píše se v dopise škole. Udělejme něco na pomoc lidem, jejichž život je touto nemocí, na kterou umírá ročně 

v ČR 27 000 lidí, ohrožen. Každoročně onemocní rakovinou v ČR 77 000 osob (údaj z r. 2010). Rodičům 

necháváme na zvážení, zda dětem na nákup žlutého kvítku dají peníze (20 Kč).  Je to samozřejmě zcela 

dobrovolné rozhodnutí každého rodiče. Nechceme vytvářet ani zdání jakéhokoliv nátlaku. Přestože je naše škola 

přece jen trochu stranou, žluté kvítky k nám v minulých letech dorazily, ale děti neměly peníze. Touto aktivitou 

nahrazujeme práci zaniklého občanského sdružení Píšťalka, které vybíralo peníze na postižené děti. (Jako 

protihodnotu dávalo tužky, kolíčky, píšťalky, záložky apod.) Je zcela jistě jednou z povinností školy, aby 

podporovala prospěšné aktivity charitativního či obecně prospěšného charakteru.                                                                   

INFORMACE KE ŠKOLNÍMU VÝLETU (20. květen 2015, všichni odjedeme v 7. 30 hod. od školy) 

Letos pojede mateřská škola do Zoo Dvůr Králové (zlevněné vstupné za dítě 50 Kč, 100 Kč na cestu, 50 Kč – 

občerstvení apod., celkem výlet pro MŠ – 200 Kč, začátek prohlídky v 9 hod.), ZŠ pak na zámek Kuks 

(zlevněné vstupné 100 Kč – hospitál, hrobka, historie lékáren, historie výroby léků; začátek prohlídky  

v 9 hod.). Za pěkného počasí zhlédnou také Braunův Betlém. Na cestu vlastním autobusem třeba počítat na 

každé dítě rovněž částku 100 Kč (děti ZŠ přijde výlet na 200 Kč + kapesné). Ze zoo vyjedeme ve 14 hod. 

Zastávky:  1) Podmošna. 2) Škola, 3) Hřiště, 4) Podskalí, 5) Zákoutí. Ke škole se dostaneme zhruba kolem 15.15 

– 15.30 hod., možná o něco déle. V každém případě si děti MŠ i ZŠ mohou rodiče vyzvednout do 16 hod. v MŠ. 

Děti ZŠ (MŠ), které budou moci jít samy domů, si přinesou vyplněné lístečky, kde budou vystupovat. S sebou si 

vezmou: jídlo a pití na celý den. Pití ať mají v dobře uzavíratelné láhvi na závit. Doporučené množství: děti MŠ 

kolem 1 litru, děti ZŠ maximálně do 1,5 l. Samozřejmostí je dobrá a vyzkoušená turistická obuv, pláštěnka  

a kapesník. Aktuální předpověď počasí neznáme, ale věříme, že rodiče připraví dětem vhodné oblečení. Pro ZŠ: 

Kapesné necháváme na úvaze rodičů, nedávejte však dětem příliš vysoké částky (případné ztráty).  

POSLEDNÍ NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYNĚ (MŠ,  21. 5. 2015, Semily).  

OKRSKOVÉ KOLO LEHKOATLETICKÉHO TROJBOJE  (Semily, ZŠ I. O., 21. 5., ZŠ – výběr).  

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ  (28. května 2015 – jen pro 4. ročník, Košťálov, návrat ve 12.30 hod.).        

K DIVADLU ZA KOMÍNEM (2. června 2015) A K AKADEMII (týž den od 15 hod.)    

V roce 2010 jsem slíbil, že budeme spolupracovat s okolními školami. Je to logické a samozřejmé. Na ZŠ  

I. Olbrachta hrajeme divadlo, několikrát jsme přivítali žáky Krakonošovy MŠ i ZŠ z Loukova, navštívili jsme 

Základní školu Bodláka a Pampelišky ve Veliši. Nyní k nám přijede kolem 40 děti 2. ročníků ze ZŠ Dr. Fr. Lad. 

Riegra ze Semil na „Staré pověsti české“. Jsme rádi, proč to neříci. Vždyť by nám všem mělo jít o hezkou 

spolupráci s kolegy i dětmi z okolních škol. Učíme se legendární Píseň vandráka z Popelky, kterou zpíval herec 

Jan Tříska a Píseň Popelky (Eva Hrušková). Týž den se od 15 hod. uskuteční 4. ŠKOLNÍ AKADEMIE (účinkují 

všechny děti MŠ i ZŠ). Srdečně na ni zveme všechny rodiče, prarodiče a přátele školy.    
NÁKUP SPORTOVNÍHO NÁČINÍ, NOVÉ DESKY (stoly ve školní družině):Chceme-li mít obratné děti, 

nesmí nám chybět kvalitní tělovýchovné náčiní a nářadí. Proto škola zakoupila sadu měkkých míčů, které 

„neničí“ malým dětem v MŠ i ZŠ prsty (z důvodu velkého zájmu o tuto pomůcku nám budou dodány později),  

2 měkké míče Aspik, prolézací tunel, fotbalový míč, kriketové míčky (12 ks), kvalitní jutová švihadla dvou 

délek (2 m – 15 ks, 2,5 m – 15 ks), dětské rozlišovací dresy (6 oranžových a 6 modrých). Obratnosti dětí je 

v poslední době věnována veliká pozornost. Jejich fyzická kondice neustále klesá. Važme si proto, že na naší 

škole jsou žáci rozvíjeni v TV komplexně (atletika, hry, gymnastika). Snažíme se, aby se k dobrému  

a praktickému měnily interiéry učeben a celé školy. Zakoupili jsme od firmy POLYFORM Semily za výhodnou 

cenu desky ke stolům do školní družiny, protože stávající desky starých, ale fortelných stolů musíme přikrývat 

ubrusy, které po čase vyměňujeme. Na nové desky, jež barevně korespondují s novými židlemi i parketami, 

nebudeme muset ubrusy dávat. V nedlouhém časovém horizontu ušetříme.  Desky začaly být připevňovány ke 

stolům dne 4. 5. 2015.  


