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VÝHLED ŠKOLY NA ROK 2015/2016 
Základní školu by mělo navštěvovat 39 dětí, mateřskou školu 25 dětí, ale počty jsou vždy „tutové“ až 1. září. 
Spojení tříd: 1. a 2. ročník (tř. uč. Mgr. Jitka Lampová), 3. až 5. ročník (tř. uč. Mgr. J. Vávra). Nadále u nás 
budou učit Ing. M. Matura a Ing. Jiří Čapka (stejné předměty). Paní vychovatelka bude učit PČ a VV. Budeme se 
snažit posílit výuku AJ (zvláště v 5. roč.) a možná i prvouku, rozdělena musí být HV (na 1. - 2. roč. a 3. – 5. 
roč.). Školní rok 2015/2016 zahájíme v úterý 1. září 2015 v 8 hod. Po programu ve třídách zhlédnou děti od 9 
hod. pohádku v „Divadle Za komínem“ (O Plaváčkovi – Divadlo Na cestě, Liberec). Mateřská škola zahajuje po 
dovolených v pondělí dne 17. srpna 2015.  VÝSLEDKY NAŠICH DĚTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015:  
Samé jedničky má 19 dětí, z toho 9 z 1. roč., 6 z 2. roč., 3 ze 4. roč. a 1 z 5. roč. (tito žáci mají samozřejmě 
vyznamenání).  Dále má vyznamenání 1 žák z 1. roč., dva žáci z 2. roč., 2 z 3. roč., 2 ze 4. roč. a 1 z 5. roč.  
Ostatní žáci prospěli.      

OKRESNÍ KOLO LEHKOATLETICKÉHO TROJBOJE (Turnov, 4 děti, 3. 6.) 
                                                                       Běh na 50 m Dálka             Kriketový míček  
Kategorie 5. roč.: 1. Vladimír Reichl 7,37 s  448 cm 43,59 m   
Kategorie 2. roč.: 2. Jakub Reichl  8,55 s  336 cm            30,32 m 
Kategorie 1. roč.: 3.  Ema Frenclová  9,06  302 cm 11,20 m  
Kategorie 1. roč.: 7. Anna Cellerová 9,58 s  281 cm 14,33 m  
V okresním kole v Turnově si děti vedly opět výborně a získaly 3 medaile z 30 a 7. místo. Blahopřejeme!  
Okresního kola se zúčastnilo 28 škol, jejichž žáci postoupili z okrskových klání (v závorce uvádíme počet 
medailí): 1. ZŠ Jilemnice, Komenského 5, 2. ZŠ Benešov u Semil 3, 3. Lomnice nad Popelkou 3 (1 stříbrná,  
2 bronzové). Po dvou medailích získaly tyto školy: ZŠ Turnov, Žižkova, ZŠ Jilemnice, Harracha, ZŠ Roztoky, 
ZŠ Přepeře, ZŠ Příšovice, ZŠ Rovensko a ZŠ Mašov; po jedné pak Dr. Fr. Lad. Riegra Semily, ZŠ Kobyly,  
ZŠ Horní Branná, ZŠ Turnov, Skálova a ZŠ Turnov, 28. října. Úspěch našich dětí je nepochybně historický. Žáci 
ZŠ I. Olbrachta Semily postoupí všichni na „divokou kartu“ protože týž den bojovali ve finále ve vybíjené. Bez 
medailí: Studenec, Libštát, Slaná, Mříčná, Poniklá, Košťálov, Víchová, Rokytnice n. Jiz., Jablonec n. Jiz., 
Štěpanice, Benecko, Ohrazenice a Doubravice.  V každé kategorii dívek i chlapců soutěžilo 14-16 děti. Ema 
Frenclová oplatila porážku své soupeřce z Mříčné, za kterou skončila v okrsku o pouhý bod na 2. místě. Nelze 
přehlédnout, že z 30 medailí jich získaly 15 menší školy, zvláště vesnické.  

KRAJSKÉ KOLO LEHKOATLETICKÉHO TROJBOJE (Turnov, 3 děti, 17. 6.) 
Kategorie 5. roč.: 1. Vladimír Reichl 7, 42 s  455 cm 44,15 m   
Kategorie 2. roč.: 3. Jakub Reichl   8,71 s  332   cm          29,95 m 
Kategorie 1. roč.: 10. skončila  Ema Frenclová, která třikrát přešlápla ve skoku do dálky  
a nezapočítal se jí žádný pokus. Smůla. Také v krajském kole jsme tedy obstáli na výbornou. Vladimír Reichl 
obhájil své loňské prvenství a Jakub Reichl se posunul o příčku výš. Také 10. místo Emy Frenclové je lepší než 
loňské 12. Štěpána Livara. Školy podle počtu medailí:  1. ZŠ Jilemnice Komenského – 2,2,0; 2. ZŠ Přepeře - 
1,1,0; 3. místo: ZŠ Benešov, ZŠ Rovensko, ZŠ Cvikov – 1,0,1; 4. ZŠ Roztoky a ZŠ Stráž pod Ralskem – 0,2,0. 
Krajského kola se zúčastnilo 40 škol Libereckého kraje. Uvědomíme-li si, že naše málotřídka porazila 
prakticky všechny velké školy Okresů Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily, bude nás těšit tento 
úspěch o to více. Za trvalou přípravu dětí a péči o jejich sportovní růst patří velké poděkování pí Mgr. Jitce 
Lampové i Ing. Michalu Maturovi. Paní učitelka měla určitě radost ze tří pohárů, které benešovská škola získala 
za vítězství třídních kolektivů (průměr bodů na žáka) v těchto kategoriích:  
1. třída   průměr 491,8   bodů  5.třída skončila na 2. místě 1 202, 75 bodů 
2. třída   průměr 674,25 bodů    4. třída – 12.  místo     
3. třída   průměr 828,5   bodů  Loni jsme získali dvě první místa  a jedno druhé.  

Okresní rada Asociace školních sportovních klubů Turnov nám za výborné sportovní výsledky v soutěži 
třídních kolektivů dala poukázku v hodnotě 1000 Kč na sportovní zboží, které si budeme moci zakoupit 
dle vlastního výběru v prodejně HOKOF Turnov.  

I v soutěži jednotlivců a tříd jsme rámci kraje dosáhli historického úspěchu. Jeho opakování bude nepochybně 
velmi těžké, ale kdoví. Mnohokrát v minulosti se zdálo, že něco nelze překonat – a překonalo se.  Diplomy 
úspěšných sportovců jsou vystaveny na nástěnkách u vchodu do školy a na chodbě vedle školní družiny.   
 



SPLNĚN DLOUHODOBÝ PROJEKT „SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ“  
Od podzimu 2014 až do 10. června 2015 plnila s dětmi v TV a Pohybových hrách Mgr. Jitka Lampová tyto 
disciplíny (dvě kola – podzimní a jarní): běh na 60 m a 500 m, člunkový běh, skok z místa, stoj na jedné noze se 
zavřenýma očima (přetěžká disciplína), hod míčem ze sedu, hluboký předklon a sedy – lehy. Jednalo se o 
organizačně i administrativně náročný projekt, který splnilo 30 žáků. Doplňuje vhodně lehkoatletický trojboj a 
nepochybně přispívá k fyzickému rozvoji žáků.   

OHLÉDNUTÍ ZA AKADEMIÍ A DIVADELNÍM PŘEDSTAVENÍM  
Ráno 2. června přijeli protagonisté divadelního představení „Staré pověsti české“, herci Eva Hrušková a Jan 
Přeučil. První slova Jana Přeučila: „Tady je dobrý vzduch.“ Hlediště pro děti čekalo na návštěvníky a herci se 
svým synem začali hned připravovat „jeviště“. Oba manželé používali mikroporty, syn je nazvučil. Paní Eva 
Hrušková byla velmi příjemná, rovněž tak pan Jan Přeučil. Charakterizovala ho nesmírná slušnost a pokora. 
Zkrátka, stará škola. Jak milé se s ní setkat. Paní Evu očividně dojala „Píseň vandráka“ z pohádky Popelka, 
kterou zpíval Jan Tříska. Naučily se ji i naši hosté ze Semil. Zazněly také písně „Jedno zrnko popela“ a „Přestalo 
se slunce smát“. Vše z pera skladatele Angelo Michajlova a textaře Ivo Fišera.      
Představení zhlédlo 92 dětí (z MŠ 24, ze ZŠ 29 a 39 druháků ZŠ Dr. Fr. Lad. Riegra Semily). S pedagogy  
a dospělými celkem 102 diváků. Pan L. Kroupa pořídil z celého představení záznam, který je umístěn na 
stránkách obce. Děkujeme. Za spolupráci při zajištění technického zázemí děkujeme p. starostovi D. Lampovi,  
p. L. Maturovi ml. a SDH za zápůjčku halogenové lampy. Z úspěchu představení jsme měli radost.     
Odpoledne se v tělocvičně školy uskutečnila už IV. školní akademie. Příjemné byly zpívané pohádky Jany 
Turkové (O Smolíčkovi, O perníkové chaloupce, O veliké řepě, děti MŠ – nácvik R. Pikorová, J. Heřmanová  
a J. Vávra), jakož i tanec MŠ na lidové písně (I. Kulichová). Stávající sestava dětí v MŠ zpívá velmi dobře.  Sbor 
pro občanské záležitosti a učitelky MŠ se dárky rozloučily s předškoláky. Následoval tanec „Slepá bába jede“ 
(ZŠ, I. Kulichová) a divadlo v AJ „O perníkové chaloupce“ (scénář v AJ a překlad českého textu písně M. 
Matura, píseň J. Vávra). Počítáme s tím, že se o hlavní role v divadelních představeních podělí v příštím školním 
roce více dětí zvláště ze 3.-5. ročníku a nepochybně najdeme i talenty v nižších třídách. Čeká nás příprava 
nového vánočního představení i hry na Turnovský štěk. (Nejlépe se o těchto věcech přemýšlí o prázdninách.) Po 
rozloučení s žáky 5. ročníků zakončilo akademii společné cvičení dětí 1.-5. ročníků nazvané „Z hodin tělocviku“ 
(J. Lampová). Mělo opět výbornou úroveň.  

VUŘTY A ŠKOLNÍ DRUŽINA (3. 6.)  
Tradiční opékání vuřtů se uskutečnilo v Chobotni.  

INSTALOVÁNÍ NOVÝCH DESEK DO ŠKOLNÍ JÍDELNY (prázdniny 2015) 
Ve školní jídelně máme třináct stolů různých velikostí pokrytých igelitovými ubrusy. Jejich  obměňování není 
zadarmo. Ubrusy nahradí nové desky stolů. Dodá nám je sponzorsky firma POLYFORM Semily. Počítáme 
rovněž s tím, že nohy stolů natře p. Jiří Hadač (konec července, počátek srpna), čímž se výrazně zlepší jejich 
vzhled. Zaměstnanci obce odejmou staré desky a po nátěru noh stolu a podsad připevní nové. Za příkladnou 
osobní iniciativu si zaslouží upřímné poděkování pí Dana Semecká – Cellerová, jež na základě článku ve 
Školním časopise iniciovala sponzorství firmy.      

ZÁSILKA UČEBNIC (19. 6. 2015): Jakmile jsou přivezeny učebnice, je to neklamná známka toho, že 
se blíží konec školního roku. Pan Evžen Malý nám proto popřál hezké prázdniny.  

NA NÁVŠTĚVĚ U SDH (23. 6.) 
Odehrála se v duchu úspěšného vystoupení našich dětí, které získaly v soutěži „Požární ochrana očima dětí“ 
celkem 7 medailí. Hasiči měli všechno dobře připraveno včetně opékání vuřtů. Oceněné děti pak měly velkou 
radost z pohárů a pěkných zarámovaných diplomů.   

PODĚKOVÁNÍ  
Děkuji všem kolegyním a kolegům za práci, kterou pro naši školu odvedli v uplynulém školním roce. Není to 
vždy jednoduché zajistit, aby děti něco uměly, aby byly vedeny ke sportování i kultuře. Kromě zcela konkrétních 
tréninků a zkoušek, které se často odehrávají po skončení vyučování, musí kolegové vykonat řadu úmorných 
administrativních úkonů a odvést velkou porci organizační práce nad rámec svých běžných povinností. Ve svém 
věku si dokážu vážit dobré práce a ocenit ji. Dobrým slovem, nějakým článkem, ale i jinak.     
Nelze zapomenout také na pracovnice školní jídelny, provozu, Obecního úřadu Benešov u Semil a zastupitelstva. 
Společně se nám podařilo pokročit zase o kus dál při vylepšování interiérů naší školy. Ona si to ta naše stará 
dáma opravdu zaslouží. Vážíme si rovněž pomoci rodičů v oblasti sportu, divadla i sponzorství. Přeji dětem  
a všem výše jmenovaným dospělým hezké prázdniny a pohodové dovolené.    Mgr. Jaroslav Vávra, ředitel školy     
P. S.  Dvěma dětem začaly prázdniny již 26. 6. (rodinná dovolená) a deseti 29. 6. (první turnus tábora 
v Krčkovicích).  
  


