
Školní časopis ZŠ a MŠ Benešov u Semil, redakce Mgr. Jaroslav Vávra, 1. roč., č. 2,  říjen Školní časopis ZŠ a MŠ Benešov u Semil, redakce Mgr. Jaroslav Vávra, 1. roč., č. 2,  říjen Školní časopis ZŠ a MŠ Benešov u Semil, redakce Mgr. Jaroslav Vávra, 1. roč., č. 2,  říjen Školní časopis ZŠ a MŠ Benešov u Semil, redakce Mgr. Jaroslav Vávra, 1. roč., č. 2,  říjen 
2010, šk. rok 20102010, šk. rok 20102010, šk. rok 20102010, šk. rok 2010––––2011201120112011    

    Spojení: ZŠ Benešov Spojení: ZŠ Benešov Spojení: ZŠ Benešov Spojení: ZŠ Benešov ––––    481 62 32 44;  MŠ Benešov 481 62 32 44;  MŠ Benešov 481 62 32 44;  MŠ Benešov 481 62 32 44;  MŠ Benešov ––––    481 62 50 04, zsbenesov@quick.cz481 62 50 04, zsbenesov@quick.cz481 62 50 04, zsbenesov@quick.cz481 62 50 04, zsbenesov@quick.cz    
 
Ve středu 27. října vaří školní kuchyně pro děti MŠ a cizí strávníky. Žákům ZŠ začínají 
podzimní prázdniny. Školní družina není v provozu.  Ve čtvrtek 28. 10. je státní svátek. V pátek  
29. října není v provozu ŠJ, MŠ a MŠ.   

O dění ve škole  
Plachty na dvě pískoviště byly přivezeny dne 13. září. Nyní vše vyhovuje standardům, které klade na 
zabezpečení pískovišť hygiena.  
17. září  se děti v učebně na dopravním hřišti v Košťálově nejprve seznamovaly s pravidly silničního 
provozu, pak jezdily podle předpisů na kole.  
22. září děti okouzlily Myší pohádky v podání Naivního divadla Liberec (KC Golf).  
23. září navštívil školu p. Petr Mejsnar, nevidomý muž ze Semil, a besedoval s dětmi o životě slepých 
lidí. Byla to velmi potřebná beseda a děti pokládaly p. Mejsnarovi dobré otázky. Dokázaly se 
soustředit téměř 2 hodiny. Pana Mejsnara doprovázel speciálně vycvičený slepecký pes, který umí 
sundávat brýle, mikinu, přinášet věci apod. Pan Mejsnar také dětem ukázal některé speciální pomůcky, 
které používá.     
29. září: Aktualizace školních stránek  
Škola zaktualizovala své stránky na webu obce Benešov u Semil. Najdete na nich nejen náš Školní 
časopis, ale i článek zaslaný do Benešovských novin. Z textů zmizely četné skutečnosti, které už dnes 
neplatí. Děkujeme p. Ing. Jiřímu Lukešovi ml. za účinnou pomoc.  
30. září sbírala škola v Kocánkách pro myslivce kaštany.  
6. října byly děti pouštět s družinou draky.  
8. října navštívily děti ZŠ představení pohádky Sněhurka v KC Golf Semily.    
Ovoce do škol: Škola využila nabídku Státního zemědělského intervenčního fondu a zapojila se do 
programu Ovoce do škol. Distributor nám dodává jablka, hrušky, broskve, ale i pitíčka. Hradí stát, 
škola vykonala nezbytnou administrativu.  
12. října navštívily základní školu pracovnice Krajské hygienické stanice Libereckého kraje (územní 
pracoviště Semily) pí Božena Hedvičáková a Bc. Kateřina Hochmalová. K hygieně na škole neměly 
podstatných připomínek. Řešit se musí úklidová komora v 1. patře budovy a nastavitelné židle 
v učebně informatiky.  
V průběhu měsíce října proběhnou provede p. Bělka nutné elektroinstalační práce v učebně 
informatiky, aby se daly zřídit další 4 stanice.     
 
Co by si děti v Benešově přály:  
Aby tu nebyly kopce.// Dráhu pro jízdní kola, protože na silnici to není bezpečné a u domu to není ono. 
Hodně si jich přeje koupaliště, kluziště, lyžařský vlek, zlepšit bezpečnost  u školy, některé touží i po 
cukrárně, kadeřnictví, divadle, kinu, muzeu, pracovních příležitostech, kvalitních obchodech, pouti, 
restauraci, rozhledně, květinářství, posilovně, lepším  osvětlení  i autobusovém spojení. Zdá se, že 
podobné touhy mají i rodiče.     
 

Připravujeme, svátky:  
21. nebo 22. října  (dle počasí):  Návštěvu Výstavy exotického ptactva v Semilech.  
2. listopadu:  Zlatovláska  (KC Golf, škola i školka). 
5. listopadu (2krát): Vítání občánků v 15  a v 15,30 hod. Účinkují žáci školy.   
17. listopadu: den volna (Den boje za svobodu a demokracii).  
18. listopadu (čtvrtek): t řídní schůzky (začínají  v 15 hod. operkou Sněhurka).    
 
O hře na zobcovou flétnu: Hrát jsme začali v týdnu od 13.– 17. září, poněvadž do té doby jsme 
vybavovali žáky flétnami. Tu děti budou mít stále ve škole, protože zapomínání je zlá věc. Postihuje 
nejen mě, ale i malé děti. Navíc chci ochránit rodiče. Nekontrolovatelné fikolení „dá zabrat“. Cvičit 



budeme pouze ve škole. Více fléten může hrát pouze „na povel“, jinak se jedná o útok na nervovou 
soustavu těch, co nehrají. 
Jak jsme na tom se Sněhurkou a hrou Štědrej den v Krkonoších? Děti Sněhurku již  několikrát 
celou přezpívaly, začínáme jednotlivé scénky hrát. 
Taneční kroužky, pohybové hry:  Počet zapsaných dětí se vyšplhal na číslo 15 (MŠ), ze ZŠ jich 
chodí 10. Pohybové hry navštěvuje 16 žáků 1. – 4. roč.    
Nebezpečné chování dětí: Po vesnici se na kolech pohybují děti, kterým není 10 let. Často se chovají velmi 
nebezpečně. Ohrožují nejen život svůj, ale mohou zapříčinit dopravní nehodu, kdy mohou být zraněny jiné 
osoby. Již několikrát – podle slov místních občanů – na ně vystartoval řidič autobusové dopravy, když 
ohrožovali svým chováním zdraví své, ale i dalších účastníků silničního provozu. Malé děti na silnici zkrátka 
nepatří. Rodiče a prarodiče, pomozte.   
Podivné hry na silnici: Nechceme domýšlet zarážející chování dětí na silnici. Jedná se o  hru s botami, o které 
jsme informovali rodiče žáků, již ji provozovali. Oni je sami nejlépe náležitě „poučí“ o možných důsledcích 
takového chování.   

 
Informace rodičům o platbě obědů: Škola vychází vstříc rodičům v platbě obědů po 15. dni 
každého měsíce. Nadále však budou rodiče hradit obědy přímou platbou. O platbě trvalým příkazem 
přes osobní účty rodičů zatím neuvažujeme. Odůvodnění: 1) Měsíční platba je pro rodiče 
nejprůkaznější. Každý si dobře pamatuje, kolik dní dítě chybělo, vyúčtování mají rodiče každý měsíc 
k dispozici. 2) S platbou obědů souvisí i úhrada pitného režimu (10 Kč). 3) Vybrané peníze škola 
ihned využívá k úhradě řady přímých vydání. 4) Zatím nevyužíváme internetové bankovnictví –  
a s jeho zavedením v letošním roce nepočítáme. Za každou položku na výpisu z účtu bychom zaplatili  
v případě úhrady z jiné banky než s České spořitelny částku 7 Kč, v případě platby z osobních účtů 
rodičů u České spořitelny částku 5 Kč. 5) K platbě trvalým příkazem přes účty se přihlásilo pouze  
10 rodin z MŠ i ZŠ. 
Zdařilý školní výlet: Dne 23. září jsme od školy odjeli linkovým autobusem krátce po 7. hodině. 
V Semilech nás přivítal Dům dětí a ochotný p. ředitel Mgr. Josef Zajíc. Děti se podívaly na zvířata 
(králíky, křečky, potkany), o která se starají jejich vrstevníci  z chovatelského kroužku. Došly si na 
toalety a ohřály se, neboť ráno bylo opravdu chladné. Rychlík  nám odjížděl až v 8,40 hod. a dopravil 
děti až do Turnova. Stavěl pouze ve stanicích Železný Brod a Malá Skála, ne v Líšném a v Dolánkách 
(zde najdete Dlaskův statek). V Turnově jsme přestoupili na vlak, který nás zavezl do zastávky 
Turnov-město. Pak naše kroky směřovaly k Hlavatici, odtud na Valdštejn a na Kopicův statek. Tam 
jsme viděli ve skalách vytesané reliéfy řady postav naší i slovenské historie (sv. Anežku, Karla IV., 
Janošíka, Jiřího z Poděbrad, Jana Žižku , Přemysla Oráče. sv. Václava apod). Panovalo příjemné 
počasí, postupně se oteplovalo, takže se dalo jít pouze v tričku. 
Ze zápisků dětí – líbilo se: U Kopicova statku byly hezké reliéfy. (Michal, 3. roč.)  Zaujala mě 
 i rozhledna na Hlavatici. (Dan, 3. roč.) Líbil se mi Kopicův statek, Hrubá Skála, Valdštejn a Myší díra. (Míša,  
3. roč.) Škoda, že jsme nemohli jít do Kopicova statku. (Eva, 3) Líbila se mi jízda vlakem a Kopicův statek. 
(Helena, 4. roč. Jízda vlakem zaujala snad všechny děti, neboť to, co bylo pro nás dříve běžné, stává se dnes pro 
děti atrakcí. Poznámka J. V.) Nelíbilo se: Čekání, jak se courali. (Amálka, 4. roč.) Honza mi bral pití.  (Jakub, 4. 
roč.) Že jsme nebyli na výstavě stromů. (Jan, 4. roč.) To se nelíbilo ani mně, ale souvisí to s pomalejším tempem. 
Nestihli bychom vlak v Sedmihorkách. Poznámka J. V.) Nelíbila se mi Myší díra, protože je velmi úzká. (Matěj, 
3. roč.) Žáci, kteří nebyli na výletě, si zpracovávali text o Hrubé Skále. Nadále se budeme výletem zabývat. 
Prosíme rodiče, aby příště „nevyzbrojovali“ d ěti až 3 litry nápojů, jak se to stalo ve dvou případech. Pitný 
režim při takovém „výšlapu“ je nepochybně důležitý, ale dítěti stačí zcela jistě 1,5 l tekutin, poněvadž si něco 
může zakoupit, kdyby zásoby došly. Je to zátěž, ale i potenciální vodní sladká „bomba“, která nadělá v batohu 
paseku. Taky se přihodilo…      
Čerpání finančních prostředků z příspěvku dětí  
Divadelní představení Semily (22.září)    46 Kč (40 představení, 6 Kč cesta) 
Výlet – Zlatá stezka Českého ráje (23. září)            48 Kč (36 Kč vlak, 12 Kč autobus – kdo            
                                                                                  nejel až ke škole, zaplatil méně) 
Přednáška nevidomého (24. září)                          10 Kč  
Divadelní představení Sněhurka (8. října)      36 Kč (30 Kč divadlo, 6 Kč autobus) 
Zatím celkem 140 Kč. Kdo byl nemocen, anebo platil méně za autobus, zůstává mu „na jeho účtu“  
o něco více peněz.  Žákům, kteří si zakoupili zobcové flétny u firmy „Hudební nástroje Roudnický“,   
byly  předány paragony s cenou 80 Kč (14. a 15. 10.).   


