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Blíží se divadelní představení, žádost o pomoc (kostýmy) 
Milí rodiče,  
blíží se uvedení dvou krátkých představení a my budeme potřebovat Vaši pomoc. Bez ní si 
totiž děti jen těžko připraví kostýmy na obě hry. Pro zajímavost je třeba uvést, že oblečení je 
pro děti stejně důležité jako hra samotná, ba mnohdy důležitější – zvláště pro dívky.  

Operka Sněhurka   
Sněhurka: nejlépe delší splývavá sukně či jednoduché světlé (bílé šaty), výrazné krátké 
rukávy vítány (nejlépe balónkové), červená vestička (může být i jiná barva), hezké střevíčky. 
Vestička nemusí být, pak je vhodný široký pás.  
Královna – babice: bohaté šaty, „zlaté“ či „stříbrné“ doplňky vítány. Nutná je čelenka nebo 
královská korunka (dá se vyrobit ze žlutého papíru), dobré je mít honosné korále.  Přestrojení 
na babici: černý pléd s třásněmi (nejlépe pletený nebo háčkovaný, jaký nosily babičky), 
košíček na jablka, jedno zabalit do papíru.  
Něco ve škole máme, je zapotřebí si to zkusit, upravit (záložky šatů apod.).  
Trpaslíci (inspirace u W. Disneye): trpasličí čepičky, vesty s krátkým nebo i dlouhým 
rukávem, pod ně košile, široké řemeny, boty holínkového typu nebo škrpály (kotníčkové 
boty), podkolenky, nejlepší kalhoty pod kolena. 
Zvířátka (sbor): Každý, kdo je zapsán v roli jako zvířátko, se oblékne buď jako pták (orel, 
sova, anebo jako liška, prase atd.).  Nějaké čepičky zvířátek máme ve škole.      
 

Premiéra „Sněhurky“ 16. 11. 2010 od 15 hodin, pak 
následují třídní schůzky. Za změnu termínu se 
omlouváme, vysvětlíme ji na třídní schůzce týž den.   

Osoby a obsazení: Osoby a obsazení: Osoby a obsazení: Osoby a obsazení:     
Sněhurka – Barbora Bísová             Barbora Bísová             Barbora Bísová             Barbora Bísová                                  Generální zkoušky  proběhnou v                     Generální zkoušky  proběhnou v                     Generální zkoušky  proběhnou v                     Generální zkoušky  proběhnou v    pátek pátek pátek pátek  
Královna, babice – Leona Hlavatá                      12. 11. od 13,30 Leona Hlavatá                      12. 11. od 13,30 Leona Hlavatá                      12. 11. od 13,30 Leona Hlavatá                      12. 11. od 13,30 –––– 14,50 hod. a v 14,50 hod. a v 14,50 hod. a v 14,50 hod. a v    pondělí pondělí pondělí pondělí  
Princ –  Jindřich Janata                                       15. 11.  od 13,30 Jindřich Janata                                       15. 11.  od 13,30 Jindřich Janata                                       15. 11.  od 13,30 Jindřich Janata                                       15. 11.  od 13,30 –––– 14,50 hod. Nebudo 14,50 hod. Nebudo 14,50 hod. Nebudo 14,50 hod. Nebudouuuu----lililili    
Zrcadlo – Helena Ryšavá                                     se moci děti dostavit, omluvíme je.   Po   Helena Ryšavá                                     se moci děti dostavit, omluvíme je.   Po   Helena Ryšavá                                     se moci děti dostavit, omluvíme je.   Po   Helena Ryšavá                                     se moci děti dostavit, omluvíme je.   Po    
Myslivec – Matěj Špiroch                                     skončení představení  pohlídá děti pí uč.Matěj Špiroch                                     skončení představení  pohlídá děti pí uč.Matěj Špiroch                                     skončení představení  pohlídá děti pí uč.Matěj Špiroch                                     skončení představení  pohlídá děti pí uč.    
1. trpaslík – Vladimír ReichlVladimír ReichlVladimír ReichlVladimír Reichl                                   J. ZajícováJ. ZajícováJ. ZajícováJ. Zajícová   a vy si je pak vyzvednete, a vy si je pak vyzvednete, a vy si je pak vyzvednete, a vy si je pak vyzvednete,   
2. trpaslík – Anna Mifková                                    anebo budou moci jít samy domů.    Anna Mifková                                    anebo budou moci jít samy domů.    Anna Mifková                                    anebo budou moci jít samy domů.    Anna Mifková                                    anebo budou moci jít samy domů.     
3. trpaslík –   Tereza SeidlováTereza SeidlováTereza SeidlováTereza Seidlová                            
4. trpaslík –  Kristýna MaťátkováKristýna MaťátkováKristýna MaťátkováKristýna Maťátková 
5. trpaslík – Amálka ReichlováAmálka ReichlováAmálka ReichlováAmálka Reichlová 
6. trpaslík –  Michaela MedkováMichaela MedkováMichaela MedkováMichaela Medková  
7. trpaslík – Ondřej SkalskýOndřej SkalskýOndřej SkalskýOndřej Skalský  
Vlk –  Daniel RyplDaniel RyplDaniel RyplDaniel Rypl 
Pepa Sládek –  Jakub Skalský   
Yetti – Jan Jakub CellerJan Jakub CellerJan Jakub CellerJan Jakub Celler  
 



Tchoř – Vilém PolmaVilém PolmaVilém PolmaVilém Polma 
Zvířátka (sbor)–  Štěpán a Filip Livarovi,  Kryštof Bachtík, Ivana Štěpán a Filip Livarovi,  Kryštof Bachtík, Ivana Štěpán a Filip Livarovi,  Kryštof Bachtík, Ivana Štěpán a Filip Livarovi,  Kryštof Bachtík, Ivana Bártová, Jakub Herout, Bártová, Jakub Herout, Bártová, Jakub Herout, Bártová, Jakub Herout, 
Kateřina Seidlová, Šárka Hloušková, Markéta Violová , Eva Nováková, Michal VosmíkKateřina Seidlová, Šárka Hloušková, Markéta Violová , Eva Nováková, Michal VosmíkKateřina Seidlová, Šárka Hloušková, Markéta Violová , Eva Nováková, Michal VosmíkKateřina Seidlová, Šárka Hloušková, Markéta Violová , Eva Nováková, Michal Vosmík    
Nemocní byli: V. Zázvorková, J. Zeman a E. Pikorová.  
  

Štědrej den v Krkonoších (premiéra se uskuteční v neděli 28. listopadu 
v učebně 1. a 3. ročníku v rámci „Rozsvícení vánočního stromu“. Na akci 
bude vydán speciální program. Začátek v 15 hodin.   
 
1. vítání občánků v novém školním roce (5. listopad) 
Proběhlo v zasedací místnosti OÚ Benešov od 15 a 15,30 hod. Účinkovaly na něm tyto děti: 
Anička Mifková, Vladimír Reichl  (1. roč.), Michaela Medková, Eva Nováková (3. roč.), 
Amálka Reichlová, Jindřich Janata, Vanda Zázvorková, Eliška Pikorová, Markéta 
Violová, Helena Ryšavá  a Kateřina Seidlová (4. roč.). 
Bylo přivítáno 8 občánků.  
V programu děti zazpívaly 3 písně: Pasu kozy na stráni (lid. z Podkrkonoší), ale také dvě 
ukolébavky (Halí, belí – lid., Houby, hajdy – z operky Sněhurka). Nechyběla ani báseň 
Ukolébavka pro maličkou, kdy se střídal sborový přednes s dvěma kratičkými vstupy sólistů 
(A. Reichlová, M. Violová). Píseň Halí, belí hrály děti na flétnu.   
Poprvé byl využit nový klávesový nástroj YAMAHA,  keyboard  PSR – E 413, který byl 
zakoupen v semilské prodejně Hudební nástroje Roudnický. Protože se dá snadno přenášet, 
budeme ho moci využívat při vystoupeních ZŠ i MŠ mimo školu. Nyní ho využijeme zvláště 
v MŠ k nácviku koled. Tam bude také trvale k dispozici pro potřeby MŠ.    
 
První sborové zpívání v mateřské škole se uskutečnilo v pondělí 8. listopadu. Nacvičovali 
jsme asi 25 minut koledu Rychle, bratři. V úzké součinnosti  s učitelkami MŠ naučíme děti  
několik koled, aby se mohly představit na rozsvícení vánočního stromu v neděli 28. listopadu. 
Týž den vystoupí také taneční kroužek, který vede  Mgr. I. Kulichová.                                                                                                           
                                                                                                                                              J.V.                                    
Posílení učebního fondu a žákovské knihovny 
Vzhledem k tomu, že v příštím roce budeme mít 5. ročník, objednala škola 13 ks Pravidel 
českého pravopisu se speciálním pravopisným slovníkem, Erbenovu Kytici  (ilustrace  
Vl. Komárek, 12 ks, v r. 2011 si připomínáme 200. výročí básníkova narození) Ottovu 
obrazovou encyklopedii Česká republika (1 ks), 200 zábavných úkolů pro školáky (1 ks),  
Pohádky z Krkonoš (12 ks) a Státy a jejich symboly (pexetrio, 4 ks), Naše houby (pro 
školáky, 5 ks). Pro mateřskou školu byly objednány  z firmy MAKRA  a Pallas učební  
pomůcky za více než 5 000 Kč.  
                                                                                                                                           
Volby do rady školy se uskuteční  16. listopadu na třídních schůzkách 
Rada školy je zákonem stanovený orgán, který tvoří z jedné třetiny zástupci rodičů žáků, 
jedna třetina je jmenována obcí a jednu třetinu volí škola. Rada je v Benešově tříčlenná,  
a proto v ní bude jeden zástupce ZŠ a MŠ, jeden za rodiče žáků a jeden za Obec Benešov.         
 
K bezpečnosti dětí 
Dne 4. listopadu navštívil školu p. starosta Dalibor Lampa. Zdůraznil žákům, že nesmí jezdit 
na kolech po silnici, protože ohrožují nejen sebe, ale i řidiče. Nebezpečným chováním dětí se 
zabývala i rada zastupitelstva na svém jednání.  

  


