
Školní časopis ZŠ a MŠ Benešov u Semil, redakce Mgr. Jaroslav Vávra, 2. roč., č. 1,       
září 2011, šk. rok 2011–2012 

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

Milé děti, váţení rodiče a přátelé školy,  

po letech začíná škola opět s 5. ročníkem. Myslím, ţe ţáci i jejich rodiče přivítají, kdyţ ještě rok nebudou muset 

děti dojíţdět. Ušetří jim to čas i finance. Ţáci 5. roč. budou mít na povinný předmět informatiku  

p. učitele Stanislava Špalka, který povede i krouţek informatiky organizovaný pro 3. a 4. ročník. Upřímně ho na 

škole vítám a přeji mu mnoho úspěchů. Zachovány budou rovněţ taneční krouţky (pro MŠ i ZŠ)  

a nepovinný předmět pohybové hry. Zatímco taneční  krouţky (pro MŠ a ZŠ) a informatika jsou zpoplatněny 

částkou 250 Kč, za nepovinný předmět pohybové hry a povinný předmět informatika se ze zákona neplatí. Na 

kulturní akce (do 31. 1. 2012) a výlety přinesou ţáci  ZŠ 200 Kč, děti MŠ 300 Kč na celý rok.  

Nepřehlédněte, ţe jsme z důvodu zjednodušení administrativy zařadili přihlášky jiţ do tohoto čísla časopisu. 

Prosíme rodiče, aby je vyplnili a děti je přinesou do školy. 

V hodinách HV budeme hrát na flétny (i v 1. ročníku), volné chvíle věnujeme nácviku divadelních představení.  

Organizace šk. roku 2010/11 

1. pololetí: 1. 9. 2010– 31. 1. 2011 

28. 9. 2011 (středa) volno, sv. Václav 

26. – 30. 10. (středa – neděle) podzimní prázdniny, do školy 31. 10. (pondělí) 

17. 11. (čtvrtek) volno, 17. listopad 

23. 12. 2010 (pátek) – 2. 1. 2012 (úterý) vánoční prázd. (do školy 3. 1. – středa) 

3. 2. (pátek): jednodenní pololetní prázdniny (do školy 6. 2. – pondělí) 

25. 2. (sobota)  – 4. 3. (neděle)  jarní prázd. (do školy 5. 3.- pondělí)  

5. 4. (čtvrtek) – 9. 4. (pondělí) Velikonoce (do školy 10. 4. – úterý)  

30. 6. (sobota) – 2. 9. (neděle) hl. prázdniny (do školy 3. 9. - pondělí) 

Příchod dětí do školy 

Děti, které nejezdí autobusem, přicházejí do školy aţ v 7, 15 hod., pokud si to s námi rodiče nedomluví jinak. 

Taneční krouţek zahájí činnost 9. září v MŠ i ZŠ, informatika 7. 9. a pohybové hry 6. 9. 

Informatika (povinná hodina, krouţek):   

Zaměstnanci: ZŠ – Mgr. Jaroslav Vávra (2., 3. a 4. roč., řed. školy), Mgr. Jitka Lampová (1. a 5. roč.), Mgr. 

Hana Růţičková (angličtina) – učitelé, Jana Zajícová (vychovatelka ŠD,  uč. VV,  PČ a TV, ved. školní 

jídelny), Stanislav Špalek (informatika, 5. ročník). MŠ – Jitka Heřmanová, Radmila Pikorová. Školnice, 

úklid: Romana Jáklová.  Školní jídelna: Hana Marková a Boţena Pastorková.  

Krouţky: Mgr. Ilja Kulichová (taneční krouţek), Stanislav Špalek (informatika pro 3. a 4. ročník).  

Výherní listina Zdravé zuby (soutěţ pro děti 2010/2011 

Ţvýkačky Orbit pro děti dostane za správné vyplnění soutěţních otázek Eva Nováková ze 3. ročníku. 

Kompletní výherní listinu najdete na www.zdravezuby.cz 

Dne 23. 8. 2011 zesnula po dlouhé nemoci bývalá ředitelka naší školy Mgr. Ivona Novotná, která zde pracovala  

v letech 1989 – 1996. Čest její památce!  

Taneční krouţek MŠ (pátek od 10,30 hod. do 11, 15 hod., 250 Kč za pololetí, ved. Mgr. Ilja Kulichová 

Jméno a příjmení ţáka (hůlkové písmo): ______________________________________  

Ano                           Ne    (zakrouţkujte to, co si přejete) 
 

                                                    Datum: ______________________    Podpis rodičů: _____________________ 

 

Taneční krouţek ZŠ (pátek od 12, 45 hod. do 13, 30  hod., 250 Kč za pololetí, ved. Mgr. Ilja Kulichová) 

Jméno a příjmení ţáka (hůlkové písmo): ________________________  

Ano                           Ne    (zakrouţkujte to, co si přejete) 
 

                                            Datum: _______________________  Podpis rodičů: ____________________ 

http://www.zdravezuby.cz/


Práce na škole o prázdninách, materiální vybavení prostor  

O prázdninách se ve škole čile pracovalo. Největší změny nastaly ve školní kuchyni a školní jídelně (viz dole). 

Byla poloţena dlaţba nejen ve školní kuchyni, ale z krásných dubových parket ve školní jídelně se odstranilo 

také letité šedivé linoleum. Interiér jídelny doplní nové ubrusy, které barevně ladí s parketami i dlaţbou 

v kuchyni. Vyslyšeli jsme také přání rodičů, aby byly hrnečky na pití z umělé hmoty nahrazeny vhodnějším 

nádobím. Ze změn máme radost a věříme, ţe si děti budou všeho nového váţit.   

Průběh prací na škole   

- poloţení dlaţby ve školní kuchyni (ve dny 19. – 23. července 2011, p. Zd. Včelka) 

- výměna 2 klasických baterií za pákové ve třídách  (v týdnu od  18. – 22. července), p. L. Matura  

- odstranění linolea v jídelně školy, několikeré zbroušení „odhalených“ dubových parket 

a jejich nátěr (od 29. července do 11. srpna, p. Hubáček z Jilemnice) 

- oprava nátěrů 21 oken (třída MŠ, loţnice MŠ, okénko na WC, I. a II. třída, 2 okna na chodbě, 2 okna u půdy, 

2 okna v mezipatře a 1 okno ve sborovně, celkem 22 oken) vykytování, nátěry apod. (od 2. srpna do 11. srpna), 

p. Hadač a syn   

- čištění koberců v ŠD a MŠ (p. Milan Havlík z Košťálova, 10. 8. 2011)  

- výmalba učebny informatiky (p. Hadač ve dnech 10. 8. 2011) 

- oprava připojení akumulačních kamen ve třídě J. Lampové (p. Bělka, 11. a 15. 8.) 

- přivezeny 2 role po 20 m nových ubrusů na stoly ve ŠJ (17. 8.)  

- přivezeno 80 hrnků z tvrzeného skla na pitný reţim dětí  

Částka vloţená do prázdninové údrţby školy se blíţí částce 100 000 Kč.  

Nácvik divadelních her 

Počítáme s udrţením představení Sněhurka, Zlatý kolovrat a Štědrej den v Kerkonošich.  Poněvadţ jsme 

zapůjčené kulisy vrátili do Ţeleznice, musíme si vyrobit nové. Na to potřebujeme co největší kartónové krabice 

(asi ve výšce starších dětí, ale i větší) na vybudování hradu, chalupy apod. Jestliţe některý z rodičů má moţnost 

takové krabice sehnat, moc nám pomůţe.   

Nově nastudujeme Vánoční hru o narození Jeţíše Krista a na soutěţi TURNOVSKÝ ŠTĚK (jaro 2012) se 

představíme s divadelní hrou Břetislav a Jitka. Obě vánoční hry pak zahrajeme dětem ZŠ I. Olbrachta, ţákům 

dalších škol a klientům Domova Tereza v aule Gymnázia I. Olbrachta.   

Zpívat se bude opět kaţdý den, a to vţdy 5 minut před začátkem 1. vyučovací hodiny  v  7.25 hod. (všichni 

ţáci ZŠ v učebně 1.a 3. ročníku), písní budeme začínat hodiny či relaxovat.  

Váţení rodiče, 

i letos počítáme s Vaší pomocí (příprava kostýmů, morální podpora dětí, návštěva představení apod.). Za 

veškerou pomoc v uplynulém roce Vám upřímně děkujeme. Také letos se pokusíme do akcí školy zapojovat 

zvláště předškoláky z MŠ.  

Plánovaná představení do konce kalendářního roku   

27. listopadu (1. adventní neděle) – Rozsvícení vánočního stromu: Děti budou hrát představení se zpěvy 

Vánoční hra o narození Jeţíše Krista.  K této hře přidáme ještě představení Štědrej den v Kerkonošich, 

kterou uţ od loňského roku umíme, a obě představení zahrajeme dětem ZŠ I. Olbrachta a klientům Domova 

Tereza v aule GIO dne 22. prosince od 10 hod.  
 

 

Informatika pro 3. a 4. ročník,  středa 13,40 – 14,25 hod., 250 Kč za pololetí, vyučující p. Stanislav Špalek 

Jméno a příjmení ţáka (hůlkové písmo): ______________________________________  

Ano                           Ne    (zakrouţkujte to, co si přejete) 
 
                                                    Datum: ______________________    Podpis rodičů: _____________________ 
 

 

 

Pohybové hry pro 1. – 5. ročník, nepovinný předm.,  úterý 13 – 13,45 hod., vyučující Mgr. Jitka Lampová   

Jméno a příjmení ţáka (hůlkové písmo): ______________________________________  

Ano                           Ne    (zakrouţkujte to, co si přejete) 
 

                                                    Datum: ______________________    Podpis rodičů: _____________________ 


