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Škola ráda pomůže, ale má jen omezené síly 
Během roku nás oslovuje mnoho dobročinných organizací. Nejde reagovat na všechny výzvy o pomoc, zůstáváme proto 
věrni jen občanskému sdružení „Píšťalka“. Pomáhá totiž dětem po těžkých úrazech, které zanechávají trvalé následky. 
Je to moc záslužná práce, neboť kterékoliv dítě může být úrazem postiženo. Letos nabízejí za cenu  25 Kč tužky se 
4 gumami a ozdobné barevné kolíčky rovněž za cenu 25 Kč. Pokud si Vaše dítě vybere některou pomůcku, 
pomůže dobré věci. Sbírka je povolena Magistrátem hlavního města Prahy.  
 Od pondělí 14. 11. si mohou věci zakupovat žáci ZŠ i děti MŠ.  

Dobré zkušenosti s využíváním služeb BusLine, a. s., Semily 
Rozhodnutí využívat služby semilské dopravní firmy bylo správné. Umožní školce navštěvovat divadelní představení i 
za nepříznivého počasí, což si rodiče přáli. Jedná se o spolupráci opravdu vzájemně výhodnou, poněvadž škola vytíží 
autobus v čase, kdy by čekal na další spoj. Naše děti vystoupí až před vchodem do KC Golf. Navýšení oproti běžné 
linkové dopravě je nepatrné. Se společností jsme jednali dne 8. 11. i o zájezdu školy  do Prahy (jaro 2012). Počítáme 
s tím, že by se ho mohly zúčastnit i děti mateřské školy, které by navštívily zoologickou zahradu v Tróji.    

Proč některé čtvrtky chybím  
Předpisy nařizují nově instalovaným ředitelům zahájit do 2 let funkční studium. Není možné se mu vyhnout – a ani by 
to nebylo dobré. Člověk se v Liberci dozví mnoho z právních předpisů, školské legislativy, řízení školy, ekonomiky 
apod. Studium mi skončí v květnu 2012. Děkuji za pochopení.                              J. Vávra  

Jak na matematiku  
Trochu si popovídáme o takzvaných kupeckých počtech. V době chytrých mobilních telefonů a počítačů se nám zdá, že 
jsou tyhle počty zbytečné, ale upřímně. Cožpak není ostuda, když si bleskově neumíme spočítat, kolik je 5 . 9, 5 . 90, 
anebo příklady typu 45 + 19 apod. Takové počty totiž potřebujeme na každém kroku (v obchodě, v domácnosti apod.).  
Nuže, jak na to ?  Na násobilce nic nevymyslíte. Musíte se zkrátka spoje naučit nazpaměť. Napište si je pod sebe (týká 
se i dělení) a pak se je učte. Dobře se pamatují některé spoje – 2 . 2 = 4, 3 . 3 = 9, 4 . 4 = 16, 5 . 5 = 25, 6 . 6 = 36, 
7 . 7 = 49, 8 . 8 = 64, 9 . 9 = 81, 10 . 10 = 100. Jestliže ví, že 5 . 5 je 25, pak 4 . 5 je o 5 méně, tedy 20. Jednoduché je 
také násobit jakékoliv číslo 10.  K číslu, které násobíme 10, připíšeme 0:  9 . 10 = 90, 8 . 10 = 80 apod. Pomoci může 
dítěti i logika: 10 . 9 = 90, 9 . 9 je o 9 méně, tedy 81 apod. Dělíme-li jakékoliv číslo stejným číslem, je vždy výsledek 1: 
5 : 5 = 1, 9 : 9 = 1, 15 : 15 = 1 apod. Jak je to se sčítáním a odčítáním. Naprostým základem je automatické zvládnutí 
přechodu přes 10. Příklad 8 + 9 počítá dítě takto: 8 + 2 + 7 = 17 (musí postupovat takto, než se mu vše zautomatizuje a 
už rozkládat nemusí). Číslem 2 si doplní desítku a 7 musí ještě přidat (9 rozkládá na 2 a 7).  Při odčítání je vše ještě 
snadnější. Dítě hned vidí, co odčítá nejdříve. Příklad 14 – 9 počítá takto: 14 – 4 – 5 = 5.  Devítku rozloží na 4, kterou 
vidí na místě jednotek (v rámečku), pak odečte zbytek. K názoru mu může posloužit počítadlo. U větších čísel 
postupuje dítě stejně: 80 + 90 = 80 + 20 + 70 = 170, 800 + 900 = 800 + 200 + 700 = 1 700.  Odčítání netřeba uvádět. 
Příklad typu 45 + 19 můžeme počítat dvěma způsoby: 45 + 10 + 9 = 55 + 9 = 54,  anebo 40 + 10 =50, 5 + 9 = 14, 50 + 
14 =64. Dítě musí spočítat stovky příkladů, aby se procesy v jeho mozku automatizovaly. Pro mnohé žáky to není 
vůbec jednoduché. Mohou si ale příklady vymýšlet také sami. Rozhodně se nepokouším poučovat rodiče či prarodiče, 
spíše ukazuji, jak to děláme ve škole.                   

Doučování  
Kdo čemukoli nerozumí, může za námi přijít. Buď ráno, anebo odpoledne po skončení vyučování. Daný problém tak 
bude ihned vyřešen.   

Co ve škole čteme 
Druhá třída Knížku Ferdy Mravence (O. Sekora), třetí Děti z Bullerbynu (A. Lingrenová), čtvrtá Pohádky 
z Krkonoš (Marie Kubátová) a pátá Jak jsme dělali ohňostroj (V. Steklač). Děti, čtěte pořád, zvláště když nemáte 
například  písemný úkol. Před Vánocemi si budeme o knížkách povídat. Kdo přečte jakoukoliv knížku navíc a poví nám 
o ní, dostane jedničku.    

Co zpíváme 
Nacvičujeme 10 koled na Rozsvícení vánočního stromu (27. 11. 2011), které bychom měli zpívat společně 
s benešovskými ženami. Přidáme i zhudebněnou Lesní studánku J. V. Sládka. Naše vystoupení jsme nazvali 
„Zpívání na schodech“.   

Co nás čeká 
Ve středu 16. listopadu přijede pí Jana Čapková a bude 2 hodiny vyrábět se 4. a 5. ročníkem skleněné vánoční ozdoby.  

Ve čtvrtek 17. listopadu se nejde do školy (státní svátek), ale v pátek dne 18. listopadu se normálně vyučuje.   



27. listopadu (neděle) se uskuteční Rozsvícení vánočního stromu, které začíná ve 14,30 hod. v divadelním sále OÚ 
Benešov loutkovým představením, následovat bude v I. třídě ZŠ představení se zpěvy  „Vánoční hra o narození Ježíše 
Krista“ (asi v 15,30 hod.). Kolem 16 hod. (až 16,10 hod.) se zformují děti s benešovskými ženami a zazpívají na 
schodišti benešovské školy 10 koled a Lesní studánku. Kolem 16,20 – 16,30 hod. program ve škole skončí a přesune se 
na náves před školou, kde se budou moci děti i dospělí občerstvit.          

21. listopad (pondělí) od 10 hod.: Zkouška dětí s benešovskými ženami na chodbě školy (vánoční písně 
a koledy).  

29. listopadu (úterý) začíná v 15 hodin společné zasedání rodičů dětí MŠ a ZŠ,  
pak budou následovat  třídní schůzky. Program: 1) Představa rozvoje školky a školy v r. 2012 a 
2013.  2) Krátce k plánu školy na letošní rok. 3) Školní řád. 4) Upozornění na Výroční zprávu 
školy. 5) Nejbližší akce školy. 6). Náměty a připomínky, diskuse.   

2. prosince (pátek): Vánoční výstava v zasedací místnosti OÚ Benešov.. Děti zde budou mít své výrobky, celá škola 
půjde na výstavu v 9 hod. (3. prosince výstava pokračuje).  
12. prosinec (pondělí od 10,40 hod.) – MICIMUTR (kino Jitřenka, Semily, ZŠ): Nová česká pohádka. Hrají: 
Marika Šoposká (princezna), kouzelnice Micimutr (Libuše Šafránková), loutkář Vítek (Ondřej Novák)  královna a král 
(Jaroslava Kretschmerová, Jiří Bartoška), zákeřný princ (Vojtěch Dyk), dvorní kuchař (Martin Dejdar). Nebude chybět 
ani hrůzostrašný tříhlavý drak. Vstupné 40 Kč.  
21. prosinec  od 15,10 hod.: Vánoční besídka mateřské školky (písně, básně, tanečky).  
22. prosinec    od 10 hod. (aula Gymnázia Ivana Olbrachta): Děti ZŠ Benešov se představí v Semilech se dvěma 
hrami: Vánoční hra o narození Ježíše Krista a Štědrej den v Kerkonošich (text napsán v nářečí).  
Paní uč. J. Zajícová připravuje s dětmi na představení kulisy i některé další rekvizity.       

Svátky České republiky 
28. září: V roce 935 byl zavražděn svým bratrem Boleslavem ve Staré Boleslavi kníže Václav. Byl to nepochybně 
schopný člověk, který si však uvědomoval, že se daleko silnějšímu německému císaři nemůže trvale s úspěchem bránit, 
a proto mu dával poplatek. Tak činili ostatně i další evropští vladaři. Václav byl také horlivým křesťanem, tzn. věřil 
v Boha a jeho syna Ježíše Krista. Víra tehdy nejen vřazovala státy do civilizované Evropy, ale také pomáhala 
sjednocovat lidi do státního útvaru. Boleslav pak úspěšně s německým císařem bojoval. Oba bratři měli svou pravdu. 
Jeden bránil zemi ústupky, druhý bojem. A tak se to v dalších staletích mnohokrát střídalo.    

28. října:  Češi 8. listopadu r. 1620 prohráli v bitvě na Bílé hoře s rakouským císařem Ferdinandem. O co tehdy šlo. 
Naše šlechta si nepřála, aby jim vládl Rakušan, který omezoval jejich svobody. Od r. 1526, kdy se Habsburkové, tak se 
rakouský vládnoucí rod nazýval, dostali na český trůn, jsme s nimi neměli právě dobré zkušenosti. Zpočátku si vojska 
českých stavů vedla dobře. Střílela dokonce na císařský palác ve Vídni. Pak se však podařilo císařským generálům 
naverbovat silnou armádu a karta se začala obracet. Císařští se rychle dostali až do Prahy. Česká šlechta špatně platila 
svým vojákům a její král Fridrich Falcký byl slabý. Císařští v krátké bitvě, která trvala jen pár hodin, porazili vojska 
českých stavů a císař nechal na Staroměstském náměstí r. 1621 popravit 27 vůdců českého odboje. Pak u nás 
Habsburkové a rakouští Němci vládli až do r. 1918, tzn. až do konce první světové války (1914 – 1918). Během ní 
odešel z republiky profesor T. G. Masaryk a společně s Dr. E. Benešem a Slovákem M. R. Štefánikem začali 
přesvědčovat zahraniční velmoci, aby podpořili vznik Československé republiky. To se jim podařilo. Naši domácí 
politikové jim ve vlasti pomáhali. Krátce před koncem 1. světové války byla 28. října 1918 vyhlášena Československá 
republika. Češi a Slováci žili v jednom státě, naše republika byla téměř 2krát větší než dnes.         

17. listopad: 15. března 1939 obsadilo Německo zbytek republiky, pohraničí (SUDETY) s převahou německého 
obyvatelstva, které si přálo připojit k Německu,  odtrhlo od naší republiky mnichovskou dohodou s pomocí Francie, 
Anglie a Itálie už v roce 1938. Čechy a Morava (Slovensko vytvořilo s požehnáním Hitlera samostatný stát) se tak staly 
po Rakousku 2. státním územím, které Hitler prostě zabral. Velmoci mu ustupovaly, což nebylo správné. Lidé se 
nechtěli smířit s tím, že nám zase poroučí Němci. Na výročí vzniku republiky (28. 10.) se  protestovalo. Němci 
postřelili studenta lékařství Jana Opletala, jenž později zemřel. Mnoho rozzlobených lidí mu přišlo na pohřeb. Němci 
se za tento proces Čechům – hlavně studentům – krutě pomstili. V noci ze 16. na 17. listopad 1939 vtrhli na 
vysokoškolské koleje (ubytovny studentů) němečtí vojáci, pozatýkali mnoho studentů a některé popravili. Mnoho set 
jich poslali do koncentračních táborů (krutá vězení). Sen o svobodě skončil. Protektorát Čechy a Morava si musel na 
svobodu dlouhých 6 let, než bylo Německo poraženo, počkat. V roce 1989 (17. listopadu) studenti bojovali za svobodu 
opět, ale tentokrát proti domácímu nepříteli. Nelíbilo se jim, že naši občané nemohou svobodně cestovat, říkat, co si 
myslí a podobně. Mnozí byli za své názory vězněni, například Václav Havel. Pokojný průvod napadli na Národní 
třídě v Praze policisté (tehdy Veřejná bezpečnost). Mnoho lidí bylo zraněno. Národ už si to líbit nenechal. Vyšel do 
ulic a éra více než čtyřicetiletého panování komunistů skončila.               


