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Testováním žáků 5. ročníků prošlo 12 páťáků, kteří naplnili naše očekávání. Dařilo se jim 
v českém jazyce, kde děti dosáhly na 76,39% úspěšnosti. Pouze 5% jim chybělo, aby pronikly 
do nejvyšší skupiny (81-100%), kam se dostalo pouze 12,83% testovaných škol. 
V matematice páťáci bojovali o 2. skupinu (59,90%), ale chybělo jim jen 1,5 procenta), své si 
odvedli také v angličtině (45,29% úspěšnosti, skončili jako 62,59% českých škol). Testy by 
v příštích letech měly zohledňovat žákovu úroveň, tzn. bude jich několik „druhů“ podle 
prospěchu žáka.  

Úspěšní výtvarníci (ceny předány dětem 28. 6.) 
V tradiční soutěži „Požární ochrana očima dětí“ si žáci naší školy vedli znamenitě a získali 
6 medailí.  Třetí místa obsadili Dominik Mat ěcha a Jakub Vyskočil z MŠ (děti vedly p uč. 
R. Pikorová a J. Heřmanová), ale také Klára Housová (1. třída). Stříbrnou  medaili si odnesla 
z areálu SDH Benešov u Semil v Podolí Míša Medková a ke zlatu se „prokreslili“ Anna 
Mifková (2. třída) a Eliška Pikorová (5. roč.). Děti vedla pí vychovatelka J. Zajícová. Za 
přípravu pěkného dopoledne s bohatým občerstvením děkujeme SDH Benešov u Semil.  

Ze zajímavých akcí  
9. květen: Ekvádor a Galapágy (4. a 5. roč., projekce filmů s komentářem KC Golf Semily od 
10 hod.). Zajímavým způsobem se děti dozvěděly leccos nejen o zvířeně těchto lokalit, ale 
mnohé i o životě tamních obyvatel.  
25. květen – ukázka integrovaného záchranného systému v Podolí (děti MŠ a ZŠ, hasiči 
a Policie ČR). Velmi kvalitně připravená akce.  
28. květen – Jizerské hory (projekce diapozitivů s komentářem, 1. – 5. ročník). Pan fotograf 
Petr Najman 
1. červen -  beseda s pí Martou Kottovou, která přežila holocaust (2. – 5. ročník), neměla, jak 
říkají mladí, chybu. Paní Kottová byla nadšena, že děti věděly leccos o Masarykovi a 
Hašlerovi, který byl umučen v koncentračním táboře. Velice se jí na škole líbilo a nabídla 
nám průvodcovskou službu v Terezíně. Vážně o její pozvánce uvažujeme. Třiaosmdesátiletá 
noblesní dáma, které se podařilo přežít peklo koncentračního tábora Osvětim, nezatrpkla na 
svět. Dál  bojuje proti jakýmkoliv projevům fašismu. Zajímavé bylo, že někdy použila 
vulgární slovo a děti se nesmály. Paní Kottová je totiž dáma – a ta si může leccos dovolit.     

6. červen: Beseda o kouření s p. Ing. Michalem Koťátkem, zkušeným aktivistou v boji proti 
různým závislostem, byla velmi potřebná. Pan Koťátko využíval techniku, nechyběly 
projekce kuřáckých „dehtových plic“ a ani smutná statistika, která říká, že každý rok zemře 
na rakovinu plic v České republice 18 – 20 000 lidí.  

Lehkoatletický trojboj 
Okresní kolo téže soutěže (Turnov, 7. 6. 2012): Z našich tří reprezentantů v okresním kole 
postoupil do krajského kola z 1. místa Vladimír Reichl, Amálka Reichlová skončila na 
11. místě a Štěpán Livar obsadil 15. místo.  
Krajské kolo 15. 6. 2012 (Turnov, 15. 6. 2012):  Vladimír Reichl skončil také v krajském 
kole na 2. místě, ale podal výborný výkon (běh na 50 m – 8,3 s, dálka 357 cm, míček 
32,90 m). Porazil ho pouze závodník Šolc z Jilemnice, který se do kraje dostal na „divokou 
kartu“ (v okrese skončil na nepostupovém 6. místě). Přesto se jedná další vynikající úspěch 



Ládi. Jeho rodičům patří velké poděkování za to, že s ním na krajské kolo jeli, neboť naše 
škola nemohla z pracovních důvodů zajistit pedagogický dozor. 

Česká školní inspekce pobývala na základní škole ve dnech 12. 6. – 15. 6. 2012. 
Nejpotěšitelnější byl pro nás její zjištění, že se snažíme připravovat děti pro praxi, že škola 
žije s obcí, že na ní probíhají pozitivní změny. Paní inspektorky viděly, jak děti tvoří vkusné 
keramické výrobky (13. 6.), ale i batikování (15. 6.), navštívily 6 hodin a s velkým zájmem si 
prohlédly školu.     

Závěrečná AKADEMIE  proběhla ve středu 27. června 2012 od 15,30 hod. Odehrávala se na 
dvou místech – v tělocvičně, kde se děly věci nevídané, poněvadž se tu tančilo, recitovalo a 
zpívalo. Pěkná taneční vystoupení připravila s dětmi MŠ i ZŠ Ilja Kulichová. Rodiče 
oceňovali, jaké pokroky děti udělaly. Věříme.proto, že rodiče, ale zvláště děti, budou dál 
taneční kroužek navštěvovat a rozvíjet tak své estetické cítění, tolik potřebné v dnešní 
přetechnizované době.   Cenné pak je, že na ZŠ tančí i Ondřej Skalský (4. roč.), jenž má 
pěkný pohybový projev. Milé bylo pásmo dětí MŠ nacvičené Jitkou Heřmanovou a Radkou 
Pikorovou, ale pak  začalo cvičit 29 žáků ZŠ (1. – 5. roč.) a děly se věci nevídané: 
přeskakovali kozu, předvedli nám různé druhy kotoulů, nebáli se trampolíny, zvládli výmyk, 
šplh, cvičení na lavičce, hezky skákali přes švihadla a nechyběly ani základy košíkové. 
Ukázková hodina tělesné výchovy, tak by se snad dalo vystoupení nazvat, byla na dnešní 
dobu opravdu naprosto nevídaná. Nikdy jsem nic podobného neviděl. Gymnastice se dnes 
spíše každý vyhýbá.   Byl jsem velmi rád, že takovou parádu mohli přítomní rodiče 
a prarodiče zhlédnout. Vůbec nevadilo, že všestranná ukázka toho, co by se mělo v hodinách 
TV dít, AKADEMII poněkud natáhla. Bylo to něco, děti cvičily s velkým nasazením 
a zápalem. To se „nahrát“ nedá, jako se nedá nahrát osobnost paní učitelky Jitky Lampové. 
Děkujeme. Poté pokračovala AKADEMIE v učebně I.. třídy, kde se návštěvníci podívali na 
sympatické divadlo v angličtině Karkulka. Scénář si napsala  paní učitelka Hana  Růžičková 
sama.  Jak u Karkulky anglické, tak i u jejího českého zpívaného protějšku se děti zasmály.  
A smích by ani na ctihodné AKADEMII neměl chybět. Při předávání knižních darů páťákům 
jsem si všiml, že mnozí byli tak trochu naměkko. Přáli bychom si, aby na naši školu 
vzpomínali jen v dobrém. Letošní rok byl opravdu složitý, závěrečnou akademii jsme museli 
odložit, ale vůbec nelituji, že se nakonec přece jen uskutečnila.              

Co nás čeká o prázdninách  
a)  obměna velké části nábytku a koberce v mateřské škole (herna, předsíň, vstupní prostor),   
b) výmalba chodby (od MŠ až po půdu), skladu potravin, 
c) pokračovat budeme v údržbě oken a některých zárubní a dveří, 
d) budeme pracovat na 2. díle Knihy o škole, postupně vypracujeme 180 metodických  
materiálů (pracovních listů – 80 z ČJ a 100 na prvouku a přírodovědu) pro 1. – 5. ročník, do 
30. 8. přepracujeme školní vzdělávací program pro ZŠ. 

Společenská kronika 
Pan Stanislav Špalek (informatika) ze školy odchází a nahradí ho p. Ing. Čapka, absolvent 
Univerzity Hradec Králové. Panu Špalkovi za významnou pomoc při zajištění výuky 
informatiky upřímně děkujeme a přejeme mu dobré zdraví a úspěchy v práci.  Javory klen se 
na hřišti krásně zelenají, a je to krásný pocit, že jsme se na jejich výsadbě podíleli. Strom je 
symbol krajiny a vždy vypráví také o životě lidí, spojuje je s jejich rodnou zemí, pro kterou 
bychom měli všichni pracovat, jak nejlépe umíme.  
ZŠ a MŠ Benešov děkuje rodičům i benešovským organizacím  za celoroční spolupráci a obci 
za vstřícný postoj ke škole. Přejeme všem krásné prožití prázdnin a dovolených. Na shledanou  
po prázdninách. 


