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Více na plakátech k akcím.

Vá�ení spoluobèané,

v�echno v tomto svìtì pomíjí, jen povolání èlovìka k lásce pøetrvá do vìènosti. Proto je tak dùle�ité ho objevit
a �ít. S touto nostalgií vstupují mnozí, i já sama, do adventního období. V ka�dé domácnosti se rozhoøí svíèky
na adventním vìnci, který nám bude pøipomínat, �e se blí�í �tìdrý veèer, kdy se scházíme s nejbli��ími a také
vzpomínáme na ty, kteøí nejsou mezi námi. Tento veèer je pro nás i pøipomínkou toho, �e èas, jen� nám je
dán, bychom mìli trávit s tìmi, které máme rádi. Prostøednictvím pøedvánoèních a vánoèních akcí mù�ete
pro�ít spoleèné chvíle také se svými spoluobèany. Rozsvìcením vánoèního stromu, vánoèními trhy a zpíváním
dìtí  ze  základní  �koly  zahájíme velkou nabídku pøedvánoèních programù,  na kterých  se mù�ete vánoènì
naladit, popovídat si a zahøát se vánoèním svaøákem èi punèem. O v�ech tìchto akcích se dozvíte v tomto èísle
obecního zpravodaje a také prostøednictvím plakátù, rozhlasu a SMS systému. Pøijïte se vánoènì naladit a
podpoøit ty, co pro vás ka�doroènì programy pøipravují.

Pøeji Vám v�em klidné pro�ití doby adventní i vánoèní a uvìdomme si, �e tyto svátky nejsou jenom o dárcích
a o jídle. Uèit se kvùli lásce �opou�tìt svou komfortní zónu� � i tak se dá navázat na smysl na�eho postního
úsilí.

Bez námahy nelze v �ivotì dospìt tam, kam dojít chceme a máme.

Pøed nìkolika lety zastupitelstvo obce podniklo jedno z prvních výjezdních zasedání, které se uskuteènilo
v Klení. Místní i chalupáøi se se�li, aby mohli se zastupiteli diskutovat a øíct si, co je v osadì tøeba. Mimo jiné
èasto zaznívalo, �e je zde potøeba vybudovat kanalizaci a èistírnu odpadních vod. Na základì tohoto obec
zapoèala práce na projektu �Klení � èistírna a spla�ková kanalizace�, který pro�el mnoha úskalími a setkával
se s mnoha problémy.
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Tím nejvìt�ím byly pozemky, po kterých bude kanalizace vedena a  èistírna umístìna. Bylo  tøeba uzavøít
smlouvy s dotèenými vlastníky a po�ádat je o souhlasné stanovisko, co� ale nebylo snadné. Nìkteøí majitelé
nekomunikovali,  nìkteré  se  nepodaøilo  dohledat  a  problémem  byly  i  pozemky  zatí�ené  exekucí. V  dobì
realizace se také nìkolikrát zmìnili majitelé dotèených pozemkù a projekt se musel neustále mìnit a pøedìlávat.
I s umístìním èistírny vyvstaly problémy. Bylo nutné provést zmìnu v projektu a po�ádat o bezúplatný pøevod
pozemku od Státního pozemkového úøadu, co� bylo opìt èasovì nároèné.
V leto�ním roce v kvìtnu se podaøilo celý projekt dovést ke stavebnímu povolení. V srpnu obec po�ádala o
dotaci z Programu MZe 129 300 �Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodù a
kanalizací II�, ale projekt �Klení � èistírna a spla�ková kanalizace� nebyl zaøazen do seznamu. K zaøazení
nedo�lo z dùvodu nákladové efektivnosti zejména ve vztahu k poètu øe�ených obyvatel v Klení. V Klení je
k trvalému pobytu pøihlá�eno pouze 58 obyvatel, aè se v nìm zdr�uje po celý rok mnohem více osob. V osadì
je celkem 178 domù, v�echny mají nìjaký zdroj vody a nìjakým zpùsobem øe�eny odpadní vody. Zda jsou
v souladu se zákonem o vodách, je otázkou.
Celkové náklady na stavbu projektu �Klení � èistírna a spla�ková kanalizace� jsou tak vysoké, �e bez dotace
ho obec mù�e tì�ko zrealizovat.

Obec Bene�ov nad Èernou v únoru leto�ního roku podala �ádost o dotaci na Stavební úpravy høbitovní zdi na
p.è. 227 v k.ú. Bene�ov nad Èernou. V mìsíci záøí 2017 byla zaslána Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí
dotace ve vý�i 700.000, Kè.  Plnìní dotace je do záøí 2018.

Byla zpracována dokumentace stávajícího stavu, zamìøení podla�í, vý�kového uspoøádání a usazení objektu
vèetnì prùzkumu staveni�tì. Dále byla zpracována studie vyu�itelnosti objektu, vèetnì uva�ované pøístavby,

V úterý  7. 11. 2017   probìhlo v na�í mateøské �kole ji� tradièní tvoøení rodièù s dìtmi. Se�li jsme se jako
v�dy v hojném poètu. Tentokrát jsme vyrábìli �Dráèky� a maminka Mí�a nás je�tì nauèila vázat �Kytièky
z listí�, které dìti nasbíraly pøi vycházce. Pøíjemnou atmosféru jsme si prodlou�ili posezením nad �álkem
èaje èi kávy a mouèníkem upeèeným paní uèitelkou Naïou. Domù jsme se roze�li s dobrou náladou a
pìknými výrobky. Milí rodièe, tì�íme se ji� na dal�í pøíjemné posezení s vámi a va�imi dìtmi.

Uèitelky mateøské �koly Naïa a Evina

zpracování  tøí  variant  vyu�ití  objektu,  axonometrie,  vèetnì  technického
popisu. Obì tyto studie byly pøedlo�eny Památkovému ústavu k projednání.

MUDr. Radík Jaroslav oznámil zru�ení místa poskytování zdravotních slu�eb.
Obec vstoupila do jednání s VZP ÈR a Krajským úøadem Jihoèeského kraje.

Veronika Zemanová Korchová
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         V podveèer 16. 11. 2017 (pro
nepøítomnost vychovatelky Hany
Ferenèíkové bylo vybráno pozdìj�í datum)
se na�e Z� v Bene�ovì nad Èernou
promìnila v hrozivì stra�idelnou �kolu, kde
probìhlo �Halloweenské stra�ení� pro
dru�inové dìti 1. � 5. tøídy.
        Této odvá�né akce se nakonec
zúèastnilo 22 stateèných dìtí, 2 paní
vychovatelky Jana �ulková a Hana
Ferenčíková a 5 strašidel. ☺
        Po pøíchodu do stra�idelnì vyzdobené
�koly si dìti odlo�ily své vìci do �atny �D a
následovalo �stra�idelné líèení�. Líèení mìla
na starost Markétka Labajová. Kdy� jsme
byli v�ichni nalíèeni, pøi�la na øadu oèekávaná �stra�idelná stezka odvahy� po zhasnutých chodbách a
tøídách na�í �koly. Cestu nám osvìtlovaly pouze stra�idelnì nazdobené lucernièky a ve stínech tìchto
lucernièek pak èíhala stra�idla.
       Dìti vyrá�ely z dru�iny odvá�nì se strachem v oèích na stezku odvahy po skupinkách s baterkami v
ruce. Úkolem bylo dojít okruhem pøes �atny a pøízemí do prvního patra do 1. tøídy, kde musely rukou
vylovit ze sklenice jednoho pavouka a pøinést ho zpìt do �kolní dru�iny. Samozøejmì stra�idla byla v akci a
velice si to u�ívala.
       Po zkou�ce odvahy jsme se spoleènì pøesunuli, opìt po tmì, do tìlocvièny, kde byl  pøipraven
stra�idelný stùl, na kterém stálo o�klivì vypadající pití a jídlo. V stra�idlácké  limonádì  zelené barvy
plavali  pavouci a  �í�aly. Na chlebíèkách pomazaných stra�idláckou zelenou pomazánkou se také usadili
pavouci. Jako mouèník jsme mìli peèené lidské prsty. Ne� jsme se ale pustili do obèerstvení, èekalo nás
je�tì jedno pøekvapení. Na pøíkaz paní vychovatelky se musela stra�idla odmaskovat a ze stra�idel byli
najednou na�i velcí kamarádi Renátka, Eli�ka, Lucinka a kluci Ráïa a Luky.
         Po posilnìní vynikajícím obèerstvením vypukla �stra�idelná diskotéka� pøi baterkách, kterou jsme si
opravdu v�ichni moc a moc u�ili. Vèetnì paní vychovatelek  a stra�idel.
         Po tomto nároèném veèeru nás u� èekala pouze jedna vìc, a to gratulace, pøedání diplomù za
stateènost a odvahu a pøedání sladkých odmìn.
         Na závìr u� jen snad to, �e se nám HALLOWEENSKÉ STRA�ENÍ hroznì moc líbilo a �e se u�
MOC těšíme na příští rok. ☺
         Velké podìkování za pomoc patøí také na�im stra�idlùm Eli�ce Stankové, Lucince Tureèkové, Renátce
Kvasníkové a Luká�ovi a Ráïovi �ulkovým.

 Vychovatelky Jana �ulková a Hana Ferenèíková.



4

Bene�ovské      ozvìny

Tøetí mìsíc u� chodí prvòáci do �koly a poznávají
jednotlivá písmenka, zaèínají èíst slova a vìty.
Zaèátkem listopadu si do �koly pøinesli své
oblíbené kní�ky, které jim zatím èetli jejich rodièe
èi prarodièe, a pøedstavili je svým spolu�ákùm. A
ve svìtì kní�ek se ocitli i 13. listopadu pøi náv�tìvì
místní knihovny. Paní knihovnice seznámila dìti
s prostory knihovny, popovídala si s nimi o
kní�kách, které mají rády, a nìkteré jim pøipravila
k prohlédnutí. Dìti v nich se zájmem listovaly,
lákaly je nejen ilustrace, ale hledaly i známá
písmenka a èetly slova. Pomohly i rozplést
popletenou pohádku z kní�ky Teta to plete, kterou
jim paní knihovnice pøeèetla. V knihovnì se dìtem líbilo a tì�í se na dal�í náv�tìvu. To u� budou znát
v�echna písmenka a budou si moci v kní�kách samy èíst.

Eva Borovková

Ji� �est let probíhá v na�í obci studium seniorù nazvané Virtuální univerzita tøetího vìku (VU3V).
V prosinci ukonèí na�i studenti ji� podruhé celý tøíletý cyklus. Získají tak certifikát o �Absolvování
Virtuální Univerzity tøetího vìku�. Je�tì pøed pár dny to vypadalo, �e tato spoleèenská aktivita v Bene�ovì
nad Èernou zanikne, co� by byla jistì �koda. Jsem rád, �e jsme se se studenty nakonec domluvili, �e budou
ve studiu pokraèovat i nadále. Rádi bychom mezi námi pøivítali dal�í z vás, kteøí máte chu� se nìco nového
dozvìdìt a spoleènì si posedìt a popovídat.

Co to vùbec je VU3V? Je to dlouhodobá spoleèenská aktivita univerzit, jejím� cílem je zpøístupòovat
vzdìlávání oznaèované jako Univerzita tøetího vìku tìm zájemcùm, kteøí se z rùzných dùvodù nemohou
úèastnit prezenèního studia U3V na vysokých �kolách èi univerzitách (vzdálenost od sídla vysoké �koly,
zdravotní problémy).
VU3V zahrnuje skupinové pøedná�ky, samostatnou práci, komunikaci s lektorem a dal�í aktivity, kdekoliv,
kde je dostupný internet � v knihovnách, �kolách, informaèních støediscích, klubech seniorù a podobnì.
Studenti s lektorem spoleènì shlédnou ka�dých 14 dní natoèené pøedná�ky (celkem 6 v rámci jednoho
semestru), které jsou umístìny na Seniorském portálu VU3V (www.esenior.cz). Po ka�dé pøedná�ce
spoleènì vypracujeme kolektivní test k ovìøení pochopení celého výkladu.
Èasový prostor následujících 14 dnù mù�e ka�dý student buï samostatnì nebo ve skupinkách vyu�ít k
samostudiu v libovolném èase, pouze v závislosti na chuti studovat a podle technických mo�ností (poèítaè a
pøipojení k internetu � z domova, v rámci rodiny, v KS, v PC uèebnách, v knihovnách apod.).
Student si mù�e pøehrát celou pøedná�ku, nebo jen její urèité èásti. Své znalosti si mù�e ovìøit v samostatnì
vypracovaném (generovaném) testu. Po jeho zpracování si správnost svých odpovìdí mù�e ihned ovìøit.
Po ukonèení semestru a splnìní daných podmínek studia (úèast minimálnì na 4 pøedná�kách z 6ti,
vypracování testù a závìreèného testu � ka�dý má více mo�ností),  probìhne slavností ukonèení pro
v�echny seniorské studenty, na kterém studenti obdr�í Pamìtní list o absolvování daného semestru.
Výuka probíhá (jako na vysoké �kole) ve dvou semestrech � zimním (cca 1.10. � 10.12.) a letním (cca 1.2.
� 10.4.). Celý vzdìlávací cyklus �Svìt okolo nás� obsahuje 6 absolvovaných semestrù nezávisle na èase.
Pøedpokládaná doba studia 3 let se tak mù�e podle situace studenta (láznì, zdravotní, rodinné problémy)
prodlou�it. Nemusíte tak absolvovat celé studium v èasové návaznosti, mù�ete semestr vynechat a poté opìt
pokraèovat.
Po ukonèení ka�dého semestru student obdr�í Pamìtní list, po ukonèení 6 semestrù obdr�í úèastník
certifikát o �Absolvování Virtuální Univerzity tøetího vìku�. Budeli mít zájem o dal�í studium, mù�e
pokraèovat v dal�ím cyklu.
Chcete se i Vy stále vzdìlávat a roz�iøovat si své vìdomosti? V na�em konzultaèním støedisku (v budovì
Z�) je mo�né studovat rùzná témata v malé skupince Va�ich seniorských vrstevníkù, kteøí mají  podobnì
jako Vy  zájem o plnohodnotnì strávený èas pøi získávání nových poznatkù.
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Khaled Hosseini, autor svìtovì úspì�ných románù Lovec
drakù a Tisíce planoucích sluncí, vydává tøetí román, v nìm� se opìt vrací do rodného
Afghánistánu, ale zavede nás i do Paøí�e èi Kalifornie. Vypráví pøíbìh sourozencù rozdìlených v
dìtství. Abdullah vyrùstá v chudobì afghánského venkova a nepøestává tou�it po ztracené sestøe, zatímco
Pari, která zapomnìla, �e kdy mìla nìjakého bratra, vychovává bohatá rodina v Kábulu a Paøí�i. Na pozadí
témìø �edesáti let dramatické afghánské historie se odehrává pøíbìh lásky, ztrát i obìtí. Je lep�í být odtr�ený
od rodiny ne� trpìt bídou? Co mohou èi mají udìlat bohatí pro chudé? Jak silná jsou rodinná pouta a jaké
následky mají na�e rozhodnutí? Na tyto otázky hledá Hosseini v mistrovském vyprávìní odpovìï.

Kdy� dostane detektiv �éfinspektor Erika Fosterová tip, �e by klíèový
dùkaz ve velkém drogovém pøípadu mohl být ukryt v zatopeném lomu na okraji Londýna, naøídí jeho
prohledání. Z hlubin v�ak její kolegové vyzdvihnou nejen dùkazy k tomuto pøípadu, ale i kostru malého
dítìte. Pozùstatky jsou rychle identifikovány jako Jessica Collinsová. Sedmiletá dívka, její� zmizení plnilo
stránky novin pøed �estadvaceti lety.

 Odhalte dlouho utajovaný pøíbìh Victora Capesia, hlavního
lékárníka nejvìt�ího nacistického tábora smrti v Osvìtimi. Autorka odkrývá Capesiovo kruté jednání a
následný útìk pøed spravedlností, popisuje jeho nalezení a obvinìní po dvaceti letech od skonèení války.
Poznejte pøíbìh plný hami�nosti uprostøed hrùz holokaustu. �ivý obraz toho, jak obyèejní mu�i v honbì za
bohatstvím sestupují do pekel a cestou ztrácejí poslední zbytky svìdomí.

Kdy� �kolaèka Anièka odjela na prázdniny k babièce a dìdeèkovi,
netu�ila, �e to budou prázdniny indiánské. Andulèin dìdeèek má toti� srdce malého kluka a moc rád si hraje
na indiány. K jeho vykutáleným nápadùm se Anièka nad�enì pøidá a zaènou se dít vìci  prádelní �òùra se
promìní v laso, sprcha v Niagarské vodopády a soused Ludvík v nepøátelskou bledou tváø. Letní indiánské
pøíhody pro pøed�koláky napsala oblíbená autorka Lenka Ro�novská a humornými ilustracemi doprovodil
Jiøí Fixl.

Marinette vypadá jako obyèejná støedo�kolaèka, ale skuteènost je
úplnì jiná. Marinette �ije dva �ivoty: kdy� zrovna nesní o své tajné lásce Adrienovi, je superhrdinkou
jménem Beru�ka. A pøitom netu�í, �e i Adrien má své druhé tajné já jménem Èerný kocour. Naprosto
nezávislá Beru�ka a velmi sebevìdomý Èerný kocour se pøi svých misích potkávají, ani� by znali pravou
toto�nost toho druhého.

Témata vybíráme v�dy  spoleènì pro dal�í  semestr. Pøíjemné pro Vás mù�e být  i  seznámení  se  s novými
�spolu�áky�, se kterými mù�ete sdílet i dal�í aktivity volného èasu.
Kdo se mù�e pøihlásit ke studiu? Senior (statut dùchodce) nebo invalidní dùchodce bez rozdílu vìku.

Studijní poplatek na jeden semestr: 300 Kè
Kontakt a bli��í informace: Radek Sova, Z� a M� Bene�ov nad Èernou � tel. 777 876252

A� trénování pamìti nazýváme jakkoli  mozkový jogging, budování rezervní kapacity pamìti, prevence
proti výpadkùm pamìti ve stáøí, jedná se ve své podstatì v�dy o stejnou vìc. Zaktivizovat na�i mozkovou
kapacitu tak, aby se na�e pamì� stala pru�nìj�í a výkonnìj�í.
Pou�íváme techniky a dovednosti, které jsou cílenì zamìøeny na kvalitní, rychlé uchopení informací a jejich
zapamatování.
Ná� cíl je, aby senioøi, a nejen oni, byli schopni vyu�ít techniky a strategie pro lep�í zapamatování v jejich
ka�dodenním �ivotì.
Kdo z nás nikdy nesly�el postesknutí: �Ta moje pamì�!�, �Ta moje hlava dìravá!�, �Jsem to ale sklerotik!�.
Èasto tyto krátké povzdechy vyslovujeme s obavami èi vztekem i my sami. Svìdèí to o jednom. Øada z nás
má vìt�í èi men�í tì�kostí s pamìtí, a� ji� krátkodobou èi dlouhodobou, a je dobré s tím nìco dìlat.

Rù�ena Lep�ová
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     �kolní rok byl zahájen 1. záøí 1953. Nejprve se �áci se�li ve tøídách, seznámili se se svými uèiteli a byly
jim rozdány dotazníky o naka�livé �loutence. Pak se v�ichni se�li v tìlocviènì �koly, kde vyslechli projevy
s. Lattnera (ONV Kaplice), s. Pe�la (MO KSÈ), s. Havránka (MNV) a øeditele �koly s. Vorlíèka. Odpoledne
byly promítnuty filmy.
     Ve �kole se rozbìhla �kolní dru�ina pod vedením s. Rù�eny �auerové. Dru�ina je umístìna ve dvou
místnostech dolní �kolní budovy.
     Na základì usnesení strany a vlády o pomoci pohranièí uzavøeli soudruzi a soudru�ky z 15. osmileté
støední �koly v Praze 3  Karlínì dru�bu s na�í osmiletkou. Dru�bu jeli do Prahy uzavírat s. Vorlíèek, s.
Dole�al, s. Èáp a s. Dole�alová. Srovnávání obou �kol pomohlo na zdej�í �kole upevnit kázeò v uèitelském
sboru a zlep�it práci obou �kol. V lednu a dubnu pøijely do Bene�ova na náv�tìvu soudru�ky z dru�ební
�koly. Pøivezly dìtem dárky a zúèastnily se i vyuèování. Líbily se jim hlavnì dìti z øad reemigrantù.
     V prosinci byl pøi �kole otevøen Státní �ákovský domov pro pøespolní �áky z Lu�nice, Èerného Údolí,
Terèí Vsi a Leopoldova. V domovì bylo umístìno 11 dìtí, u v�ech se bìhem �kolního roku zlep�il �kolní
prospìch. Pozdìji se poèet umístìných dìtí zvý�il na 20  30. Domov vedl uèitel Jaroslav Svoboda.
     Ve �kolní stravovnì se stravovalo prùmìrnì 75 dìtí a dospìlých. Chutná jídla pøipravovaly kuchaøky s.
Kovandová a s. Studihradová.
     Bìhem �kolního roku probìhly tradièní oslavy a slavnosti  bylo vzpomenuto 9. výroèí SNP, 10. výroèí
popravy hrdiny Julia Fuèíka a Dne horníkù. �kolu nav�tívil soubor Elán z patronátní vojenské posádky.
Bohatým programem bylo oslaveno 36. výroèí VØSR. 15 dìtí slo�ilo pionýrský slib, pøi kterém novým
pionýrùm �átky uvazovali vzorní vojáci.
Slavnosti se konaly té� na poèest narozenin s. K. Gottwalda a s. prezidenta A. Zápotockého.
SRP� a uèitelský sbor uspoøádaly spoleènì vánoèní nadílku Dìdy Mráze. Bohatý program zpestøila hudba
patronátního útvaru. Ka�dé dítì dostalo dárek.
Oslav 1. máje v Kaplici se zúèastnilo 80 dìtí a 5 uèitelù. V�ichni byli pozváni patronátním útvarem na
slavnostní obìd.
     V kvìtnu 1954 �el lid svobodnì k volebním urnám a zvolil si své zástupce do národních výborù.
     Slavné dny pro�íval celý národ v èervnu, kdy zasedali a pracovali na�i nejlep�í soudruzi na 10. sjezdu
KSÈ. Sjezd vytýèil úkoly pod heslem "V jednotì vpøed k novým vítìzstvím!"
     �kola se zúèastnila nìkolika brigád  skliznì brambor v JZD v Klení a Hartunkovì a skliznì lnu v
Hartunkovì. Toto dru�stvo se ale s dìtmi nevyrovnalo! V JZD v Bene�ovì dìti sklidily 6 ha lnu a obdr�ely
150, Kè. Tyto peníze byly dány na jízdné do Kaplice na oslavu 1. máje. �áci pomohli i pøi sbìru kamene na
zasetých polích.
     �kolní pionýrský oddíl vedla s. Kostková, pozdìji bývalá �ákynì Matylda Valentová.
     Øeditel �koly spolu s s. Èápem uspoøádali cyklistický výlet do Trocnova.
     V èervnu se konaly závìreèné zkou�ky. S vyznamenáním prospìly Helena Bedlánová a Vìra Vítù.
     26. èervna se pro �áky i jejich rodièe konala slavnost na ukonèení �kolního roku. Oslava byla zakonèena
veèerní taneèní zábavou.

Z pamìtní knihy obecné a mì��anské �koly v Bene�ovì nad Èernou zpracovala Blanka Dolanská
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Chyby v minulém úkolu:
Byla jednou holèièka a jmenovala se . �ila v domeèku u lesa a èasto do lesa sama chodila. Jednou si
vy�la na  Sbírala jahùdky, maliny, ostru�iny, borùvky i nìjaké houbièky na�la. Najednou zjistila, �e za�la
hluboko do lesa a nevìdìla,  dál. Zabloudila. Byla jí zima, mìla  taky byla unavená a se a najednou
do�la na paseku, kde  chaloupka. Má�enka ve�la dovnitø.
V chaloupce bylo teplíèko a moc hezky to tam vonìlo. Bydleli tam tøi , kteøí si vy�li pøed obìdem na
procházku. Tatínek medvìd, maminka medvìdice a medvídek Mi�utka. Má�enka se rozhlídla. V místnosti byl stùl a na
nìm stály  s polívkou. Má�enka si nejvìt�í �idli, ale ta byla hroznì vysoká. Ochutnala ,
ale ta byla moc horká, tak�e ji vyplivla zpátky do talíøe. Slezla ze �idle a sedla si na prostøední �idlièku. Ta byla moc

a polívèièka zase byla moc . Má�enka do ní hodila l�íci a sedla si na nejmen�í �idlièku. Ta byla
pohodlná a mìkouèká, polívèièka z nejmen�ího talíøku jí moc chutnala, a� Má�enka v�echnu snìdla. Pak se zaèala
houpat na �idlièce, a� ji polámala.
Jak byla unavená, ve�la do vedlej�ího pokojíèku a tam na�la tøi . Nejdøív si  do nejvìt�í, ale byla hroznì
studená a veliká. Pak si do prostøední, ale ta byla zase moc tvrdá. Tak�e si vlezla do nejmen�í postýlky, ta
byla Mi�utkova, byla mìkká, bylo v ní  a Má�enka hned usnula.

Úkol na prosinec: Doplòte slova, která patøí do známých poøekadel:
Je to ulièník  takové èertovo....,  Dìj se co dìj  i kdyby èert na ....jezdil, Byla to nemilá náhoda  co èert ...,
Kde jsi tak dlouho  kde tì èerti....?, Je pracovitý  je do práce jako...., Je nevlídné poèasí  venku se èerti....

Své odpovìdi na nový úkol posílejte do 20. prosince na knihovna@benesovnc.cz nebo na tel 727 814 457

Rù�ena Lep�ová
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