
      Ročník VIII, č.1, 2013/2014 

O nás pro nás 



Seznamovací kurz 6. ročníku 
 
Po prázdninách jsme postoupili na druhý stupeň základní školy, náš nový třídní – pan učitel Cihlář – pro 
nás připravil seznamovací kurz. 
Ve středu 4. září jsme se neučili, v tělocvičně jsme dělali různé aktivity. Ve 12:00 jsme šli na oběd, po obě-
dě pan učitel odvezl naše věci autem na Strabag. My jsme měli do 13:00 volno, pak jsme šli s paní druži-
nářkou Novákovou pěšky lesem na Strabag. Když jsme tam došli, už nás čekal pan učitel. Vybalili jsme si 
věci a ubytovali se. Někteří odvážlivci poprosili pana učitele, jestli si mohou jít zaplavat (cestou bylo vedro 
a tekl z nás pot) – pan učitel říkal, že je to šílenství a paní družinářka také, ale stejně do té vody někteří 
vlezli. Odpoledne jsme hráli „Aktivity.“Také mezi nás přijela paní učitelka Bártlová. 
Večer šli kluci na dřevo, holky s paní družinářkou připravovaly špekáčky. Po opékání, po chutné večeři 
byly scénky, pak bojovka. Pan učitel řekl, že má narozeniny, a my mu udělali účes z cukrové vaty, dostali 
jsme nějaké bonbóny a dětské šampaňské. Ve 22:00 byla večerka. 
Ráno čekala krátká rozcvička, snídaně,  balení věcí a návrat do školy. Pavel Veleta a Tereza Bloudková 
zůstali už v Brtné. Po obědě ve škole šli všichni domů. 
Všem se to moc líbilo, dokonce i panu učiteli Cihlářovi. 
                                                                                             Veleta Pavel, Maršík Matěj, 6. roč. 

                                                  Ahoj všichni! 
 
Držíte v rukou první číslo VII. ročníku našeho školního časopisu O nás pro nás. Jde o podzimní vydání, 
neboť všechny uváděné aktivity proběhly od září do listopadu.  A že jich bylo! Napočítali byste jich rov-
ných dvacet! A to listopadovou besedu a vánoční dílnu přesouváme již do zimního vydání = prosinec – 
únor. 
Měla by vyjít čtyři čísla – podzimní, zimní, jarní a letní. Letní bude nejkratší, bude obsahovat pouze akce 
z posledního školního měsíce – června. 
Redakční rady jsou určeny, přejeme jim, aby události tohoto školního roku zachytily co nejpřesněji. Slo-
vem i fotografiemi. 
Všem žákům a zaměstnancům školy přejeme úspěšný školní rok 2013 - 2014.    redakční rada 
                                                                                             

Nový školní rok začíná 
2. září 2013 jsme tradičně v tělocvičně školy zahájili nový školní rok 2013/2014. Našeho slavnost-

ního aktu se kromě pedagogů a žáků školy zúčastnili pan starosta Chmel, SPOZ zastupovala paní Behino-
vá, z MŠ Paraplíčko byla přítomna paní ředitelka Paťhová a chybět nemohli  rodiče 
a známí žáků 1. třídy. Do 1. třídy nastoupilo 14 dětí z Bolechova, Brtné, Lhotic, Sedlice,  Vřesníka a ze 
Želiva. 

Na 1. stupni se žáci učí ve 4 třídách, pro nízký počet dětí je 3. a 4. ročník spojený. Zároveň mohu 
s radostí konstatovat, že počet žáků na 1. stupni roste, v letošním roce je počet 51. Na 2. stupni je situace 
horší, a tak i vzhledem k nízkému počtu žáků v 7. a 8. ročníku je jejich celkový počet 31. 

Nový školní rok jsme zahájili s novým Školním vzdělávacím programem, který doznal mnoho 
změn oproti původnímu. Tyto změny byly provedeny v souladu s doporučením MŠMT a v souladu s RVP 
ZV platným od 1. 9. 2013. Úpravy byly provedeny také v učebním plánu, do kterého byl zařazen další cizí 
jazyk – ruský jazyk, který si v dotazníku vybrala většina žáků(na výběr byl dán ještě německý  jazyk). Je 
zařazen od 7. ročníku v celkové dotaci 6 hodin týdně (2-2-2). Tím pádem musely být některé předměty 
z kategorie volitelných předmětů zrušeny a byly nahrazeny šestihodinovou dotací dalšího cizího jazyka. Ti 
žáci, kteří mají o němčinu zájem, mohou navštěvovat zájmový útvar „německý jazyk“. 
Do učebního plánu je zařazen nepovinný předmět „náboženství“, který je hodnocen známkou na vysvědče-
ní. Nově se na vysvědčení nehodnotí zájmové útvary. 
 Milí žáci, přeji vám úspěšný start do nového školního roku! 
          Marie Dolejšová 



Okresní kolo v malé kopané  

Dne 26. září 2013 se v Pelhřimově uskutečnilo okresní kolo v malé kopané žáků 8. a 9. ročníků. Okresního kola se 
zúčastnily tyto školy: ZŠ Želiv, ZŠ Na Pražské Pe, ZŠ Horní Cerekev, ZŠ Hálkova Hu, ZŠ Žirovnice, ZŠ Lukavec, ZŠ 
Komenského Pe,.Gymnázuim Pe, ZŠ Krásovy domky Pe, ZŠ Osvobození Pe, ZŠ Hradská Hu, ZŠ Cernovice, ZŠ 
Kamenice nad Lipou. 
 
Žáci naší školy reprezentovali ve složení Pavel Svoboda, Daniel Tkadlec, Dominik Vlček, Jan Vorel, Daniel Ber-
ky,Daniel Krtek, Petr Šimáček a Ondřej Svoboda 
 
Naše škola hrála ve skupině A,  kde jsme obsadili pěkné 2. místo.  
 
                                                                                                                             Svoboda Pavel, 9. ročník 

Tvorba přírodní zahrady 

 
Konala se ve čtvrtek 3.10.2013 od 13:00 hod. 
V programu bylo: tvorba nové skalky, bylinkové spirály a arboreta. 
Vysazovali jsme i okrasné dřeviny. 
Zúčastnil se celý druhý stupeň základní školy. 
S tvorbou přírodní zahrady nám pomáhala odbornice na přírodní zahrady paní Ing. Jana Kotoučková, rov-
něž přišlo několik rodičů. 
Naše školní zahrada se opět proměnila, s výsledkem byli všichni spokojeni. 
                                            
                                                                 Bloudková Denisa,  Veletová  Dominika, 7. roč.                                             



Stolní tenis 
8.10. 2013 se uskutečnilo okresní kolo v Pelhřimově mladších žáků ve stolním tenisu.  ZúčastnilI se ho Kr-

tek Daniel, Berky Daniel, Svoboda Ondřej. 

9.10. 2013 se uskutečnilo okresní kolo  starších žáků. Zúčastnili se Jan Vorel, Křikava Roman, Holenda 

Patrik. Ve skupině jsme dostali Kamenici nad Lipou a Košetice. Proti Košeticím to bylo těžké,  prohráli 

jsme 4:0. V druhém zápase Jan Vorel zabojoval a  vyhrál. Ale ostatní hráči prohráli a i po napínavé čtyřhře 

a souboji jedniček týmu Kamenice vyhrála poměrem 4:1 

C 
ZŠ Kamenice 

nad Lipou ZŠ Košetice ZŠ Želiv SKÓRE BODY POŘADÍ   

ZŠ Kamenice 
nad Lipou X 3:4 4:1 7:5 2 2.   

ZŠ Košetice 4:3 X 4:0 8:3 4 1.   

ZŠ Želiv 1:4 0:4 X 1:8 0 3.   

Výsledková listina OK stolní tenis  žáků kat.IV.9.10.2013 

 

       Vorel Jan, 9.roč. 

Výsledková listina OK stolní tenis žáků kat.III.8.10.2013 

  

  

A 
ZŠ Hrad-
ská HU 

ZŠ 
Želiv 

Gymnázium 
PE 

SKÓRE BODY POŘADÍ 

ZŠ Hradská 
HU 

X 4:0 4:1 8:1 4 1. 

ZŠ Želiv 0:4 X 0:4 0:8 0 3. 

Gymnázium 
PE 

1:4 4:0 X 5:4 2 2. 



                                         Setkání školních parlamentů  
8.- 9. 10. 2013 se v Kalištích uskutečnilo setkání parlamentů z okolí. Celou akci měli na starost žáci a žá-
kyně parlamentu z Dobronína. Za naši školu se zúčastnili Vlček Petr, Bloudková Tereza, Veletová Domini-
ka, Hodačová Petra, Šimáček Petr, Šimáčková Klára, Šebestová Nikol, Matoušková Monika. 
Byl připravený program od příjezdu až do odjezdu domů. Želiv přijel jako poslední, tak se ubytovával až 
po zahájení (seznámení s programem a pokyny k ubytování) a částí filmu „Hobit“.  
Parlamenty z různých škol se ubytovaly a všichni vyrazili ven, kde byla připravena první hra „Sběr ovoce“, 
při které běhaly jednotlivé týmy pro papírky s ovocem a zapisovaly si jej. Pak v průběhu dne se pokračova-
lo ve hrách. A večer před spaním, ten kdo chtěl, mohl dokoukat „Hobita.“ Druhý den byly také hry. Celá ta 
akce se zakončovala „Dobýváním hradu.“Pak bylo vyhlášení, které týmy byly nejlepší. A pak už jen odjezd 
domů. Všichni ze želivského parlamentu si to užili a domů odjeli spokojení , včetně Moniky Matouškové, 
která se nám tam zamilovala. 
                                                                                                                      Šebestová Nikol, 8. roč. 

                                                            Na slovíčko s Policií ČR 
 
Dne 15.10. 2013 se žáci 2. stupně naší školy zúčastnili přednášky  „Na slovíčko s policií Č R.“ Přijely 
mezi nás dvě policistky – Bc. Hana Kotková a její kolegyně. Přednáška byla zaměřena na drogy – jako 
třeba  alkohol. Na interaktivní tabuli nám policistky promítly i různé statistiky  - kriminalita mládeže na 
Pelhřimovsku, objasnily nám rozdíly mezi přečinem a trestním činem atd. 
Mluvilo se hlavně o dnešní mládeži a její závislosti. 
Přednášející  také předvedly přístroj, kterým se měří  přítomnost alkoholu nebo jiné drogy v těle. 
                                                                                                                          Zajíčková Tereza, 8. roč. 



Podzimníček 
 

Dne 19. listopadu 2013 proběhla u Základní školy Želiv akce  Podzimníček. Děti šly s rodiči vyrábět 
např. draka, větrník, obličej na špalku,  panáčka z kelímku atd. Zpestřením byla stanoviště rybářů a mys-
livců. Vše,  co si děti udělaly, si vzaly domů. 
Učitelé měli stanoviště s různými úkoly: 
 H. Vaněčková - chytání ryb - nahazování kroužků na láhev 
L. Chybová a J. Decastelová – tiskátka z listů a brambor 
V. Špetlová - růže z listů, sovičky 
I.Strnadová - skládačky listů ze dřeva, poznávání listů + poznávání obrázků  ovoce a zeleniny 
J. Jarošová - ježek z listů , dubínek 
H. Poláková a I. Neradová – ochutnávka ovoce a zeleniny  
J. Cihlář - větrník, panáček ze dřeva ,  panáček z kelímku 
 

Přítomným se to moc líbilo, ke konci akce se otvírala nová pergola u školy. Kromě dětí a rodičů tu byli i 
zástupci obce, každé dítě dostalo sladkou odměnu. 
                                                                                                  Krtek Daniel, 7. roč. 

Motivační představení pro 2. st. ZŠ  s názvem ,,ROZUM v.z.´´se konalo 23. 10. 2013 v hudebně školy.  
Proběhlo od 9: 30 do 10: 30. Vedl ji Jan Priesner. 
Šlo o představení zaměřené na logický úsudek a zdravý rozum. Týkalo se závažných témat (závislost, zdra-
ví, životní postoje…), ale neslo se v odlehčeném duchu. Klíčovou roli v komunikaci zaujímal humor. Jazyk 
vycházel z jazyka dnešních mladých lidí.  Autoři programu se snažili vést přítomné k zamyšlení, k nutnosti 
naučit se v životě přemýšlet o tom, co děláme, srovnat si životní hodnoty. Program byl zajímavý. 
                                                                                   Podle letáku zpracovala:  Zajíčková Tereza, 8. roč. 



Dne 25. 1o. 2o13 se konal další den Evropské unie. Tentokrát jsme se „podívali“ do Polska. Ráno kolem 
půl osmé se celá škola shromáždila v tělocvičně. Pani ředitelka pronesla krátký projev, uvedla základní 
organizační pokyny. Týmy byly již rozděleny. Na prvním stupni jich bylo ……. a na druhém pět( názvy -   
Jak je zřejmé z názvů, jedná se o jména polských měst. 
Po zahájení  vyšly všechny skupiny plnit ukoly na jednotlivá stanoviště : 
Fyzický zeměpis - J.Cihlář 
Varšava, státní symboly + představitelé země - I.Neradová  
„Nej“ Polska - L.Chybová 
Kultura, osobnosti - V.Špetlová 
Sport - H.Vaněčková 
Polská kuchyně - J.Jarošová 
Historie v kostce - J.Decastelová 
Cestujeme do Polska - H.Poláková 
Polština - I.Strnadová 
Foto+Body+Pořadí - M.Dolejšová 
Poté, když měly všechny skupinky splněné všechny úkoly a odevzdaly karty paní ředitelce k vyhodnoce-
ní,  sešly se opět v tělocvičně a vyhlásilo se pořadí : 
1.stupeň 
Gdaňsk - 84 bodů 
Varšava - 82 bodů 
Poznaň - 82 bodů 
Gdyně - 82 bodů 
Lodž - 81 bodů 
Krakov - 80 bodů 
Sopoty - 79 bodů 
Vratislav - 78 bodů 
2. stupoeň  
Toruň- 91 bodů 
Lubliň - 90 bodů 
Štětín - 89 bodů 
Zakopané - 83 bodů 
Katovice- 71 bodů 
 
Všem dětem se určitě akce líbila a alespoň mě- ly 
šanci poznat zase trochu blíž jeden z našich 
sousedních států. 
                                                                                                                    Šebestová Nikol, 8. roč. 

 
                     Den Evropske  unie –Polsko 



               Halloween 
Kdy:31.10. 
Kde:v Zš Želiv-v tělocvičně. 
Výzdoba:barevné krepáky,balonky. 
Hudba:Ylvis the fox. 
Pro koho:pro 1-8třídu. 
Program:přetahování lanem,chození s míčkem na pálce,sahání pro korunu ke hlodavcům,noční akce. 
Od kolika do kolika:1600 -2000. 
Zhodnocení:pěkně provedené a srandovní. 
Vítězové za nejhezčí masku:Radek Mareš:drákula,Karolína Matoušková:zombie. 
                                                                                     Vlček Petr, Krtek David 5. ročník 

 
 

Dne 4. listopadu 2013 žákovský parlament místo odpoledního vyučování připravil odpoledne plné 
logických her. Logogames se zúčastnil 4.-9.ročník.Žáci byli rozděleni do pěti týmů a sbírali body 
na osmi stanovištích.Na každém z uvedených stanovišť se hrála jedna hra. 

Nejprve si všechny týmy zahrály hru Double-horký brambor.Potomse všechny týmy rozběhly po 
stanovištích, kde byly připraveny další hry-Šifrování,Titanik,Safari,Logeo,Letadla,Molekuly a In-
diánská mozaika.Tým, který vyhrál,což byliKarolína Chmelová,Denisa Bloudková,Šimon Beran, 

Filip Kloc, Kristýna Vlastníková a Lukáš Průdek dostali volné poukázky do bufetu. 
Myslím si, že to všechny moc bavilo. 
                                                                             Bloudková Denisa, Veletová Dominika, 7.roč. 



                                                                            Sálová kopaná 
Dne 7. 11. 2012 se v Humpolci uskutečnilo okrskové kolo sálové kopané. 
V této soutěži bojovaly následující školy: ZŠ Hradská Humpolec,  ZŠ Hálkova Humpolec,  Gymnázium 
Humpolec a  ZŠ Želiv.  
V prvním zápase se střetly  Gymnázium a ZŠ Hálkova, stav skončil 0:6. Další zápas hráli žáci ZŠ Želiv a 
ZŠ Hradská, konečný stav  1:3. Po tomto zápase hrála ZŠ Želiv a ZŠ Hálkova  - stav 1:8. A další ZŠ Hál-
kova - ZŠ Hradská, konečný stav 5:0. A poslední zápas ZŠ Želiv -  Gymnázium, stav 5:1. 

1. místo -  ZŠ Hálkova,  2. místo ZŠ Hradská , 3. místo ZŠ Želiv a 4.místo  Gymnázium Humpolec. A 
tak ZŠ Hálkova postupuje do okresního kola do Pelhřimova. Přejeme hodně štěstí. 

                                                                                                                               Svoboda Pavel, 9. roč. 

Výsledková listina OK florbal  žáků kat.IV.12.11.2013 

Finá-
le 

Gymnázium 
PE ZŠ Želiv ZŠ Košeti-

ce 
ZŠ Luka-

vec 
SKÓ-
RE 

BO-
DY 

POŘA-
DÍ   

Gymnázium 
PE X 4:0 1:0 

Kontuma-
ce 

5:0 4 1.   

ZŠ Želiv 0:4 X 1:1 1:5 2 3.   

ZŠ Košetice 0:1 1:1 X 1:2 2 2.   

ZŠ Lukavec KONTUMACE X             

Florbal 
 

Dne  12. 11. jeli starší žáci ZŠ Želiv do Pelhřimova hrát florbal. 
Jednotlivé zápasy jsou zachyceny v tabulce. Celkově jsme obsadili 3. místo. 
Žáci, kteří se účastnili : 9. ročník: Pavel Svoboda, Dominik Vlček, Daniel Tkadlec, Jan Vorel, 7. ročník: 
Daniel Berky, Petr Šimáček, 6. ročník: Ondřej Svoboda. 
                                                                                                                           Svoboda  Pavel, 9. roč. 



Šachy    
Dne 13. a 14. 11. 2013 se uskutečnilo v Pelhřimově v Domě dětí a mládeže okresní kolo čtyřčlenných 
družstev v šachu. 
Školu reprezentovali za starší žáky  - Vorel Jan, Petr Šimáček, Krtek Daniel, Žák Petr, Berky Daniel,  za 
mladší - Krtek David, Beran Šimon, Dolejš Vojtěch, Martin Petr. 
 Žáci mladší i starší skončili třetí z šesti. Získali jsme diplom a sladkou odměnu.    
                                                                                                              Krtek Daniel, 7. ročník                                     

Sálová kopaná (mladší žáci) 
Dne  14.11. se konala v Humpolci sálová kopaná mladších žáků. Setkala se  družstva Základní školy Želiv , 
Základní školy Humpolec Hálkova  a ještě Základní školy Humpolec Hradská. Naši školu reprezentovali 
tito žáci:  Krtek Daniel, Šimáček Petr, Berky Daniel (7. roč.), Svoboda Ondřej (6. roč.), Vlček Petr a 
Spousta Filip (5. roč.). Hráli jsme jako o život, na humpolecké školy jsme ale nestačili. Obsadili jsme třetí 
místo. 
                                                                                                                       Krtek Daniel, 7. roč. 

Ples devátého ročníku a absolventů ZŠ 
 

V sobotu 16. 11. 2013 se deváťáci, jejich starší kamarádi, rodiče a učitelé sešli po 19. hodině v  Obecní re-
stauraci na plese. 

Přípravy na ples probíhaly ale již alespoň dva měsíce. Stanovení termínu, zamluvení sálu a hudby, objedná-
vání šerp, shánění věcí do tomboly, pozvánky, vstupenky, secvičování předtančení… 
 Výzdoba sálu proběhla ve dnech 14. a  15.11.  Použili jsme barevné krepové proužky a balonky. 
Ples byl oficiálně zahájen ve 20:30, a to profesionálním předtančením  Hany Vaněčkové ml. a jejího taneč-
ního partnera. Ve 21:00 začalo slavnostní předtančení devátého ročníku spojené s šerpováním. Předpůlnoč-
ní překvapení zařídily JELCINKY ze Vřesníka. Jejich kankán sklidil aplaus. Poté bylo vyhlášení deseti nej-
lepších cen v tombole a celkové vyhlášení ostatních cen.  Asi v 1:00  byla dražba  postele,  která měla ma-
loobchodní cenu 6000 Kč. 
K poslechu hrála kapela Hudba pro vás. Zúčastnilo se přes 110 lidí. Všem účastníkům se ples velice líbil. 
                                                                                                                                          Vorel Jan, 9. roč. 



 
Ve středu dne 20. 11. se v Pelhřimově uskutečnilo okresní kolo ve florbalu mladších žáků.. Hráli jsme proti 
Gymnáziu Humpolec,  proti Pacovu a Pelhřimovu Na Pražské. Ve skupině jsme skončili třetí – viz tabulka. 
Naši školu reprezentovali: Krtek Dan, Berky Dan, Krtek David, Vlček Petr, Petr Martin, Svoboda Ondřej, 
Beran Šimon a Šimáček Petr. 
Snažili jsme se velice, první zápas jsme jasně vyhráli, další dva byly těsně. 
 
 

 
                                                                                       
 
                                                                                                             Vlček Petr, Krtek David, 5. roč. 

ZŠ Na Pražské PE X 1:3 4:0 1:0 6:3 4 2.   

ZŠ Za Branou PA 3:1 X 5:3 1:1 9:5 5 1.   

Gymnázium HU 0:4 3:5 X 1:4 4:13 0 4.   

ZŠ Želiv 0:1 1:1 4:1 X 5:2 3 3.       

ANKETA 
 
OZNAČ ZNAČKOU    +     POUZE JEDNU AKCI, KTERÁ SE TI NEJVÍCE LÍBILA. 
 
5. – 9. r. 
 
Tvorba přírodní zahrady               0 
Na slovíčko s Policií ČR               0 
Rozum v.z.                                    7 
Podzimníček                                 2 
EU – Polsko                                  2 
Halloween                                   16 
 Logogames                                 15 

1. – 4. r. 
 
Podzimníček                                 8 
EU – Polsko                                14 
Halloween                                   18 
 
                                                                                  Zpracovala: Vlastníková Kristýna, 5. roč. 
 

                                                                                      Zpracovala: Říhová Nikola, 6.roč. 



Redakční rada: 
 
podzim           zima           jaro           léto 
 
Svoboda  P.                         Chmelo                       Hlavničková                 PODLE AKCÍ 
Vorel                                    Kloc                            Matoušková 
                                             Vlček  D.                     Točík 
 
 
Šebestová                              Holenda                      Šimáčková 
Zajíčková 
 
 
Bloudková  D.                       Berky                          Šimáček 
Veletová                                Dvořáková 
 
 
Veleta                                      Hodačová                   Svoboda O. 
Maršík                                    Svatková                    Chmelová 
Říhová                                    Žák                             Bloudková T.    
 
 
Vlček P.                                  Sochůrková                 Štefanica 
Krtek Dav.                             Petr                              Charvát 
Vlastníková                           Spousta                         Lajnerová 
                                               Holendová                     Kosařová                        
  
Přehled redakčních rad pro školní rok  2013/ 2014 
září 
 
                září   
VII.            
 
 
 




