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                                    Záchranáři 

Dne 8. 4. naši školu navštívili dva záchranáři z pelhřimovské nemocni-

ce.  Poradili  nám,  co máme dělat při první pomoci a podali další in-

formace týkající se zdravotnictví. Další hodinu nám ukázali záchranku, 

jak to tam vypadá a funguje. Po záchrance nás přivítal  hasič z povolá-

ní .  Vysvětlil  nám, co dělá hasič, když nehasí, a jak to tam u nich fun-

guje. Pak přijeli dobrovolní hasiči ze  Želiva  a  ukázali  nám celý hasič-

ský vůz.  Na závěr  jsme si mohli obléknout hasičské vybavení  a tím to 

celé skončilo. 

                                                                                              Petr Šimáček, 8.r.                

 

                                                                                                                                      



Turnaj ve florbale 

20.dubna se na naší škole konal turnaj ve florbale. Utkali se chlapci ZŠ Želiv a ZŠ 

Lukavec. Žáci byli rozděleni do 4 skupin. Za Želiv „A “ hráli Daniel Berky, Matěj 

Kaňka, Roman Křikava. 

 Za Želiv „B“ Ondřej Svoboda, Daniel Krtek, Petr Šimáček. Na1. místě se umístil 

Lukavec A, na 2. místě Želiv B, na 3. místě Želiv A  a jako 4. se umístil Lukavec B. 

Všichni měli z přátelského utkání hezký pocit a věříme, že podobná sportovní 

setkání se budou opakovat.  

                                                                                                                                        

Ondřej Svoboda, 7.r. 



  Společenský den 

Dne 7. května 2015 se uskutečnil Společenský den, pořádaný školním 

parlamentem. Nešlo jen o to, že si žáci oblékli společenský oděv, ale ta-

ké jsme se snažili o společenské chování a také jsme si pod vedením 

zkušených odborníků zatančili. Hned ráno byli žáci přivítáni a paní uči-

telky dostali kytičku. O velké přestávce se žáci mohli občerstvit ve velké 

kuchyni zákuskem. Dopoledne měl taneční program 1. stupeň a odpo-

ledne 2. stupeň. Než však ještě 2. stupeň začal tančit, vystoupily dívky 

z kroužku moderní gymnastiky se závoji a „deváťáci“ nám předvedli 

svůj nacvičený tanec - blues. Pak následovalo stužkování a poté se tedy 

začalo tančit. Zkušení odborníci nás naučili základní tance, které by-

chom měli ovládat. 

Společenský den se vydařil a všichni odcházeli s příjemným pocitem. 

                                                                                    Bloudková Tereza, 7.r. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protidrogová akce 

V pátek dne 20. března 2015 od 8:00 do 14:00 se konala v Domě dětí a mládeže 

v Pelhřimově  Protidrogová akce, které jsme se zúčastnily my, žákyně 8.ročníku, Dominika 

Veletová a Denisa Bloudková. 

Nezúčastnily jsme se jen my, ale i žáci z jiných základních škol, např. z Pacova, Senožat  ne-

bo Pelhřimova. 

Nejdříve si každý vzal svačinu, následně jsme měli přednášku o drogách. Paní ředitelka Ha-

na Hurková  z protidrogové léčebny v Havlíčkově Brodě přivedla tři své pacienty, kteří nám 

přišli povídat o svém životě. První z nich byla Jana (46), která se léčí 4 měsíce ze závislosti 

na alkohol. Druhý byl Lukáš (28), který se léčí 3 a půl měsíce z gamblerství. Poslední z nich 

byl Tomáš (18), který se v protidrogové léčebně léčí ze závislosti na tabák a marihuanu už 3 

měsíce. 

Poté jsme šli na oběd do školní jídelny.  Když jsme se vrátili z oběda, podívali jsme se na 

krásné zatmění Slunce.  

Potom jsme měli další přednášku o AIDS, žloutence a dalších pohlavních nemocech. 

Byla to zajímavá akce a získali  jsme tam hodně informací. 

                                                                               Dominika Veletová, 8. r. 

 

 



                                  „ PÁREK “                

Dne 19. března ve 13:00 školní parlament pořádal Pár(ek) 

2015. Hledal se nejtalentovanější, nejoriginálnější, nejzdat-

nější žák/žákyně, aneb pár 2015. Soutěžící čekaly 3 disciplí-

ny: Promenáda v pyžamu, volná disciplína a test zdatnosti. 

Za každou disciplínu žáci dostávali od poroty, která se skláda-

la ze žákovského parlamentu a paní učitelek, body, které se 

potom sčítaly. Vítězným párem za celou školu se stali Sandra 

Loskotová a Patrik Holenda. Vítěze čekala pořádná odměna! 

Školní parlament vítěze ošerpoval a předal diplomy, také do-

stali poukázku do školního bufetu v hodnotě 100 Kč, a proto-

že to byl ,,párek", byli odměněni pořádným věncem vuřtů. 

                                                                Tereza Bloudková , 7.r. 



                                       Exkurze 

Ve středu 6.5.2015  se uskutečnila exkurze do Planetária 

v Českých Budějovicích a do Jaderné elektrárny Temelín. 

Exkurze se zúčastnili žáci 2. stupně, 5. třídy a třídní učitelé. 

V planetáriu nám řekli zajímavosti o vesmíru. V Českých 

Budějovicích měli žáci rozchod na náměstí. Poté jsme jeli 

do jaderné elektrárny Temelín. Zde nás seznámili 

s výrobou elektřiny z uranu. Výlet se žákům moc líbil. 

                           Nela Sochůrková, Valerie Holendová, 6.r. 



Den Země 

V pátek dne 17. 4. 2015 se v ZŠ Želiv konala oslava Dne Země.  

Žáci z 1.-9. třídy přinesli na ukázku své domácí mazlíčky. 

Poté následoval další program: 

V 8:15 hod. jsme se mohli kochat krásou letu dravých ptáků. 

V 9:00 hod. probíhala ukázka exotických plazů. 

Tyto dvě ukázky se konaly ve školní tělocvičně. 

V 11:00 hod. jsme na školním hřišti zhlédli výcvik záchranářských psů. 

Tento den se žákům i učitelům ZŠ Želiv velice líbil. 

                                                                                   Karolína Chmelová, 7.r. 



Čistá Vysočina 

Dne 15. 4. 2015 se uskutečnila akce Čistá Vysočina, do které se zapojila celá 

ZŠ Želiv. Žáci různých ročníků chodili po Želivě a jeho okolí s třídní učitelkou/

lem. Akce trvala od 7:30 do 11:10 hod. 

Jednotlivé třídy se vydaly těmito směry: 1. a 2. třída – Haštal, 3. třída - Paní 

skála, 4. a 5. třída - Jirkova stezka, 6. třída - Červená Řečice, 7. třída – Sedli-

ce,  8.třída – Brtná, 9.třída – Křelovice. 

Všichni měli příjemný pocit z čistého prostředí v Želivě a okolí. 

                                  Nela Sochůrková, Valerie Holendová, 6. r. 



Exkurze 2. stupně 

Záchranná stanice Pavlov a ZOO Jihlava 

Dne 8. 6. 2015 se uskutečnila exkurze do Záchranné stanice Pavlov a do ZOO Jihlava. 

V záchranné stanici nám ukázali zvířata, která byla zraněna nebo nemocná. Poté jsme doje-

li do ZOO Jihlava. V ZOO jsme se rozdělili na skupiny. Každá skupina měla svůj program. 

V Jihlavě jsme měli rozchod po City Parku. A nakonec jsme jeli domů…Výlet se žákům moc 

líbil. 

                                                                                      Nela Sochůrková, Valerie Holendová, 6.r. 



Atletická olympiáda - 1. stupeň ZŠ 

Dne 9. 6. 2015 se uskutečnila atletická olympiáda  žáků 2. - 5. tříd. 

Na olympiádě naši školu reprezentovali :  Jankovský Kryštof 3. ročník, Šimáček Marek 2. 

ročník, Jirková Natálie 2. ročník, Vacková Natálie 3. ročník, Zachová Tereza  4. ročník, Vac-

ková Hana  4. ročník, Buňatová Kamila 5. ročník, Nechánský David 4. ročník, Mareš Radek 

5. ročník.  

Žáci závodili v těchto disciplínách - Jankovský Kryštof - běh 50m; Šimáček Marek - běh 50m 

- postup do meziběhu, skok daleký;  Jirková Natálie  - běh 50m -  postup do meziběhu, 

skok daleký;  Vacková Natálie - skok daleký (8. místo); Zachová Tereza  - běh 50m, skok da-

leký; Vacková Hana – skok daleký;  Buňatová Kamila - běh 50m – postup do meziběhu, Ne-

chánský David - běh 50m – postup do meziběhu, Mareš Radek  - běh50m – postup do me-

ziběhu, skok daleký. 

I když závodníky často provázel déšť, každý se snažil podat svůj  nejlepší výkon. 

                                                                                                                       Ondřej Svoboda, 7.r. 

Atletická olympiáda - 2. stupeň  ZŠ 

Dne 3. 6. 2015 se v Pelhřimově uskutečnila  atletická olympiáda žáků 6. - 9.tříd. 

Na olympiádě naši školu reprezentovali: Petr Vlček - 6. ročník, Tereza Bloudková - 7. ročník, 

Ondřej Svoboda - 7. ročník, Petr Žák -  7. ročník, z 8. třídy Daniel Berky, z 9. třídy Klára Ši-

máčková, Roman Křikava, a Nikol Šebestová. Žáci se umístili takto:  Petr Vlček - hod míč-

kem (18. místo), skok daleký; Tereza Bloudková - skok daleký (23. místo), běh 60m; Ondřej 

Svoboda - hod míčkem (7. místo), běh 60m,Petr Žák - běh na 1 000m (14. místo); Daniel 

Berky – běh 60m a 1500m. 

 Klára Šimáčková - vrh koulí (18. místo), běh 60m; Nikol Šebestová - vrh koulí (10. místo), 

skok daleký; Roman Křikava - skok vysoký (8. místo), vrh koulí. 

Každý žák se snažil podat svůj nejlepší výkon. 

                                                                                                                       Ondřej Svoboda, 7.r.                      



                                                Zážitkový kurz 2. stupně 

Zážitkový kurz se konal dne 4.6. – 5.6. Program pro žáky druhého stupně ZŠ Želiv připravo-

vali žáci 9.ročníku. Program byl velmi zábavný , nejdřív se žáci ve škole rozdělili na tři skupi-

ny, každá skupina si jako každý rok ozdobila trička své barvy , pustili si video popisující pří-

běh , který trval jakoby po celé ty dva dny, zahráli si ve škole pár her a vyrazili na cestu . Po 

cestě plnili různé úkoly , hráli hry, ale také umírali příšerným horkem , které nás bohužel do-

provázelo po celý zážitkový kurz  .Po dlouhé cestě - konečně jídlo!! Hranolky se smaženým 

sýrem a tatarky dle libosti. Děti se naobědvaly na elektrárně , pak si prolezly lanové centrum 

a vyrazily na autobus do Sedlice , kterým dojely až do Brtné , odkud přešly na rekreační zaří-

zení Strabag , kde pokračovaly v programu. Za pomoci učitelů si udělaly oheň , opekly trdel-

níky ,zazpívaly si pár písniček a potom je učitelé postupně pouštěli do lesa ,kde pro ně byla 

připravena stezka odvahy . Další  den ráno udělali dětem deváťáci  snídani ,všichni se nasní-

dali. Potom je už čekal pouze úklid a cesta zpět do školy. Po cestě do školy se žáci probíjeli 

přes tlusté stonky velikánské řepky . Konečně se dostali do školy , kde zakončili příběh tím , 

že našli truhlu , kterou spálili v ohni, a poté byli rozpuštěni domů . Zážitkový kurz se docela 

vydařil , žáci byli spokojeni a všichni se se zážitky vrátili spokojeně domů. 

Nikol Šebestová, 9.r. 



                                          Zážitkový kurz 1. stupně 

Dne 11. a 12. června měl 1. stupeň zážitkový kurz. 

Ráno si děti přinesly do školy batohy. Ve třídě jsme si všichni přichystali spacáky 

a chvíli jsme si mohli hrát. Pak jsme šli na hřiště, kde jsme měli stanoviště. Od-

poledne jsme šli připravit cestu za pokladem, dávali jsme fáborky a ukrývali 

úkoly, pak jsme se schovali my a ostatní nás museli najít. Když se jim to podaři-

lo, šli jsme zpátky do školy. Pak si pro nás deváťáci připravili hry. Poté jsme měli 

ve škole chvíli volno a pak jsme šli opékat špekáčky. Ve škole jsme si odpočinuli 

a šli jsme se projít na Kocandu, kde si někteří dali poháry nebo hranolky. 

Po návratu do školy jsme my, ,,páťáci“, šli připravit bojovku. Ta trvala chvilku. 

Potom jsme šli spát. Ráno nám paní učitelka dala snídani. Pak jsme šli ven a hrá-

li jsme fotbal, potom jsme šli na oběd a domů. 

                                                                                                         Ester Pecherová, 5.r. 


