
O nás pro nás

Ročník X, č. 1, 2015/2016



• AHOJ VŠICHNI,

• před vámi se otevírá první  letošní číslo našeho časopisu O nás pro nás. Stejně jako minulý školní 

• rok vyjdou tři čísla. A to zahajujeme již X. ročník! 

• Těšíme se na akce, které nás čekají, těšíme se na aktivity našeho parlamentu.  Čím nás překvapí? 

• Která akce bude asi nejúspěšnější? Na to si musíme počkat. Na co čekat nemusíme – podívejme 

• se na zástupce parlamentu z jednotlivých tříd.                                                                               rr

Přejeme nám všem pokud možno v pohodě prožitý školní rok 2015-2016.

Nela Sochůrková-7. r., Dominika Veletová-9. r., Tereza Zachová-5. r., paní 
učitelka Jana Jarošová, Šimon Beran-6. r.,  Matyáš Humeš-5. r., Petr Vlček-7. r., 
Petr Šimáček-9. r., Michal Vávra-6. r., Tereza Bloudková-8. r., 
Petra Hodačová-8. r.



• Deváťáci se s námi v červnu rozloučili, v září přišli mezi nás prvňáčkové.



• Sportovní den se školním parlamentem

• Součástí projektu „Ve zdravém těle zdravý duch 4“ byl i sportovní den. Z organizačních důvodů 
byl přesunut z června na září. A tak všichni žáci školy změřili své síly 11. září. Paní učitelka 
Jarošová pozvala lektory a zapojila hlavně náš školní parlament.

• Každý žák si vybral 4 disciplíny ze širší nabídky –

• florbal, fotbal, posilování , softbal,  stolní tenis , střelba,  šachy, tanec, tenis, zumba.

• Na daných stanovištích plnili žáci různě náročné sportovní úkoly.

• V závěru dopoledního sportovního klání byly vyhodnoceny výsledky, nejlepší žáci obdrželi 
medaile.

• Všem žákům přítomným na sportovním dnu byla zakoupena pitíčka na podporu pitného režimu 
a ovoce – zdravé svačiny.

• Sportovní den byl žáky hodnocen velice kladně.                                                                   rr



ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE

Deset žáků ZŠ Želiv mělo možnost se přes  písemné testy z anglického jazyka dostat na devítidenní 

pobyt  ve Velké Británii. Testy byly zaměřeny na poslech, psaní dvanácti vět a vyprávění o svém 

životě.

Zájezd byl v termínu od 27. 9.  do 5. 10. 2015.

1.den odjezdu: Odjížděli jsme od parkoviště poblíž školy ZŠ Želiv kolem 15: 00h. 

Začala osmnáctihodinová cesta do Anglie. Vždy po dvou hodinách jsme měli možnost si protáhnout

naše polámaná těla. Také jsme měli možnost si něco malého zakoupit. Cesta pokračovala přes 

Německo, Belgii  a Francii. Do Francie jsme se dostali kolem 3:00 h ráno a následovala 30min. cesta  

Eurotunelem. Poté následoval první den v Anglii.

2.den: LONDÝN

Jako první jsme navštívili nejznámější město Anglie , a to je Londýn. Tam jsme navštívili  asi 

nejznámější  památku  - Tower Bridge .  Následovala další místa. K večeru jsme se ubytovali 

v hotelu, kde jsme byli na pokoji po dvou osobách.  A ráno jsme si vychutnávali pravou anglickou

snídani jako je pomerančový džus, toust, párek a slanina. 



3. den:  MĚSTO YORK

Památeční město, které má spoustu památek, které stojí za vidění. Dnešní chloubou Yorku jsou 
čokoládovny Terry a Rowntree-Nestlé a historické centrum. Mezi hradbami Yorku se nachází 
neuvěřitelných šedesát kostelů, muzeí a historických budov. Nejvýznamnější památkou je 
katedrála York Minster, která je největší gotickou budovou v Británii.  Odtud se můžete vydat

k úzké středověké uličce Shambles a pak se třeba projít po městských hradbách ze 14. století. 
Pro odpočinek můžete využít některý z parků, vylézt na Clifford's Tower a pak vnímat atmosféru 
města v některé z mnoha typických restaurací.

4. den: KRÁLOVSKÁ MÍLE
Procházka v přírodě  a cesta do skotských rodin.  U nich jsme byli ubytováni po dobu
dvou dnů.

5. den : VE ŠKOLE
Probíhala dopolední výuka v knihovně a odpoledne jsme strávili nakupováním v centru města. 
Návštěva  hlavního města Skotska – Edinburghu.



6. den

Probíhala druhá dopolední výuka, její ukončení a výlet k  Severnímu moři. 

7. den

Cesta zpět přes Skotsko, ranní příjezd do Anglie

8. den

Poslední den v Londýně. Navštívili  jsme Buckingham Palace, Big Ben , London eye…

9. a 10. den 

Cesta domů.  Přes Anglii, Eurotunel, Francii, Belgii a Německo  do České republiky. Cestu

do zahraničí jsme ukončili u naší školy. Máme spoustu zážitků a jsme velice  rádi, že nám tento 
pobyt  škola umožnila                                                                        

Tereza  Bílková, 9. ročník



• Dne 1.10. se v 7. třídě konala v rámci projektu „Ve zdravém těle zdravý duch 
4“ výstava hub. 

• Žáci mohli přinést některé druhy hub i sami, pan Jiří Pejchal, zkušený mykolog, všechny 
druhy bezpečně určil.  Celkem se sešlo 165 druhů! Jedlých, nejedlých i jedovatých.  A to 
jsme měli strach, že akce vůbec nebude, protože houby kvůli dlouhotrvajícímu suchému 
počasí  nerostly.

• Několik žáků z  8. třídy pomáhalo s přípravou popisek k jednotlivým houbám, uspořádaly 
se lavice, rozmístily houby a akce začala. Zvlášť pro první a pak pro druhý stupeň. Pan 
Pejchal během přednášky odpovídal i na četné dotazy žáků. 

• Následující den byla v hlavní chodbě školy výstavka hub zpřístupněna i pro zájemce  

veřejnosti. 

Pavel Veleta 8. ročník



• V pondělí 12. 10. nás navštívil začínající žákovský parlament ze Senožat.

• Za náš parlament jsme si připravili prezentaci, ve které jsme se představili a také jsme 
zmínili všechny akce, co jsme pořádali minulý rok. Naším úkolem bylo ,,nakopnout,, jejich 
parlament, aby dobře rozjel svoji činnost v senožatské škole. Chtěli jsme je co nejvíce 
inspirovat, a tak jsme probrali akce nejen za minulý rok, ale všechny co jsme pořádali. 

• Doufáme, že se jim u nás líbilo a že jim tato beseda s námi pomůže ke správnému směru 

jejich žákovského parlamentu.   JJ a PH (Petra Hodačová, 8. ročník)



• V úterý 13. října proběhla  ve škole poslední akce z projektu „Ve zdravém těle zdravý duch 

4“ s názvem „Příroda, les, myslivost.“

• Zavítala mezi nás čtyřčlenná skupina myslivců (dva muži, dvě ženy) z Holic u Pardubic. 
Dlouhodobě se věnují myslivosti, ochraně přírody i vzdělávacím akcím pro mládež. S jakým 
programem přijeli mezi nás? V první řadě upozornili na význam myslivosti a sokolnictví, 
které spadá i do kulturního dědictví UNESCA. Pan Slabý, vedoucí celého týmu, nastínil vývoj 
od pravěkého lovu zvířat přes středověk až k dnešnímu pojetí myslivosti. Vyzdvihl 
nezanedbatelnou úlohu hraběte Šporka. (Zájemci si mohou najít na internetu – hrabě 
František Antonín Špork.)

• Zajímavé vypravování bylo vystřídáno různými ukázkami z oboru myslivosti. Měli jsme 
možnost si prohlédnout kůže z divočáka, několik lebek s parožím spárkaté zvěře, jednotlivé 
parohy a rohy s vysvětlením rozdílů mezi nimi, část nohy jelena a srnce. Největšímu zájmu 
se ale pochopitelně těšila živá zvířata – lovečtí psi (ohař, křepelák, barvíř), sovy (např. sovice 
sněžná) a zástupce dravců. Opět s výkladem – k čemu se které lovecké plemeno používá, 
úloha sov  a dravců v přírodě. Zpestřením byla i ukázka troubení, myslivecké halali a 
poučení o chování lidí, pokud jsou svědky nějaké slavnosti – při honech, poslední leči aj.

• Především chlapci se nahrnuli se stolům, na kterých ležely lovecké zbraně a vedle několik 
kusů nábojů. Jednalo se o brokovnice a kulovnice. Pan Slabý trpělivě vysvětloval použití  té 
které zbraně, objasnil rozdíl mezi náboji, umožnil zájemcům potěžkat si zbraně i zkusit si 
zamířit. Někteří si odnesli i malé suvenýry – terče „holuby.“

• Dvouhodinový program utekl  rychle jak první skupině – děti 1. - 4. třídy (9:30 – 11:30), tak 
žákům z druhé skupiny – 5. - 9. třída (12:30 – 14:30). Dvě děvčata z nejvyšších ročníků 
předala našim hostům pamětní listy a po zaslouženém potlesku jsme se rozloučili. 
Pedagogičtí pracovníci dostali vizitky s kontakty.  Určitě je budeme doporučovat, program 
byl zajímavý, velice se líbil. IS



• DEN EVROPSKÉ UNIE

• Dne 27.10. 2015 se konal Den Evropské unie.

• Tentokrát na téma Velká Británie.

• Tento den jsme začali v tělocvičně. Po úvodním projevu paní ředitelky byli žáci rozděleni do 
skupin. 1.stupeň do deseti se jmény známých měst v Anglii - Londýn, Edinburgh, Cardiff, 
Belfast, Leeds, Brighton, Sheffield, Aberdeen, Birmingham a Newcastle.

• Pět týmů 2. stupně dostalo názvy - Liverpool, Manchester, Glasgow, Oxford a Cambridge. 
Na závěr zazněla anglická hymna a všichni se přesunuli do učebny 7. třídy. Tam si čtyři žáci 

• z deseti, kteří byli na jazykovém pobytu ve Skotsku a Anglii, připravili pro ostatní žáky 
prezentaci. Velmi se všem líbila.

• Po skončení prezentace se týmy rozešly na stanoviště, kde žáci plnili různé úkoly na téma 
Velká Británie.

• Jednotlivá stanoviště: 

• - Navštívili jsme Velkou Británii - Cestujeme do Velké Británie -„Nej“ Velké Británie   -
Historie v kostce – Sport - Fyzický zeměpis - Londýn + politický systém - Osobnosti- Kultura -
Anglická kuchyně

• Akce trvala celé dopoledne, vedoucí týmů odevzdali karty se získanými body a po obědě se 
děti rozešly domů. Vyhodnocení proběhlo následující den. Z prvního stupně vyhrál tým 
Birmingham a z druhého stupně Liverpool. Blahopřejeme! 

• Poděkování zaslouží všichni, kteří se snažili přispět ke zdárnému průběhu celé akce. 

Denisa Bloudková, 9. ročník



Halloween

• Dne 27. října 2015 jsme si my ,,deváťáci“ pro školu připravili tradiční Halloween. Každý si musel 
připravit nějakou strašidelnou masku, ve které přišel do školy. 

• Naplánovali jsme program plný her a strašidelné zábavy. Děti z prvního a někteří žáci z druhého

• stupně přišli v 15:00 do tělocvičny školy, kterou jsme v polední pauze vyzdobili. Zároveň jsme i

• s osmáky v polední pauze připravili různé jednohubky a jiné občerstvení. 

• Jaký byl program?

• Probíhaly různé aktivity jako např.: židličkovaná, přetahování lanem, pojídání rohlíku, pití sklenice

• vody atd. Nesměla chybět také volná zábava, kterou mají děti asi nejradši ze všeho. Součástí byla 
samozřejmě přehlídka masek a jejich vyhodnocení. A nakonec jsme si všichni zatancovali známou 
macarenu, u které jsme se velmi pobavili. 

• První stupeň šel domů v 17:00 a přišel druhý stupeň. Pro ně jsme si připravili nepěknou záležitost, 

• což byly hororové scénky a ,,bojovka“.  Po chodbách školy jsme rozmístili svíčky, zalezli jsme do

• koutů a měli jsme za úkol je pořádně vystrašit.  Nebylo to pro nás moc lehké. Jakmile bylo všechno

• na svém místě, přivolávali jsme si po jednom své „oběti,“ které se mezi tím koukaly na strašidelné 
scénky.

• V 19:00 byl Halloween ukončen. Naše třída celý prostor uklidila a rozešli jsme se domů.

• Myslím si, že se nám tato akce velmi povedla a že se všichni těší na další z našich akcí. 

Dominika Veletová, 9. třída



• Projekt organizovaný vzdělávacím programem Jeden svět na školách společnosti Člověk 

• v tísni seznamuje každoročně během listopadu žáky základních a středních škol s 
moderními československými dějinami prostřednictvím projekcí filmů s besedou s 
pamětníkem. Během jedenácti let se jich uskutečnilo přes jedenáct tisíc.

• V pondělí 2. listopadu se v pražském kině Lucerna uskutečnilo  slavnostní zahájení 11. 
ročníku tohoto projektu.  Pro letošní rok se hlavním tématem stala okupace 
Československa v srpnu 1968. Žákům chce projekt přiblížit, co se stalo, zdůraznit tragické 
následky vpádu vojsk Varšavské smlouvy a dlouhodobý pobyt sovětské armády. Měli by 
vědět, že kvůli okupačním vojákům u nás umíraly stovky lidí. O sovětské tanky se navíc 
opíral normalizační režim, který devastoval zemi, komplikoval a ničil občanům životy a 

• vedl k masivní emigraci.

• (Převzato a částečně upraveno – Pelhřimovský deník 31. 10.2015)

• Na naší škole se projekt uskutečnil v úterý 3. listopadu. Vše potřebné zajistila – stejně jako 

• v předcházejících letech - paní učitelka Věra Špetlová, domluvila i přednášku a následnou 
besedu s paní Edou Kriseovou, známou spisovatelkou. 

• V učebně 7. třídy se sešli  žáci 7. – 9. ročníku. Nejdříve Mgr. Špetlová přivítala mezi námi 
hosta  Edu Kriesovou, krátce uvedla období roku 1968. Následoval dokument – Týdeník 
číslo 35. Na vlastní oči jsme viděli záběry ze srpna 1968, pak i smrt Jana Palacha, slyšeli 
jsme  o Janu Zajícovi. Paní Kriseová nám stručně objasnila některé události – především 
srpnové události. (Před rokem 1968 pracovala Eda Kriseová  jako novinářka pro Literární 
listy. Od dubna 1969 nesměla  kvůli  nesouhlasu  s ruskou okupací v redakci pracovat. ) Dále  
zmínila i rok 1938, Jana Opletala,  1948, 1977 – Chartu 77. Přešla až k současnosti - ke 
Krymu, Ukrajině,  imigrantům v dnešní Evropě. 

• Vyzvala nás , abychom nebyli lhostejní a byli vnímavými občany, kterým záleží na 
budoucnosti.  Myslíme si, že si všichni z tohoto setkání odnesli cenné informace.           

• Matěj Maršík, Nikola Říhová, 8. ročník



• Logogames

• Čtvrtý ročník Logogames. Tradičně si hry připravil  žákovský parlament.                   
• V pondělí 9. 11. byly „Logogames.“  Pro 4. - 9. třídu. Děti byly rozděleny do sedmi skupin. 

Bylo celkem osm stanovišť – Desítka. Duch. Šifrování a rébusy. Sirkové hlavolamy. Indiánská 
mozaika. Double. Brainbox.

• Pro vítězný tým měl parlament poukázku do bufetu v hodnotě 30 Kč. Pro každého. Vyhrál 
tým Dana Krtka – Dan Krtek, David Charvát, Kamila Buňatová, Karolína  Matoušová a 
Kristýna Vacková

Tereza Zachová, 5. ročník

• Na „Logogames“ se mi nejvíc líbila hra double. Jsou různé možnosti – horký brambor, 

studna, pekelná věž. My jsme hráli horký brambor, což je nejlepší. 
Matyáš Humeš, 5. ročník



• Také v letošním roce pokračujeme ve spolupráci s Vrakbarem - Centrem primární prevence v Jihlavě. 
Dnes ve škole proběhly 2 programy. Šestý ročník absolvoval první program s názvem Seznámení, ve 
kterém si děti vyzkoušely různé aktivity zaměřené na seznámení a spolupráci, také si vytvořily třídní 
pravidla. Sedmý ročník měl jako téma Virtuální svět, kde se věnoval nástrahám i pozitivům internetu. 
Pobavili jsme se také o času stráveném na "síti", seznámili jsme se s kyberšikanou a závislostí na 
sociálních sítích. Oba programy se dětem líbily, byly zábavné i poučné. Příští týden nás Vrakbar ještě 
navštíví v 8. ročníku, kde bude probíhat téma Umění tolerance.                                                               

• Dne 12. listopadu se v naší škole uskutečnila akce Vrakbar. Druhou vyučovací hodinu naši třídu 
navštívily dvě pracovnice z Centra primární prevence Jihlava. Bylo to pro nás první setkání tohoto 
programu. Nejdříve jsme se vzájemně představili a každý z nás sdělil něco bližšího o sobě. Pak jsme 
začali plnit různé úkoly a hrát hry. Nejvíce se nám líbila aktivita „Dostihy.“ Dále jsme kreslili postavu a k 
částem těla každý z nás přiřadil svou dobrou vlastnost. Pak jsme měli napsat, co máme rádi. Další 
aktivitou bylo dorozumívání „němých.“ Bez mluvení jsme ve dvojicích měli nakreslit obrázky – jeden 
dům, druhý strom. 

• Také jsme si napsali závazná pravidla pro naše schůzky. Dohodli jsme se, že si je zároveň ponecháme 
jako pravidla třídní. Práce z dopoledního setkání si vzala k sobě naše třídní paní učitelka. Program byl 
zajímavý, těšíme se na další setkání. Měla by pokračovat až do deváté třídy. 

• Kamila Buňatová, Matouš Svatek, 6. třída 



SPORT

Dne 6. října se odehrávalo okresní kolo ve stolním tenisu ve sportovní hale v Pelhřimově. V naší
skupině byly týmy : Gymnázium Humpolec,  Kamenice, Chotěboř.                                                    

Naši školu reprezentovali: David Krtek,  Petr Vlček, Martin Petr.
Nepostoupili jsme do finále .

Dne 7. října reprezentovali naši školu starší žáci: Petr Šimáček, Daniel Berky, Daniel Krtek.
Své zápasy nevyhráli a také nepostoupili do finále.              

Martin Petr, 7. ročník



• Dne 20.10. se v Humpolci uskutečnilo okresní kolo v sálové kopané. Hrály tam ZŠ 
Hálková, ZŠ Hradská a ZŠ Želiv. Naši školu reprezentovali tito hráči: O. Svoboda, D. Krtek, 

• D. Berky, P. Šimáček, P. Žák, M. Kaňka a brankář P. Vlček. 

• Zápasy: Želiv-Hradská: 2:3 ( góly - O. Svoboda, D. Krtek)

• Želiv-Hálkova: 0:2

• Hálkova-Hradská: 0:1

• Obsadili jsme 3. místo. Vyhrála ZŠ Hradská.            

• V humpolecké sportovní hale se hrála 22. září malá kopaná ml. žáků. Naši školu 
reprezentovali: P. Vlček, Š. Beran, R. Mareš, D. Krtek, M. Vávra, F. Spousta a M. Petr

Našimi soupeři byly školy – ZŠ Hálkova, ZŠ Hradská a Senožaty.  Čekala nás vysoká prohra 

• s Hálkovou – 2:22,   ostatní zápasy jsme také prohráli.

• Doufáme, že příště to bude lepší.

• Petr Vlček, 7. třída



Florbal

• Okresní kolo soutěže žáků kat. IV.

• V úterý 10.. 11. v 8:00 hod se uskutečnilo ve sportovní hale v Pelhřimově okresní kolo ve 
florbalu. Naši školu reprezentovali: D. Berky, D. Krtek, P. Šimáček, O. Svoboda, M. Kaňka, 

• P. Vlček, David Krtek, Š.Beran.

• Výsledky naší skupiny- viz tabulka    

• Za náš tým skórovali – 2x Šimáček, 1x Krtek D. 

 

žáci kat.IV.              

B-skupina 

Sportovní hala 

ZŠ Krásovy 

domky 

Pelhřimov 

Gy a OA 

Pelhřimov 

ZŠ Kamenice 

nad Lipou 
ZŠ Želiv 

ZŠ 

Hořepník body skóre 
pořad

í 

ZŠ Krásovy 

domky 

Pelhřimov 

 

  
 

1 : 0 1 : 0 0 : 0 0 : 0 8 2 : 0 2 

Gy a OA 

Pelhřimov 0 : 1 

 

  
 

2 : 1 2 : 1 1 : 0 9 5 : 3 1 

ZŠ Kamenice 

nad Lipou 0 : 1 1 : 2 

 

  
 

2 : 2 1 : 0 4 4 : 5 3 

ZŠ Želiv 0 : 0 1 : 2 2 : 2 

 

  
 

0 : 1 2 3 : 5 5 

ZŠ Hořepník 0 : 0 0 : 1 0 : 1 1 : 0 

 

  
 

4 1 : 2 4 

Ondřej Svoboda, 8. třída



• Dne 19.11. se hrálo okresní kolo ve florbalu mladších žáků. Naši školu reprezentovali 

• Š. Beran, F. Spousta,  M. Vávra, R. Mareš, M. Petr, D. Krtek, P. Vlček.

• Hráli jsme 3 zápasy: viz tabulka. Bohužel se nám nepodařilo vstřelit žádný gól. Ve skupině 
jsme obsadili 4. místo.

 

OsvobozeníC 
ZŠ 

Osvobození 

PE 

ZŠ 
Hradská 

HU 

ZŠ Želiv 

ZŠ 

Kamenice 

nad 
Lipou 

SKÓRE BODY POŘADÍ 

ZŠ Osvobození 

PE X 5:0 4:0 3:1 12:1 9 1. 

ZŠ Hradská HU 0:5 X 4:0 0:1 4:6 3 3. 

ZŠ Želiv 0:4 0:4 X 0:2 0:10 0 4. 
ZŠ Kamenice 

nad Lipou 1:3 1:0 2:0 X 4:3 6 2. 

Petr Vlček, 7. ročník



• Dne 25. 11. se v Pelhřimově konalo Mistrovství ČR školních týmů v šachu. Proběhlo 
okresní kolo. Za naši školu v kategorii I hráli: Dolejš Vojtěch, Šimáček Marek, Dolejš Jan, 

• Pospíšil Václav.  Obsadili krásné 2. místo z pěti soutěžících týmů. 

• 26.11.  pokračovalo  Mistrovství ČR školních týmů v šachu, tentokrát v kategorii II.

• Naši školu reprezentovali   Berky Daniel, Krtek Dan, Krtek David, Petr Martin,  Šimáček 

• Petr.

Z deseti hrajících týmů obsadili 5. místo.

• Martin Petr, 7. ročník



Redakční rada


