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Srí Lanka
V úterý 8. března se zúčastnili žáci 5. -9. ročníku audiovizuálního 
programu od agentury Pohodáři. Pohodáři jsou vlastně 
cestovatelé, kteří cestují po světě a poté ze svých poznatků a 
zkušeností vytvářejí audiovizuální programy (promítání 
zpracovaných fotek a videí Martina Dufka) doplněné o živé 
vyprávění.  Tento rok bohužel s Martinem Dufkem necestoval 
Vráťa Kratochvíl kvůli svému oku… Což žáky velice zklamalo… I 
přes toto zklamání byl audiovizuální program velice zajímavý a 
poučný. Program trval asi 2-3 hodiny. Program se žákům moc 
líbil a těší se na příští rok, kdy si pro nás Martin a Vráťa připraví 
další poučný „film“.

Nela Sochůrková, Valérie Holendová,  6.r.



Návštěva kláštera
• Dne 9. března šli žáci 6.-8. ročníku navštívit Želivský klášter, 

kde si mohli prohlédnout rekonstrukci varhan.  Mohli také 
vidět táhla, díky kterým se hraje u varhan na pedály. U 
menších varhan mohli žáci vidět i píšťaly a měch. Ptali se , na 
jakém principu to funguje, jak se dostává do varhan vzduch a 
podobně. Kdo chtěl, mohl si zahrát. Žáci si prohlídku velmi 
užili a odnesli si informace o rekonstruovaných varhanech.

Ondřej Svoboda, 8.r.



Den povolání
V ZŠ Želiv dne 10.3.2016 se uskutečnil Den povolání. Všechny děti 

měly za úkol přijít do školy v obleku, který měl symbolizovat 
povolání.

Pro první stupeň si parlament připravil soutěž o nejlepší převlek. 
Odpoledne byl připraven program pro druhý stupeň. Členové 
parlamentu do školy pozvali odborníky z různých profesí.

Zavítali k nám pí Adamcová (lékařka), p. Chmel (starosta), p. Kaňka 
(veterinář), p. Dolejš (kriminalista), p. Loskot (zedník), pí 
Kratochvílová (zdravotní sestra a sociální pracovnice), pí Paťhová 
(ředitelka a učitelka MŠ).

Žáci se mohli seznámit s klady i zápory různých profesí a mohli se 
inspirovat při volbě střední školy a svého budoucího povolání.                                                               

Karolína Chmelová, 8.r



Přednáška o drogách
Dne 11.3.2016 se dvě žákyně (Tereza Bloudková a Tereza Bílková) ZŠ 
Želiv zúčastnily přednášky v DDM v Pelhřimově.
Začínáme příběhem Jiřího, kterému je 22 let:
„Když jsem byl malý, táta byl ve vězení o pokus o vraždu mé matky. 
Máma o mě neměla zájem a já hledal vlastní vzor. Když mi bylo 14 let 
přidal jsem se  k partě, začal jsem pít víno a kouřil marihuanu a v 18 
letech jsem začal brát pervitin. Nevím, jak bych popsal můj pocit, 
když jsem byl pod vlivem drog, možná jsem byl veselý, ale když to 
přestalo působit, bylo mi ještě hůř. Drogy jsem dostával od mého šéfa 
z práce. Do léčebny jsem přišel, abych se zbavil závislosti.“
Ještě horší příběh měla 23letá Nikol:
„Matka s otcem nás nesnášeli, mám starší sestru a od mého narození 
nám říkali, jak jsme k ničemu. Matka je od dětství labilní, trhá si vlasy 
řve a brečí…Proto jsem  se snažila zapadnout a našla si partu a ve 12 
letech jsem začala kouřit marihuanu a v 15. letech jsem začala pít 
alkohol, šlo to se mnou z kopce.“
30letý Michal si prožil také své:

„Měl jsem 5 sourozenců a rodiče byli závislí na alkoholu, matka na 
televizi a táta byl pořád v práci, aby nás mohl uživit. Jeho vzorem byl 
18 letý bratranec, který mu dal drogy, alkohol, cigarety. Když mi bylo 
17 let, bratranec mi dal pervitin s tím, že je to skvělé. Začal jsem být 
závislý. Pervitin jsem bral strašně dlouho, byl jsem z toho nešťastný a 
2x jsem se pokusil o sebevraždu. Do léčebny jsem přišel, protože chci 
žít nový život.“
Každý příběh na nás velmi zapůsobil a o své dojmy a poznatky jsme 

se podělily
se svými spolužáky.

Tereza Bílková,9.r                            



Okresní kolo ve vybíjené
Dne 5. 4. pořádal sportovní areál Pelhřimov soutěž ve vybíjené. 
Zúčastnili se jí převážně žáci čtvrté třídy, ale i páté třídy ze školy ZŠ 
Želiv.

První zápas byl proti Nové Cerekvi a Želiv prohrál 5:7. Druhý zápas 
byl proti Lukavci, jenže ten také Želiv prohrál 4:13. A třetí zápas už si 
Želiv nemohl dovolit prohrát, jenže nastoupil proti největšímu 
rivalovi, Pelhřimovu Na Pražské, který vždy postoupil do republiky, a 
také se to projevilo, protože Želiv zase prohrál 6:12.

Sice se Želiv neumístil, ale hrál, jak nejlíp uměl. 

Václav Pospíšil a Marek Beran, 4. třída



Husité
Dne 13.4.2016 přijeli do školy až z Brna divadelní rytíři, kteří nám 
představovali, jak se žilo a bojovalo v době husitů.

Měli zde husitský vůz a také jejich zbraně. Dětem se nejvíce líbilo, 
když bojovali, nebo si děti samy mohly vyzkoušet zbraně, držet 

hákovnici a kopí. Během tohoto představení dostávaly děti otázky z 
té doby.  Byl to zábavný a naučný program.                                                                                   

Filip Spousta, 7.r.



Čistá Vysočina
Dne 15. dubna se jako předešlé roky konala Čistá Vysočina. 
Každá třída měla svůj úsek, kde sbírala odpadky - 1. třída - okolí 
školy a silnice k Haštalu, 2. třída - od mostu u autobusové 
zastávky po toku Želivky ke klášteru, 3. třída - kolem řeky k Malé 
přehradě, 4. třída - silnice do Brtné, 5. třída -,,Jirkova stezka“, 6. 
třída - silnice ke Křelovicím, 7. třída - silnice do Červené Řečice k 
odbočce na Temechov, 8. třída - silnice do Sedlice. Díky 
každoročnímu sbírání odpadků bylo jich v krajině méně. Měli 
jsme dobrý pocit z toho, že jsme vyčistili krajinu v okolí školy.                                                

Michal Vávra, 6.r.



Dopravní soutěž
Dne 26.4.2016 jsme  jeli do Humpolce na dopravní soutěž 
mladých cyklistů.

Dostali jsme čísla, kartičky na testy , na oběd a pití .Poté jsme šli 
do tříd, kde nám řekli, co budeme celý den dělat. Rozdělili nás 
do různých skupin a po skupinách jsme plnili dané úkoly. Prvně 
jsme šli na zdravovědu, poté na testy, jízdu zručnosti a nakonec 
jsme šli na dopravní hřiště, kde jsme ukázali policistům, co 
umíme.

Když všechny skupiny splnily své úkoly, proběhlo vyhodnocení 
výsledků . Získali jsme diplom za 4. místo.

Po skončení této soutěže jsme se odebrali na chutný oběd a pak 
jsme jeli do školy.

Věra Štefanicová, 5.r.



Rizika internetu
Dne 26.4. jsme měli ve škole přednášku o tom, jak je 
nebezpečný internet.

Přijel k nám  policista pan Procházka z Jihlavy a říkal nám, jak je 
internet nebezpečný, co se může dít - vydírání, kiberšikana, 
šikana.

Potom nám na příkladech vysvětlil, jak se taková šikana na 
internetu projevuje. Kiberšikana je, když nás vydírají a vyhrožují  
nám přes internet, např. ať pošleme  intimní fotky a pak další a 
hezčí.  

Pan policista nám pustil video o tom, jak je snadné se nechat 
zneužívat. 

Další hodinu měli žáci 8. a 9. ročníku přednášku „Protiprávní 
jednání a kriminalita“. 

Lenka Štefanicová, 5.r. 



Dvojčlánek: Tajný program PPP
4. 5. – v ten den se tajní agenti ze Želiva tak těšili, že se málem 
stavěli na hlavu. Občerstvení bylo hotovo, písmena na přesmyčku 
schována, trasa vyznačena, poklad schován. V tu chvíli jsme propadli 
napětí, čekali jsme, čekali a čekali. A najednou tu byli. Tolik radosti 
jsem v životě neviděla. A zrovna né tady v Želivě. Celé to bylo žůžo. 
Zahráli jsme si spoustu her. Ani nevím, jak to slovy vyjádřit. Prostě 
úžasné. Asi na to nezapomenu.

Kája Matoušová, 4. třída



Ano, dne 4. 5. proběhl u nás v ZŠ Želiv tajný program PPP, kam za 
námi přijela celá třída Podhrad z Humpolce. Podhraďáčci za námi 
přijeli v 8:20. Hned, jak přijeli, tak jsme pro ně měli připravené 
skládání písmenek, aby vyluštili tajenku, ve které bylo vyluštěno 
ALTÁN. První písmenko bylo hned u dveří ve vchodu, druhé 
písmenko bylo v naší třídě, kde bylo občerstvení. Když jsme se 
občerstvili, tak jsme si šli ukázat druhé patro. Z druhého patra jsme 
šli k pakobylkám, tam museli podhraďáčci vyluštit ve skupinkách 
tajenku, ve které byl ukryt název PAKOBYLKA. Za odměnu si pak 
pakobylku mohli dát na ruku, a když odcházeli, tak našli třetí 
písmenko. Pak jsme šli k dílnám, a než podhraďáčci začali hledat 
čtvrté písmenko, tak jsme jim ukázali celou dílnu. Když si dílnu 
prohlédli, tak šli hledat čtvrté písmenko, pak jsme šli do tělocvičny, 
kde jsme se přezuli do bot na tělocvik a podhraďáčci šli hledat 
poslední písmenko. Když ho našli, tak jsme si zahráli velkou „vybiku“ 
a „vybiku“ všichni proti všem. Když jsme hru dokončili, tak 
podhraďáčci vyluštil tajenku a vyšlo jim ALTÁN. Byl deštivý den a my 
jsme pro ně měli  připraven program venku a paní učitelka řekla: 
„Jsme přece hrdinové, tak to dáme.“ Tak jsme se oblékli a obuli a šli 
jsme ven. Tam podhraďáčci našli poklad, který jsme společně donesli 
do třídy. Tam jsme si sedli do kruhu a paní učitelka řekla: „Posaďte 
se a koukejte“ a otevřela krabici, co v ní byl ukrytý poklad, a vyndala 
z té krabice 2 sklenice, 4 víčka, 2 kartáčky, 2 cedníky, 6 pinzet a 2 
nádoby a všech dětí z Podhradu se ptala, co by to tak mohlo být a 
děti to nevěděly, tak jim paní učitelka poradila a říká: „Sklenice na 
zavařování a víčka, cedník a cezení, kartáčky na zuby a zkoumací 
pinzety na živočichy žijící ve vodě.“ A podhraďáčci hned říkají: „Paní 
učitelko, už víme, na co to je. Na lovení živočichů ve vodě.“ Paní 
učitelka na to: „Uhádli jste to dobře.“ Pak jsme jim poradili, kam s 
tím půjdeme. Došli jsme se obléct a obout a šli jsme k jezírku. Paní 
učitelka nás rozdělila do 2 skupinek a šli jsme lovit živočichy do 
jezírka. Ulovili jsme hodně živočichů. Dávali jsme živočichy do 
jednotlivých mističek, pak jsme se všichni sešli a řekli si, co je to za 
druh živočicha. Když jsme dolovili, tak jsme šli do školy, tam si 
podhraďáčci došli pro věci a šli jsme se rozloučit. A než jsme se 
rozloučili, tak jsme si zahráli hru, která se nazývá elektrika. Když jsme 
tu hru dokončili, tak jsme se s podhraďáčky rozloučili, protože už na 
ně před školou čekal autobus, který je odvezl v 11:10 do Humpolce. 
A tím celý článek končí. Hezké čtení Vám přeje Máchová Natálie(4.r.).



Den šílených matematiků
Na jaře 11. 5. byl den matematiky. Účastnila se celá třída. Probíhalo 
to výborně a moc se to všem líbilo.  

Miroslav Giertli, 4. třída



Přírodovědný den
Jednoho krásného dne jsme celá čtvrtá třída vyrazili na školní 
zahrádku. Paní učitelka přinesla věci na zkoumání vodních 
tvorečků. Hlavně jsme našli larvy jepic, našli jsme dokonce i 
larvu vážky! Pak jsme šli do školy, do naší čtvrté třídy zkoumat 
malé tvorečky a paní učitelka je pak vypustila ven do jezírka. 
Potom jsme šli na oběd a po obědě někdo šel domů nebo do 
družiny, do šatny a do centra.

Monika Vlastníková, 4. třída



Školní výlet žáků 1. stupně
Ve středu 11. května ráno vyjeli žáci 1., 2., 3. a 5. třídy na výlet do 
Prahy.

Jako první jsme navštívili ZOO, kde jsme viděli spoustu zvířat a rostlin.

Prošli jsme skoro všechny pavilony a viděli jsme tam i prolízačky. 
Potom jsme se autobusem přemístili pod Petřín. Na Petřín jsme vyjeli 
lanovkou. Zde jsme navštívili zrcadlové bludiště. Odtud jsme se vydali 
na cestu domů. Na dálnici jsme se zastavili v McDonaldu.

Výlet byl moc pěkný a vyšlo nám i pěkné slunečné počasí.

Julie Žáková, 5. tř.



Barevný den
Barevný den se konal 17.5. Každá třída byla oblečena do jedné z 
olympijských barev a měla si připravit obrazec týkající se 
olympijských her.

První třída měla žlutou barvu, vytvářela tenisovou raketu, druhá 
třída – černou –oštěpaře, třetí třída – červenou – jízdní kolo, 
čtvrtá třída –zelenou –potápěče,

pátá třída – modrou – hokejku s pukem, šestá třída – červenou –
oštěp, sedmá třída – zelenou – lukostřelce, osmá třída – modrou –
fotbalistu, devátá třída - černou – olympijský oheň.

Na závěr jsme vytvořili pět barevných kruhů ve znaku 
olympijských her.

Ester Pecherová, 6.r. 



Přírodovědný den
18.5. byl krásný den, kdy šla celá naše třída do přírody.

Ten den svítilo slunce, a když byl den přírody, tak jsme ho 
pojmenovali přírodovědný den. Hned brzy ráno jsme se vydali 
na Haštal, kde jsme v lese sbírali větve třeba od břízy nebo od 
javoru. Byl to krásný pocit, když se na všem dohodla celá třída. 
Já byla s Vaškem a Markem. Moc se mi to líbilo, byl to krásný 
den. Škoda, že skončil.

Klára Váchová, 4. třída



Výlet deváté třídy             
Dne 20.5.2016 jsme se vydali vlakem na výlet do Českého Krumlova, na rafty.

Řeku Vltavu jsme sjížděli z Českého Krumlova do Zlaté Koruny.

Než jsme se odhodlali k jízdě na raftech, tak jsme si prohlédli krumlovský 
zámek a zahrady kolem něj, poté si prohlédli otáčivé hlediště.

Po celou cestu nás provázelo pěkné počasí. Jakmile jsme sedli na rafty, spustil 
se déšť. Několikrát jsme museli raftům pomoci i zátahem z řeky, jelikož bylo 
málo vody. V polovině cesty jsme zastavili v kempu, kde jsme měli možnost se 
ohřát a usušit u ohně. Mezitím pustili vodu a nám skoro 2x odplavaly rafty. 
Poté, co jsme se posílili, jsme pokračovali v cestě, kde nás doprovázelo slunné 
počasí a velký proud vody, takže jsme jeli rychleji, bez větší námahy, mohli 
jsme si spojit rafty, povídat si mezi sebou a odpočívat :D. Všechny krumlovské 
jezy jsme sjeli na jedničku . V závěru plavby se otužilci koupali. Po navrácení 
raftů jsme se šli převléct, občerstvit a poté jsme se vydali do prudkého kopce 
po cestě na vlak .

Ze Zlaté Koruny jsme jeli vlakem s dvěma přestupy do Pelhřimova, odkud 
jsme byli dvěma auty  úspěšně rozvezeni domů!

Výlet se nám všem  velice líbil a rádi si ho někdy zopakujeme.

D. Berky, D. Bloudková a spol., 9.r. 



Výlet žákovského parlamentu
Dne 23.5.2016 se žákovský parlament vydal do Prahy, kde si žáci 
vyzkoušeli dvě únikové hry, kde dívky dopadly lépe než chlapci. 
Nechyběla ani procházka Prahou, zastavení se ve slibovaném KFC, 
dobročinná cihla a film nakonec. Myslím, že si to náš žákovský 
parlament velice užil.

Ondřej Svoboda,8.r.



Požární poplach a hasiči ve škole 
Dne 30.5.2016 jsme šli jako každý normální den do školy , ale v 
půlce třetí hodiny jsme slyšeli poplach. Všechny třídy seběhly dolů 
se svými vyučujícími  a celá škola se sešla na tenisovém hřišti před 
školou. Doufali jsme, že jsme všichni, ale nebylo tomu tak. Za chvíli 
přijeli hasiči a začali hledat jednoho z našich spolužáků. Naštěstí to 
dopadlo dobře a našli ho. Poté nám hasiči ukázali vše, co ke své 
práci potřebují. 
Všem se to moc líbilo a jsme velmi rádi za jejich návštěvu.

Daniel Krtek, 9.r. 



Atletická olympiáda žáků 2. stupně ZŠ

Dne 31.5. se konala olympiáda v lehké atletice v Pelhřimově.
Zúčastnili se jí Petr Šimáček, Petr  Vlček, David Krtek a Radek 
Mareš. Závodili v různých disciplínách, každý se snažil podat co 
nejlepší výkon.
I když se nikdo neumístil na stupni vítězů, všichni si hezky 
zasoutěžili.

Daniel Berky, 9.r.



Zážitkový kurz 1. stupně ZŠ Želiv
Dne 2.6. a 3.6. se konal zážitkový kurz.

Páťáci si připravili různé hry a soutěže. Ve 13:30 se konala cesta 
za pokladem na elektrárnu. Čtvrťáci, třeťáci, druháci a prvňáci 
plnili různé úkoly a u elektrárny měli najít poklad, a to byly 
bonbony. Pak si něco koupili a šli jsme do školy. Na cestu zpátky 
nám pršelo, takže jsme byli celí mokří. Přišli jsme do školy, usušili 
jsme se, ohřáli se a byla oblékací soutěž, vyhráli čtvrťáci. Poté 
jsme si dali buřty a šli don tříd spát.

Na druhý den jsme vstali v 8:00 hodin, najedli jsme se a do 
12:00 jsme koukali na pohádky a pak šli na oběd a domů.

Věra a Lenka Štefanicovy, 5.r. 



Zážitkový kurz 2.stupně
Dne 2.-3.6. 2016 se uskutečnil zážitkový kurz 2. stupně, který je také součástí 
projektu „ Ve zdravém těle, zdravý duch 5“. 

Kurz začínal v 7:30 ve škole první den a končil ve 12:30 druhého dne po návratu 
ze Strabaku, kde se přespávalo, znovu ve škole. Kurz byl opět pořádán žáky 9. 
ročníku společně s paní učitelkou Janou Jarošovou a paní učitelkou Hanou 
Vaněčkovou.  Kurz byl zahájen před školou paní ředitelkou a poté žáci přešli  do 
třídy, kde byl promítnut motivační film natočený žáky 9. ročníku. Poté jsme se 
rozdělili do čtyř týmů, červeného, modrého, zeleného a žlutého. V každém týmu 
byl učitel/ka s minimálně jedním deváťákem.

Během dvou dnů byla pro žáky připravena spousta her, včetně noční strašidelné 
stezky. V průběhu cesty na Strabak začalo pršet a zelení a žlutí pěkně promokli.

Všichni jsme si zážitkový kurz užili a ve zdraví se vrátili, až na Terezu Bloudkovou, 
která bohužel v polovině prvního dne musela ze zdravotních důvodů zážitkový 
kurz opustit. 

Valerie Holendová, Nela Sochůrková, 7.r.



Atletická olympiáda žáků 1. stupně ZŠ
Dne 7.6.2016 jel první stupeň na atletickou olympiádu do 
Pelhřimova. Jelo tam přesně 8 žáků - Marek Šimáček, Kryštof 
Jankovský, Marek Beran, Vašek Pospíšil, Natálie Jirková, Natálie 
Vacková, Tereza Zachová a Sandra Loskotová. Všichni si krásně 
zasportovali, podali co nejlepší výkony ve svých disciplínách a  
nejlépe se umístil  Marek Šimáček - na prvním místě - 50m 
sprint. 

Petr Šimáček, 9.r. 



Olympijský běh 2016 
22.června 


