
 



AHOJ VŠICHNI, 

právě pročítáte řádky prvního čísla našeho časopisu O nás pro nás. Zahajujeme již XI. ročník, měla by 

vyjít tři čísla.   Nevíme, co nám školní rok přinese, ale nám žákům už nyní přinesl změny ve vedení 

školy i v učitelském sboru. Od 1. srpna je ředitelem pan Mgr. Jaromír Cihlář, v učitelském sboru 

zasedly paní učitelky Barbora Bártová, Pavla Horáková a Hana Kumžáková, po mateřské dovolené se 

vrátily paní učitelky Dana Bártlová a Ludmila Chybová. Máme i asistentku – paní Lenku Holasovou. 

Těšíme se na akce, projekty, které jsou před námi, těšíme se na nápady našeho parlamentu. Kdo 

v něm „zasedne?“ Předpokládáme, že osvědčení „parlamenťáci“ budou pokračovat, nově přibydou 

členové z 5. třídy. 

Níže máme jejich foto i s paní učitelkou Janou Jarošovou. 

 Přejeme nám všem co nejlépe prožitý školní rok 2016-2017.       

                                                                                                                                       Redakční rada 
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Školní parlament 
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1)  

Dne 23. září jsme kolem osmé hodiny šli s první, druhou a třetí třídou a našimi paními učitelkami na 

cvičení v přírodě. Cestou k Malé přehradě jsme plnili různé úkoly. Dostali jsme mapu a do ní jsme 

museli zakreslovat stanoviště. Také jsme dělali strukturu dřeva, kamene a asfaltu. U Malé přehrady 

jsme nanosili dříví, chrastí na ohýnek a opékali si buřty. Na oběd jsme byli zase už ve škole. 

 Moc jsme si to všichni užili, těšíme se, až si to zase někdy zopakujeme.        

                                                                                                                                                               Žáci 4. r.                      

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 

  

  

Ve dnech 23. září – 24. září jsme měli - žáci  4. a 5. třídy -  adaptační kurz. Paní učitelky Kumžáková a 

Horáková nám připravily program. Nejdříve jsme jeli do Tábora. Vyjíždělo se v 6 hodin ráno. Když 

jsme tam přijeli, dali jsme si svačinu a šli na náměstí. Tam jsme se vyfotili. Pak jsme šli do Husitského 

muzea – řešili jsme záhady a dívali se na exponáty. Pak jsme šli do katakomb pod náměstím, bylo to 

hezké. Hodinový rozchod utekl jako voda. Nakonec jsme šli do Muzea čokolády- tam bylo podzemí, 

salónek, divácký sál. Po prohlídce jsme se vraceli do Želiva. 

                                                                                                                                        Matyáš Humeš, 6. r. 

Když jsme přijeli z Tábora, odpočívali jsme.  Po odpočinku jsme si vybalili a připravili místa na spaní. 

Potom jsme se šli nasvačit.  Po svačině jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina rozdělávala 

oheň a druhá skupina udělala těsto a vyválela šišky. Když byl rozdělaný oheň a vyválené šišky, tak 

jsme je nandali do kotle. Jakmile byly šišky uvařené, vyndali jsme je a všechny snědli. Po večeři byla 

bojová hra, pak se každá třída podívala na pohádku a šla spát. Ráno jsme se nasnídali a rozhodovali 

jsme se, kam vezmeme paní učitelky. Zvítězila Paní Skála. Na ní jsme si povídali pověsti. Po návratu do 

školy jsme si zabalili a šli domů. 

Adaptační kurz se nám líbil.                                                                                           Sandra Loskotová, 6. r. 



 

 

3)  

  

 

Dne 27. září 2016 se uskutečnil okresní turnaj v malé kopané v Pelhřimově na Kalvárii. Želiv byl ve 

skupině B se školami ZŠ Komenského, ZŠ Krásovy domky a ZŠ Žirovnice.  Želiv se ve skupině umístil na 

2. místě.  Za naši školu byli nominováni tito žáci: D. Krtek, P. Vlček, M. Petr, Š. Beran, R. Mareš, O. 

Svoboda, P. Žák a M. Kaňka. 

Želiv-Žirovnice: 2:0 

Želiv-Komenského: 0:1 

Želiv-Krásovy domky: 1:1 

Góly dával pouze O. Svoboda 

                                                                                                                                                         Petr Vlček, 8. r. 

4) 

 

 

V Pelhřimově se v úterý 4. října konalo okresní kolo ve stolním tenisu. Za naši školu byli vybráni a jeli 

nás reprezentovat - P. Vlček, D. Krtek a M. Petr. 

Želiv do své skupiny dostal Senožaty a Košetice. 

Výsledky: Želiv: Senožaty- 4:0 

                  Želiv: Košetice- 0:4 

                                                                                                                                                  Martin Petr, 8. r. 

 



                                 
 

 

 

 

 

 

 

5) 

               

Myšlenka byla jasná. Někde, někomu, s něčím pomoci. Motto projektu zní: Pomáhám, protoţe chci! Vyrazili jsme do Pelhřimova, 

kde jsme vařili, hráli hry a četli v Domově pro seniory. Chtěli jsme pomoci a zároveň propojit generace. Vymazat na chvíli věkovou 

propast a obohatit obě generace. Doufáme, ţe se to podařilo. Děkujeme ţákovskému parlamentu a p.u. Jarošové za organizaci. 

Do DpsP dorazilo 29 ţáků. 



6)  

Asi každý z nás šel někdy na elektrárnu. Tak si přečtěte putování naší 5. třídy z 20. října. Byl čtvrtek 

ráno, počasí bylo studené. Vzali jsme si sportovní oblečení, čepice a rukavice. Šli jsme tam s naší paní 

učitelkou Horákovou a přišla mezi nás paní učitelka Havelková (dříve Vaněčková ml.). Cestou se kluci  

schovávali za stromy, byla legrace. Viděli jsme rybáře, houby, kácení stromů. Všimli jsme si, že 

opravují most. Došli jsme na Malou přehradu. Tam byla pauza. Na elektrárně nás přivítali 

zaměstnanci a pozvali nás na prohlídku. Také nás přivítal pejsek Volt a jeho kamarád – hlídači.  Vešli 

jsme do místnosti plné různého nářadí, páček a udělátek.  Byly tam hlavně tři stroje, vypadaly jako 

velké motory. Pan David, pán s velkýma rukama (asi největšíma v ČR -  je zapsaný v rekordech 

Agentury Dobrý den)  -  to měl celé na starosti, nám řekl, že to jsou turbíny. Největší je Anka Silák, 

menší Jirka a ještě menší Emilka. Ty roztočí lopatky, které jsou pod vodou, a tím vzniká elektrická 

energie. Turbína je prý takové srdce vodní elektrárny. Pan David nás provedl vnitřkem elektrárny. Šli 

jsme i do sklepa. Tam to všechno hučelo, jak dopadala voda. Dozvěděli jsme se spoustu nových 

informací. 

Cestou zpátky jsme si zase hodně povídali, moc jsme se nasmáli. Sbírali jsme houby. Rozdělili jsme se 

na dvě skupiny. Ta první šla rychleji, proto se zastavila v parku. Naše skupina je došla. Tady jsme 

skotačili na houpačkách. Hráli jsme i bobříka mlčení. A protože na elektrárně měli zavřené 

občerstvení, zastavili jsme se v Želivě v Jednotě. A pak rovnou do školy. K obědu nás ve školní jídelně 

čekala rajská omáčka s masem a knedlíky.    

Zajímavý výlet se nám moc líbil.       

                                                 Kryštof Jankovský, Václav Pospíšil, Klára Váchová, Kristýna Vacatová, 5. r. 

7) 

 

Dne 25. října se ve venkovním areálu školy uskutečnila akce „Co zahrada nabízí“ -  workshop 

s Ing. Janou Kotoučkovou na téma vyvýšené záhony. Akce trvala od 13:00 do 15:00 hodin a 

zúčastnili se jí žáci 6. a 7.ročníku, pan ředitel a třídní paní učitelky. Žáci byli rozděleni do 

skupin. Po příjezdu paní Ing. Jany Kotoučkové tyto skupiny potom nosily různé materiály do 

záhonů, vytvářely se jednotlivé vrstvy, vše podle zadávaných pokynů. Vzniklé vysoké záhony 

se nám povedly, založit si je můžeme i doma. Žákům se akce moc líbila a těší se na další. 

 Když byly záhony hotové, tak mohli jít žáci domů, anebo se mohli zúčastnit další akce, kterou 

byl Halloween. Ten přichystali žáci z 9. třídy. 

                                                                                                                       Matouš Svatek, 7. r. 



   

8)      

Dne 25. října se v tělocvičně ZŠ Želiv konal Halloween. Letos to pro devátou třídu, která vždy akci 

připravuje, byla novinka v tom, že Halloween prvním rokem následoval za akcí ,,Co zahrada nabízí.“ 

To pro deváťáky znamenalo vydat ze sebe všechno. Museli totiž zabavit nejen žáky školy, ale také děti 

ze školky. Docela to dalo zabrat. Připravili občerstvení a vyzdobili tělocvičnu kreslenými dýněmi, 

nápisem Halloween, balónky, krepovými stužkami, vydlabanými dýněmi a obrovskými pavouky a 

hady, které vyrobili v hodinách výtvarné výchovy s paní učitelkou Bártlovou. O hudbu se také 

postarali sami. Ale největší zásluhu měl Ondřej Svoboda, který celý večer písničky pouštěl. O 

moderování se postaraly dvě žačky, Tereza Bloudková a Petra Hodačová. Svými hrami dokázaly 

s pomocí ostatních žáků třídy děti zabavit a vytvořit dobrou atmosféru. Celá akce začala promenádou 

masek. Poté proběhlo několik her, jako byla židličkovaná, tanec s balonky, hledání ztracených dýní 

anebo soutěž v jedení rohlíků. Zhruba v polovině večera byly vyhlášeny nejhezčí masky. Z mladších 

dětí vyhrála maska strašidelného klauna Tobiáše Kaňky (3. tř.) a ze starších byla odměněna maska 

Harley Quinn, za kterou se převlékla Karolína Matoušová (5. tř.). Večer ukončila stezka odvahy po 

škole. Děti měly projít chodbami, kde strašili deváťáci, až na samotný konec - do 9. třídy, kde musely 

vylovit ze sklenice plné pavouků a pakobylek křídu, kterou se podepsaly na tabuli. Každý, kdo se 

zapojil do některých her, byl odměněn sladkostí. 

Myslím si, že se akce povedla. 

                                                                                                                                         Petra Hodačová, 9. r. 



 

 

 

9) 

  

V úterý 25. října 2016  jsme vyjeli  na zájezd do Anglie s dalšími třemi školami. Byly to školy Lukavec, 

Košetice a Bystřice. Z naší školy jeli: dozor-pan ředitel Cihlář, z žáků se zúčastnili - Matěj Kaňka, Pavel 

Veleta, Petr Žák, Filip Spousta, Martin Petr, David Krtek, Šimon Beran, Marek Beran + Tereza Bílková 

(bývalá žákyně). 

Den první   

První den jsme přijeli do přístavního města Dover, kde jsme se vylodili z trajektu a byli se podívat na 

hradu v Doveru. Poté jsme odjeli do Canterbary, kde jsme si prohlédli katedrálu.  Pak nás na náměstí 

čekal rozchod, všichni hledali PoundLand. Poté jsme mířili k autobusu, který nás odvezl na „meeting 

point,“ kde na nás čekaly hostitelské rodiny, které si nás odvezly domů. 

Den druhý  

Druhý den jsme se jeli podívat do historického města Oxford. V katedrále Christ Church, kterou jsme 

celou prošli, se natáčela jedna scéna z Harryho Pottera.  

 

Den třetí  

Třetí den jsme se byli podívat na Roman Bath, které podle legendy měly léčivé účinky. Nacházelo se 

tam muzeum se zachovalými částmi a návrhy budovy. Mohli jsme také ochutnat vodu z pramenů. 

K vidění byli také zajímavé exponáty. 

Den čtvrtý  

Čtvrtý den jsme se byli projít po Londýně. Viděli jsme Big Ben, Houses of Parlament. Poté jsme se byli 

podívat na střídání stráži u Buckinghamského paláce. Pak jsme se byli projít parkem. Následovalo 

Trafalgar square, kde je pomník kapitána Nelsona. Dále jsme prošli Čínskou čtvrtí. Po rozchodu jsme 

se odebrali k lodi, která nás odvezla k O2 aréně, po cestě jsme si mohli povšimnout Tower of London, 

Tower Bridge a London Eye. A zde jsme náš pobyt v Anglii ukončili a zamířili k Eurotunelu. 



Den pátý  

Ráno jsme přejížděli přes Francii, poté přes Belgii a Německo. V jedenáct hodin jsme už byli 

v Čechách a v jednu hodinu odpoledne jsme přijeli ke škole. Všem se v Anglii náramně líbilo, někteří 

by jeli i znovu. 

                                                                                                                   Pavel Veleta, Matěj Kaňka, 9. r. 

     

 

10) 

   

 

  

Náš tým se ve složení Beran Šimon, Mareš Radek, Vávra Michal, Beran Marek, Dolejš Vojta, Jankovský 

Štěpán, Šimáček Marek a Jankovský Kryštof  zúčastnil 2. listopadu v Humpolci na ZŠ Hálkova 

oblastního kola v sálové kopané mladších žáků. Sehráli jsme tři zápasy – Že-Senožaty 0:1, Že – 

Hálkova 0:8, Že – Podhrad Hu 0:1. Zápasy se Senožaty a Podhradem byly vyrovnané, Hálkova byla nad 

naše síly. Mrzelo nás, že se nám nepodařilo vstřelit ani jeden gól.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

11)  

  

  

Jiţ třetím rokem spolupracujeme s Centrem primární prevence z Jihlavy, které nese název Vrakbar. 

Lektoři nás letos navštívili jiţ čtyřikrát. V šestém ročníku proběhl tematický blok Seznámení, který kladl 

důraz na nastartování dětí na druhém stupni ZŠ. Na tento blok jsme v rámci prevence navázali 

vedenou třídnickou hodinou školním metodikem prevence, kde si děti vytvořily třídní strom, na kterém 

budou celý rok pracovat. Strom vyjadřuje, co je pro tento třídní kolektiv důleţité, čeho by se děti chtěly 

jako třída zbavit a na čem by naopak rády zapracovaly. 

kol. 6. r.                                                                                                            



Sedmý ročník se s lektory zabýval virtuálním světem, tématem stále více aktuálním. Na tento 

všeobecný trend, ţe děti ţijí někdy více virtuálně neţ reálně, se chceme rozhodně více zaměřit. V 

osmé třídě proběhl blok s názvem Umění tolerance, opět aktuální téma, vţdyť pojmy jako 

diskriminace, rasismus, xenofobie hýbou Evropou. Devátý ročník si ujasňoval plány do budoucna, 

výběr školy, povolání, svoje sny a touhy. Vrakbar nás navštíví znovu na jaře a děti se moc těší. Ţáci 

mají rádi aktivní, záţitkovou pedagogiku, která je zvedne ze ţidlí, a jako bonus se i preventivně 

vzdělávají.                                                                                                        JJ (metodik prevence) 

Pohled žáků na Vrakbar : 

Dne 8. listopadu 2016 se uskutečnilo třetí setkání 7. třídy s pracovníky z Centra primární 

prevence z Jihlavy. Tentokrát nás navštívili Jan a Jana.                                                            

Nejprve jsme se představili a řekli jsme ostatním, jak dlouho trávíme čas na elektronice a 

která sociální síť je naše oblíbená.  

První hra se jmenovala „Virtuální guláš.“ Při ní jeden žák stál a ostatní seděli v kruhu na 

židlích, byli jsme pojmenování podle třech sociálních sítí. Podle toho, co stojící řekl, jsme se 

přemísťovali. Cílem hry bylo rychle se přemístit a obsadit židli.  

Dalším úkolem bylo na velkou čtvrtku navrhnout náš facebookový profil.  

Novou hrou pro nás byl počítač virus. Představovali jsme počítače a jeden z nás byl virus. 

Počítače se přemisťovaly na židlích a snažily se zabránit proniknutí virusu do počítače = na 

židli. 

Po přestávce Jan vystoupil jako osoba z jiné planety a nevěděl, co je to internet. My jsme mu 

říkali klady a zápory internetu a sociálních sítí. Ze záporů jsme vybrali tři téma: kyberšikana, 

závislost, seznamování. Rozdělili jsme se do tří skupin, každá skupina na vybraná témata 

zahrála scénku. 

Toto setkání bylo pro nás velmi zajímavé a poučné. Celá naše třída se aktivně zapojila. 

Obzvláště v závěrečných scénkách. 

Tento projekt se nám líbil.                                                                   Kamila Buňatová, 7. r.                                 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) 

Dne 15. listopadu 2016 se uskutečnilo okresní kolo ve florbalu starších žáků v Pelhřimově. 

Za Želiv hráli: Martin Petr, Petr Vlček, David Krtek, Radek Mareš, Ondřej Svoboda, Matěj Kaňka,  Petr 

Žák, Michal Vávra a Šimon Beran. V naší skupině byly čtyři týmy, hráli jsme tři zápasy. 

 - Želiv: ZŠ Kamenice – 0:0 

 -Želiv: Gymnázium Pacov- 0:2 

 - Želiv: Pelhřimov Pražská- 0:2 

Snažili jsme se, ale na postup ze skupiny náš výsledek nestačil. Černá tečka – dva z našeho týmu 

nechali v kabině dresy, museli jsme se vracet a čekat, autobus ve 12:40 jsme nestihli. Návrat domů se 

proto odsunul až na 14:45. 

                                                                                                                                            David Krtek, 8. r. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



podzim 
září - listopad 

zima 
prosinec - únor 

jaro-léto 
březen - červen 

I. Strnadová H. Kumžáková H. Vaněčková 

9. r.                        

Kaňka Maršík Chmelová 

Říhová Svatková Svoboda 

Veleta Žák Pospíšil 

8. r.   

Krtek Charvát Holendová 

Vlček Kosařová Sochůrková 

Petr Štefanica Spousta 

7. r.   

Buňatová Beran Pecherová 

Svatek Mareš Vávra, Giertli 

6. r.   

Humeš Vacek Štefanicová  L + V 

Loskotová Vacková Žáková 

Mazač Zachová, Mazačová  

5. r.   

Jankovský Kryštof Máchová Natálie Procházková Karolína 

Pospíšil Václav Matoušová Karolína Krčilová Nikola 

Váchová Klára 
 

Beran Marek Černovská Jana 

Vacatová Kristýna Vacková Natálie Vlastníková Monika 

Giertli Miroslav   

Grafika Bloudková, Hodačová Holendová, Sochůrková 

13)  

Redakční rada 



 

 

 

 

 

 

 


