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Ahoj    všichni! 

 

     Je tu  nový školní rok 2011/2012, s ním začne i práce nad čtyřmi novými čísly našeho 
školního časopisu  O nás pro nás, a to  6. ročník. 

V úvodu představujeme jednotlivé redakční rady a  jména grafiků. 

Přejeme nám všem pohodový školní rok a mnoho zajímavých aktivit, které se budeme 
snažit zachytit i na stránkách našeho časopisu. 

Obrázek zdroj:internet 
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Dne 22. září se uskutečnil fotbalový turnaj 8. a 9. tříd v malé kopané v Pelhřimově „Na Kalvárii.“  

Zúčastnilo se celkem 15 škol, včetně želivské školy, které byly zařazeny do čtyř skupin. Tři skupiny po čtyřech školách a 

jedna po třech školách. Ve skupině s želivskou školou byla Kamenice nad Lipou a Počátky. (Naši školu reprezentovali: Svo-

boda Pavel, Vlček Dominik, Vorel Jan, Tkadlec Daniel – 7.r., Karásek Lukáš, Krtek Jiří, Křikava Tomáš, Šimáček Dominik – 

8.r. a Urban Martin z 9.r.) 

 První zápas jsme hráli proti týmu Počátek.  Asi po sedmi minutách vedla škola z Počátek, ale po dvou minutách vyrovnal 

na 1:1 Dominik Vlček.  Vývoj zápasu se už nijak nezměnil. Poté hrála Kamenice nad Lipou proti Počátkám a vyhrála 2:1. A 

poslední zápas jsme odehráli my proti Kamenici nad Lipou. Asi po pěti minutách dal Pavel Svoboda gól hlavou, ale po vy-

loučení jednoho našeho hráče  jsme brzy dostali dva góly a nakonec zápas skončil výhrou  Kamenice 5:1. Tím pro nás tur-

naj končil. 

Jan Vorel, 7.tř. 

     V pondělí 26.9. se v době odpoledního vyučování konala akce „Želivka – naše řeka“. Připravili ji pan učitel Cihlář a 

pani učitelka Jarošová. Jako host přijel na pomoc pan Václav Křivan z ČSOP Kněžice=Český svaz ochránců přírody Kně-

žice. Akce proběhla vedle hotelu „Na Kocandě“  - v řece Želivce a jejím okolí. 

Žáci druhého stupně byli už ve škole rozděleni do čtyř týmů, ve kterých plnili na zmíněném místě úkoly.Ty byly různé- 

biologické= lov a určování bezobratlých živočichů, sběr a určování rostlin, 

fyzikální = měření a počítání rychlosti proudu, zeměpisné = průřez a měření koryta řeky. 

Na plnění jednotlivých úkolů jsme měli s sebou různé pomůcky (síta, stopky, provázky atd.). 

Bezobratlých bylo mnoho. Pan Křivan si odvezl vzácného potápníka,kterého našel Jan Vorel .Tento potápník byl dosud 

nalezen pouze na Vysočině. 

Po skončení aktivit jsme se přesunuli do školy, někteří odcházeli domů a na autobusy. 

Následující den byl vyhodnocen nejlepší tým, stal se jím tým č. 3 ve složení : Lukáš Hanek, Natálie Veletová, Dan Tka-

dlec, Markéta nevšímalos, Ondra Průša, Lukáš Karásek a Roman Křikava. 

 

Nikol Šebestová, 6.r. 



Dne 25. října  se celá škola zúčastnila akce „Podzimní inspirace. Připravil ji pan učitel Cihlář a žáci, kteří chodí na přírodo-

vědné praktikum.  

Neučilo se.  Čas do půl desáté trávili žáci se svými třídními ve svých třídách a vyráběli draky. Dostali kostru draka ze silněj-

ších prutů, barvy, balicí papíry a pak už jen záleželo na fantazii. V půl desáté byli draci přeneseni do hlavní chodby 

v přízemí a porota je později vyhodnotila.  

Pak se žáci ve skupinách pohybovali po škole a na stanovištích plnili úkoly, do připravených karet dostávali potvrzení o 

splnění úkolu.                                                                red. rada 

Stanoviště 

7. třida- „Bramborový obličej“ – „Příšerka“ 

- k vyrobení bramborového obličeje je zapotřebí brambor, žaludy, kukuřice, list 

 - k vyrobení přišerky je zapotřebí podélně rozříznutý špalek, kukuřice, žaludy, šišky,listí, větvičky 

8. třida- „Věnec“ – „“Stomek“ 

 - k  vyrobení věnce je zapotřebí umělý korpus, větvičky z jehličnanu, různé plody, umělá dekorace 

- k vyrobení stromku je zapotřebí květináč s hlínou, menší klacek, různé listy 

9. třida- „Autíčka“ – „Draci“- „Okýnka“                           

- k  vyrobení autíček je zapotřebí větší šiška, kaštany 

 - k vyrobení draků je zapotřebí špejle, papír provázek 

- k vyrobení oken je zapotřebí papírový rámeček, izolepa, různé kusy barevných plastů     

                                                                                             Martin Stiburek, 9.r.                                                                                                                                                                        

V kuchyňce byla skupina několika žáků – Tomáš Křikava, Ondřej Průša, Martin Urban. Pekli jsme tousty se skořicí. Rozná-

šel jsem je na tácech po stanovištích – byly výborné a hned byly pryč. Moc všem chutnaly a my dostali po-

chvalu. Paní Kosařová si vzala i recept.                                                



Dvacátého pátého října se jako každý rok uskutečnila halloweenská oslava. Přípravy trvaly dlouho, ale byly neuspořáda-

né. Nejdřív se v naší deváté třídě, která akci pořádala, hodně diskutovalo a debatovalo a pak jsme ke konci maličko 

chvátali. Malovali jsme malé dýně a psali na ně zezadu čísla, abychom je měli připravené na první velkou hru. Někteří 

dostali peníze, aby zajistili jídlo, dobrůtky a muziku. V pondělí o polední pauze se někteří z nás sešli v kuchyňce, abychom 

umíchali pomazánky na velký den. 

V den konání halloweenské akce se k velké radosti všech okolo neučilo, neboť se konala „Podzimní inspirace,“ kvůli které 

odpadly odpoledky, takže jsme s finálními přípravami na Halloween mohli začít dřív. Nyní jsme se rozdělili na dvě skupi-

ny. Jedna šla zkrášlovat tělocvičnu, kde se celá akce měla za pár hodin začít konat. A ta druhá se pod dohledem paních 

učitelek sešla  opět v kuchyňce, aby připravila občerstvení. Když už byly všechny tácy, které jsme našli přeplněny kolečky 

namazaných rohlíků, hotovy, šli jsme se podívat, jak dopadla výzdoba tělocvičny. Byla už hotová, a tak jsme se všichni 

rozutekli za svým. Někdo se šel už připravovat na večer, jiní dělali blbosti v tělocvičně, nebo jsme dolaďovali chod večera. 

 Chvíli před zahájením dorazil i pán, co nám měl pouštěl muziku, lasery a mlhu. Všechno si připravil a naladil, vše bylo 

hotovo a oslava mohla začít. 

 A ve čtyři hodiny to vypuklo. Ze začátku se to ještě drželo, všechno vypadalo slibně, ale po vyhlášení první hry, což bylo 

sbírání dýní, se rozpoutalo peklo. Děti zlobily a utíkaly ze hry židličkovaná, takže se nedala hrát. Situaci zachraňovala paní 

učitelka Vaněčková, která začala s dětmi tancovat různé tance. Za to jsem jí moc vděčná, neboť já byla  pořád v jednom 

kole a stále za mnou někdo chodil, že se děti nudí. Po třetí hře jsem to už nevydržela a rezignovala jsem, protože pořádat 

další hry už nemělo smysl, děti by stejně utíkaly a zlobily by ještě víc. Tak jsem se alespoň vrhla na parket a roztancováva-

la malé děti, aby tam jen neseděly jako pecky. 

 Ostatní se někam rozutekli, nebo se začali prát, anebo dělali jiné nezbednosti. To už mi začalo lézt ještě víc na nervy. Pak 

se do toho vložila paní ředitelka s mikrofonem a řekla jim, že pokud nepřestanou zlobit, oslava skončí -  to pomohlo. Za 

tohle jsem i jí opravdu vděčná.  

Zbytek oslavy probíhal už v klidu. Myslím si, že hudba, osvětlení, výzdoba se povedly, ale organizace ne. Povedla by se 

víc, kdyby děti víc spolupracovaly. Doufám ale, že se jim akce alespoň trošku líbila. 

                                                                                                            Dominika Špetlová, 9.r. 



V úterý 8. listopadu v době 3. a 4. vyučovací hodiny se sešla celá škola a školka v tělocvičně školy. 

Přijel k nám cirkus Berousek. 
Nejdříve se nám všichni představili – pan Berousek, jeho žena a dvě dcery. 

Jako první vystoupily dívky s obručemi. Pak tam přišel pan Berousek a držel v puse nůž a na něm nosil 
spoustu sklenic. 

Potom přišli dva klauni. Jeden si sedl na židli a nalil si pití, ten druhý mu to 
vypil a utekl. To se opakovalo asi třikrát. Nakonec „zloděje“odhalil a hnal ho až do zákulisí.  
Další přišla akrobatka a cvičila na hrazdě, která se otáčela.  

 Potom přišla cvičitelka se psy. Ta cvičitelka dala nohu vpřed a pes kličkoval, pak dala jednu nohu naho-
ru a on ji přeskakoval, potom tam dali překážky a ten pes je přeskakoval. Potom tam přivedli chlupaté-
ho černého psa, který se klouzal na klouzačce a chodil po dvou(panáčkoval). Pak tam seděl v kočárku 
jeden jorkšír a druhý ho vozil. Cvičení s pejsky se nám moc líbilo. 

Zase přišel pan Berousek. Postavil si na stůl skleničky a na ně podložku, na ni zase skleničky a další pod-
ložku, nakonec si na všechno stoupl. Pak si na stůl dal asi pět válců a zase si na ně stoupl. Musí to být 
těžké – udržet rovnováhu. 

Jako poslední přišli žongléři. Žonglovali se třemi kuželi, pak jich měli víc, potom měli i míčky. Také  há-
zeli postupně třem divákům jeden kužel a oni ho hodili nazpět. 

A to byl závěr. A tak skončil cirkus Berousek. 

Vystoupení  se nám líbilo. 

Denisa Bloudková , Dominika Veletová, 5.r. 



 

 

 

STRÁNKA 6 

                                             

 

Ve čtvrtek 10.11.2011 měli žáci 8. a 9. ročníku od 12:30 besedu s bývalými příslušníky PTP. Přišel mezi 
nás pan Radil ze Želiva, pan Šaman z Pelhřimova a pan Sankot z Humpolce.  

 

(Pomocné technické prapory – PTP -  byly útvary Československé armády, které v letech 1950 - 1954 fun-
govaly pro internaci a převýchovu tzv. politicky nespolehlivých osob, podléhajících tehdejšímu branné-
mu zákonu. Druhým důvodem jejich vzniku bylo zajištění levné pracovní síly pro vybraná hospodářská 
odvětí – militarizované hospodářství trpělo značným nedostatkem  pracovních sil a odvedenci navíc byli 
pro armádu zdrojem nemalých příjmů. Existence pomocných technických praporů byla v rozporu 
s platným branným zákonem č. 92/1949 Sb., který dotoval využití vojáků v činné službě k pracovní čin-
nosti jen za mimořádných podmínek a to pouze dočasně.Branci považováni za politicky nespolehlivé 
však trávili v PTP celou svou vojenskou službu a často i mnoho měsíců po jejím skončení.) 

 

Odpolední program zahájila paní učitelka Špetlová. Přivítala hosty a následně probíhalo promítání čtyř 
filmů – Ztráta důstojnosti, Ztráta slušnosti, Ztráta tradice a Ztráta víry. V těchto filmech byly ukázány 
osudy některých lidí, kteří se stali po nástupu komunismu v naší zemi politicky nespolehliví a kteří byli 
různým způsobem pronásledováni a trestáni. Stejně i jejich blízcí. Už tyto snímky vyvolávaly mrazení 
v zádech. 

V následné besedě nám naše návštěva přiblížila své osudy. Jeden po druhém pánové vyprávěli, také nám 
posílali nějaké materiály, knihy, svědectví o životech dalších stíhaných. Vyprávění bylo zajímavé, ale ne-
veselé. Končili jsme kolem 15: 00. 

My jsme rádi, že naše doba je jiná. 

                                                                                            Lukáš Karásek, 8.r.  



STRÁNKA 7 SVAZEK 1, VYDÁNÍ 1 

Naši žáci se  22.11.  zúčastnili okrskového kola v sálové kopané v Humpolci. Začátek byl v 8:00. 

Ze 7.třídy hrál Pavel Svoboda, Dominik Vlček, Daniel Tkadlec, Jan Vorel, z 5.třídy 

Petr Šimáček a ze 4.r. Ondřej Svoboda. Hrálo se 2x 10 minut. 

V prvním zápase se utkaly ZŠ Želiv vs. ZŠ Hálkova. V první půli naše škola prohrávala, ale ve druhém poločase  se 

chlapci zvedli a do 10 minut dali hned 2 góly (2x Dominik Vlček). V dalším zápase se utkaly  ZŠ Senožaty vs. ZŠ 

Hradská - konečný stav 0:4. 

Třetí zápas  - ZŠ Želiv vs. ZŠ Hradská - konečný stav 4:0  - góly (2 x Svoboda P., 2 x Vlček D.). 

Čtvrtý  zápas -  ZŠ Hálkova vs. ZŠ Hradská  - 3:0. 

Poslední zápas ZŠ Želiv vs. ZŠ Senožaty - 8:1 góly- (4 x Svoboda P., 3 x Vlček D., 1 x Svoboda O.). 

Okrskové kolo vyhrála s 9 body naše škola! 

Na 2. místě se umístlila ZŠ Hálkova.  

Na 3.místě ZŠ Hradská. 

A na 4.místě ZŠ Senožaty. 

                                                                                     Pavel Svoboda, 7.r. 

Zápasy v sálová kopané se odehrály dne 24.11.2011. Hrálo se v humpolecké hale – v „ sokolovně.“ 

 Byly čtyři týmy. Ze Želiva nás jelo osm – P. Svoboda, D. Tkadlec, D. Vlček, J. Vorel ze 7.r. (hráli za starší 

kategorii), J. Kosař, J. Krtek, T. Křikava a D. Šimáček z 8.r.  

Ze čtyř týmů Želiv skončil  třetí, což si myslím, že je dobré.  

Celkové výsledky: 1. skončila jako vždy ZŠ Hálkova, 2. ZŠ Podhrad, 3. ZŠ Želiv, 4. Gymnázium Humpo-

lec.  

Vítěz postupuje do okresního kola. Ceny nebyly žádné. 

 Myslím si, že jsme hráli dobře. 

                                                                          Dominik Vlček, 7.r. 




