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Vánoční dílna 
V sobotu 29. listopadu od 13:00 do 16:00 se uskutečnila v pořadí druhá Vánoční dílna pro veřejnost. Pořádala ji 

naše škola. 
U hlavní chodby návštěvníky přivítali žáci 9. třídy a předali jim malá vánoční 

přáníčka. Zároveň jim vysvětlili, co kde uvidí a co si mohou vyrobit. Co si ná-
vštěvníci za pomoci učitelů a žáků v jednotlivých dílnách mohli vyrobit? Vánoční 
vazby, svícny z pomerančů a jablíček, vánoční ozdoby, vystřihovánky a výrobky 
ze slaného těsta. Dále si mohli vyzkoušet odlévání svíček a zdobení perníčků, 
mohli si vytvořit výrobky z keramiky. Zájemci si mohli v přízemí zakoupit předem 
zhotovené výrobky - adventní věnce, vánoční vazby, ozdoby z keramiky, medové 
perníčky nebo ozdobné svíčky, háčkované vánoční ozdoby. Nejstarší žáci školy se 
starali o občerstvení. K chuti přišlo čerstvě napečené cukroví i teplé nápoje.V dílně 
nám pomáhala tři děvčata, která již vyšla, Eva Havlová, Jana Buňatová a Jana Ko-
lářová. 

Sešlo se tu mnoho dětí, rodičů a 
přátel školy. Všichni, kdo přišli, si odsud neodnesli jenom nějakou 
hezkou věc, ale hlavně nádhernou vzpomínku a příjemnou vánoční 
atmosféru. Všem, kteří přišli, ale hlavně všem, kteří se podíleli na 
vánoční dílně, moc děkuji. 

Aleš Hora, 7. roč. 

Úvodník 
Proč slavíme Vánoce 

Vědci se shodují v tom, že kořeny dnešních Vánoc je třeba hledat již 
v pohanských oslavách zimního slunovratu a slavily se nejen v Evropě, 
ale také v Asii, u amerických Indiánů i jinde. Ve starém Římě  se nako-
nec oslavy ustálily na 25. prosinec a toto datum zvolil v roce 274 císař 
Aurelián jako den natalis solis invicti – Zrození nepřemožitelného 
Slunce. Před nicejským koncilem  v roce 325 se Vánoce neslavily. Prv-
ní zmínku o dni narození Ježíšova najdeme  u Jana Zlatoústého, ale ten 
ho datuje na 20. prosinec. V Římě se Vánoce poprvé slavily až roku 
365. 

Ač je Ježíš historickou postavou, přesné datum jeho narození nezná-
me. Nicméně Ježíšovo narození se začalo slavit v první čtvrtině 4. sto-
letí. Na křesťanském východě se slavilo 6. ledna podle data Narození 
Božského eonu. V Římě se slavilo 25. prosince, což bylo datum starého 
pohanského svátku Narození věčného slunce. Oba svátky se pak spoji-
ly. 25. prosince se slavilo Ježíšovo vtělení a 6. ledna jeho zjevení se 
lidem. Později se 6. ledna začali uctívat tři králové. 

Kouzelný vánoční čas začíná dávno před 24. prosincem. Startuje 
nedělí, která je nejbližší 30. listopadu. Tehdy začíná advent, který trvá 
čtyři týdny. Proto se na stoly dávají adventní věnce, které mají čtyři svíčky a každou neděli se zapálí jedna. 

V současné době slavíme Vánoce v každé rodině trochu jinak. Ale jedno mají všichni společné. A to je radost, 
kterou nám Vánoce přinášejí. 

 Věra Špetlová 
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Okresní kolo ve florbalu 
23. listopadu se náš školní tým, L. Brávek, L. Bleha, 

O. Bloudek, L. Říha, M. Pohan, P. Studnička a nemohu 
zapomenout na našeho vedoucího mužstva Mgr. P. Svo-
bodu, vydal na turnaj do Pelhřimova na ZŠ Osvobození. 
Bylo tam osm týmů a dalších šest bylo ve sportovní hale 
u autobusového nádraží. Naši skupinu tvořily ZŠ Želiv, 
ZŠ Košetice, ZŠ Osvobození a ZŠ Senožaty. První zápas 
jsme hráli proti rivalovi ze Senožat  a porazili jsme je 
3:0. Druhý zápas jsme hráli se ZŠ Osvobozením a uhráli 
jsme¨jen remízu¨ 0:0, přitom jsme mohli vyhrát 1:0. 
V poslední minutě sám utekl P. Studnička, ale gól nedal. 
Poslední zápas ve skupině jsme hráli s Košeticemi. Kdo 
vyhraje, ten postoupí mezi čtyři nejlepší. Vyhráli jsme 
2:1. A bylo to tam!! Poté jsme hráli proti Pražské a jed-
noznačná výhra byla 3:0. Konečně se nám daří!! Pak 
následuje zápas velmi těžký proti Kamenici. Projevilo se 
to první naší prohrou na turnaji 1:2. Poslední konečný 
zápas byl s obhájcem poháru Krásovými Domky a bohu-
žel druhá  naše prohra na turnaji 1:3. Což znamenalo 3. 
místo v celkovém hodnocení. 

Ladislav Brávek, 9. roč.. 

Sálová kopaná 
Soutěž v sálové kopané se hrála v Humpolci 3. pro-

since 2008. Zúčastnily se jí čtyři týmy základních škol: 
Želiv, Senožaty, Hálkova Humpolec, Hradská Humpo-
lec. 

První zápas jsme hráli proti Hálkové a prohráli jsme 
1:2, ale byli jsme ošizeni o pět minut, protože se řeklo, 
že se bude hrát 15 minut, ale pak se ostatní zápasy hrály 
20 minut. Druhé utkání jsme hráli proti Hradské a 
s nimi jsme remizovali 1:1. Třetí utkání jsme hráli proti 
Senožatům a ty jsme porazili 5:1, a to znamenalo, že se 
umístíme na druhém místě. 

Musíme ale pochválit naší pani učitelku D. Bártlo-
vou, protože začala řešit s organizátory těch 5 minut, o 
které jsme byli ošizeni . 

Náš tým tvořili: L. Brávek, Z. Ježek, O. Bloudek, M. 
Pohan, J. Pohan, Vl. Vávra, L. Bleha, L. Říha  a jako 
trenér paní učitelka D. Bártlová . 

Náš nejlepší střelec L. Brávek se stal také nejlepším 
střelcem celé soutěže. 

Zdeněk Ježek, 9. roč. 

Mikulášská nadílka 
Tenhle starý Mikuláš 

pořád nosí stejný plášť. 
Jen vousy má trochu jiné, 

dříve šedé, teď už bílé. 
Jako každý školní rok, tak i letos, se po základní škole 

rozeběhlo hned několik čertů v čele s Mikulášem a andě-
lem. První hodinu se „velcí“deváťáci oblékali a líčili, do 
masky Mikuláše se převlékla paní Tomanová. Většina čertů 
měla strašlivé masky, kterých se později lekly nejen děti 
z prvního stupně, ale i učitelé. Letos poprvé se za čerta pře-
vlékla i paní učitelka Bártlová  a za anděla pan učitel 
Cihlář. Oběma to moc slušelo, celý den v těchto kostýmech 
vyučovali. V první, druhé a třetí třídě byly děti hodné a do-
konce nám zazpívaly a přednesly několik čertovských bás-
niček. Od čtvrté třídy se to hemžilo i zlobivci. Hříšníci slí-
bili Mikulášovi, že budou hodní jak ve škole, tak i doma, a 
proto anděl rozdal všem balíčky plné sladkostí. 

Na druhém stupni začali čerti brát zlobivé děti s sebou 
do pekla, kde jim domluvili, avšak někteří se pokoušeli 
s čerty i prát. Nakonec zašli čerti i do školní kuchyně po-
trestat „zlobivé“ kuchařky. 

Celá mikulášská družina se na závěr společně vyfotogra-
fovala před školou. Ve škole vládla předvánoční nálada a 
všem se to moc líbilo. 

Žaneta Lhotská, Martina Průšová, 9. ročník 

Šachový turnaj 
Žáci prvního stupně (Daniel Berky, Michal Popel-

ka a Petr Šimáček 2. tř.) se zúčastnili soutěže v hraní 
šachů, která se konala 11. prosince v Domě dětí a 
mládeže v Pelhřimově. Hrálo se způsobem škola pro-
ti škole. Naše škola se neumístila na předních mís-
tech. Ale je velice pozoruhodné, že i tak malé děti 
umějí hrát tak složitou hru a je dobré, že naši školu 
reprezentovali. 

Václav Sedlák, 9. roč.. 

Dějepisná olympiáda 
Okresního  kola dějepisné olympiády se zúčastnili 

dva žáci, z 8. roč. Tomáš Kovařík a z 9. roč. Jan Ne-
rad. Konalo se  28. 1. 2009 v Pelhřimově v budově 
Policie. Předcházelo mu školní kolo a v něm jsme 
byli nejlepší. Národní institut dětí a mládeže připravil 
25 soutěžních otázek na téma vývoj českých měst ve 
středověku. Na vyplnění testu měli všichni soutěžící 
90 minut. Otázky nebyly těžké. K testu jsme použí-
vali dějepisné atlasy Středověk a novověk 1. Lépe se 
umístil  Jan Nerad na 17. – 18. místě, Tomáš Kovařík 
obsadil 28. místo. 

T. Kovařík, 8. roč. 



 

 

Vánoční besídky 
Jako každý rok si všechny třídy těšily na vánoční be-

sídky, které se konaly poslední páteční den před vánoční-
mi prázdninami. Všichni vymýšleli programy, aby co 
nejlépe využili vyhrazený čas. Školou se nesly tóny ko-
led, někteří zpívali, jiní si připravili scénky, další se jen 
tak bavili. Ale už od rána čekaly na děti malé dárečky. 
To bylo překvapení při vybalování! Zároveň se ochutná-
valo cukroví, protože snad každý přinesl trošičku. Do-
konce si žáci 8. třídy připravili chlebíčky. Ale vymezené 
dvě hodiny rychle utekly a nastal čas úklidu. Nikomu se 
nechtělo odstrojit stromeček, vynést všechny jehličnany 
a hromady papírů od dárků. Přesto zde byl jeden motor, 
který je popoháněl. A to byl Vánoční turnaj ve florbalu, 
na který se všichni moc těšili. 

Lucie Čechová, 7. roč. 
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Vánoční florbalový turnaj 
Vánoční turnaj ve florbale se konal 18. prosince a zúčast-

nily se ho tyto týmy s žáky (viz tabulka dole). 
Na prvním místě se umístil tým VŽB 
Na druhém místě se umístili Čuníci 
Na třetím místě se umístil tým DK 
Zpracovali: Václav Sedlák, Zdeněk Ježek, Ladislav 

Brávek .9.roč  

Vánoční příběh 
Tento příběh se odehrál před osmi lety, kdy mi byly 

čtyři roky. Jako každé jiné dítě v tomto věku jsem věřila 
na Ježíška . 

Pár dnů před Štědrým dnem jsme šly s mamkou pře-
vlékat  povlečení na postelích, protože jsme chtěly mít 
vše uklizené a čisté. Veškeré povlečení máme uklizené 
v úložném prostoru pod postelemi. Jako malá jsem 
hrozně ráda mamce pomáhala, proto jsem se do převlé-
kání hned hrnula. Mamka byla toho roku  pilná a dárky 
pro mě už měla zabalené. 

Jak mamka otevřela úložný  prostor, uviděly mé oči 
něco úžasného! „Ježíšek je tu!!!!!!“ vyjekla jsem a vrhla 
se mezi dárky nacházející se pod postelí společně 
s povlečením. Mamka si vůbec neuvědomila, že pod 
postel schovala dárky pro mě. Tehdy jsem si hlavu 
s jmenovkami moc nelámala a nebýt rychlého zásahu 
mamky, balicí papíry by mému náporu  dlouho neodola-
ly. Když mě mamka vytáhla z úložného prostoru a rych-
le ho zavřela, byla jsem dost smutná a vůbec nic nechá-
pala. Mamka mi pohotově vysvětlila, že na světě je tolik 
hodných dětí, že by Ježíšek všechny dárky najednou 
neunesl, a proto si je musel u mamky  nechat uschova-
né. Ježíšek se pro ně prý ještě vrátí. A pod postelí mož-
ná vůbec nejsou dárky pro mě. Mamka mi to tak vysvět-
lila, že jsem jí uvěřila. S naprostým obdivem v očích 
jsem pronesla větu, která se mamce vryla  do paměti: 

„Maminko, tys tak hodná, ty pomáháš i Ježíškovi!“ 
Každé Vánoce si na tuto památnou větu s mamkou 

vzpomeneme a smějeme se. 
Markéta Jelínková, 6. roč. 

Bezejmení Pavel Svoboda, Lukáš Karásek, Dominik Šimáček 

PéBéčka Nikola Pohanová, Šárka Bloudková, Michala Veletová 

Jogurti Lucie Zajíčková, Kateřina Bloudková, Markéta Nevšímalová 

Amatéři Mirek Točík, Lukáš Hanek, Daniel Tkadlec 

Andílci Denisa Říhová, Dominika Špetlová, Natálie Veletová 

Piškotci Tereza Veselá, Natálie Podařilová, Markéta Jelínková, Aneta Průdková 

Pardubice Za nevhodné sportovní chování vypadli. 
SVB Jana Sukdoláková, Pavla Veletová, Slávka Bezstarostová 

R.H.S Jiří Sukdolák, Martin Stiburek, Jan Vorel 
VŽB Vladimír Vávra, Lukáš Bleha, Zdeněk Ježek 

DK David Krejčí, Stanislav Komínek, Pavel Kopic 

Mlátičky Jaroslav Janák, David Karásek, Lukáš Říha 

Mistři (UČITELÉ) Jaromír Cihlář, Petr Svoboda, Dana Bártlová 

Ten Třebíč Točík Jakub, Ondřej Špinar, Martin Janák 

Čuníci Petr Studnička, Martin Pohan, Jakub Točík 
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Žebříček křestních jmen. 
Jmáno Počet Jmáno Počet Jmáno Počet Jmáno Počet 
Antonie 2 Jana 13 Věra 1 Jan 1 
Eduard 1 Jaroslav 6 Veronika 2 Pavel 5 
Růžena 3 Dobromila 1 Dana 1 Miloslav 2 
Vojtěch 1 Iva 1 Vojtěch 1 Václav 6 
Josef 24 Bedřich 1 Markéta 1 Veronika 1 
Ludmila 2 Adéla 1 Ladislav 3 Stanislav 2 
Marie 11 Eliška 1 Michael 1 Tomáš 1 
František 8 Tereza 1 Alois 2 Nikola 2 
Jiří 4 Petr 5 Blanka 1 Michala 2 
Jakub 1 Filip 1 Vlasta 1 Martina 1 
Olda 2 Jan 2 Pavel 3 Rudolf 3 
Daniel 3 Helena 1 Dagmar 1 David 1 
Libor 1 Dušan 1 Vašek 2 Lukáš 1 
Aleš 1 Jitka 1 Milada 1 Nikola 2 
Václav 6 Petra 2 Roman 1 Kateřina 2 
Božena 4 Lýdie 1 Pavlína 1 Michaela 1 
Anna 7 Pavel 3 Radek 2 Františka 1 
Romana 1 Eva 2 Dominika 1 Jiřina 1 
Denisa 3 Zdeněk 3 Anežka 1 Antonín 1 
Natálie 1 Alena 2 Běluše 2 Hana 1 
Naďa 1 Karel 1 Běla 1 Petra 2 
            Ludmila 2 

Žáci 6. ročníku udělali průzkum, která 
křestní jména se vyskytují v jejich rodi-
nách nejčastěji. A tady jsou výsledky: na 
prvním místě se umístil Josef, na druhém 
pak Jana a na třetím Marie. Na grafu mů-
žete vidět pořadí dalších jmen 
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Antonie Eduard Růžena Vojtěch Josef Ludmila Marie František
Jiří Jakub Olda Daniel Libor Aleš Václav Božena
Anna Romana Denisa Natálie Naďa Jana Jaroslav Dobromila
Iva Bedřich Adéla Eliška Tereza Petr Filip Jan
Helena Dušan Jitka Petra Lýdie Pavel Eva Zdeněk
Alena Karel Věra Veronika Dana Vojtěch Markéta Ladislav
Michael Alois Blanka Vlasta Pavel Dagmar Vašek Milada
Roman Pavlína Radek Dominika Anežka Běluše Běla Jan
Pavel Miloslav Václav Veronika Stanislav Tomáš Nikola Michala
Martina Rudolf David Lukáš Nikola Kateřina Michaela Františka
Jiřina Antonín Hana Petra Ludmila

Graf vytvořil Lukáš Hanek, 6. roč. 
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Školní kolo olympiády v českém jazyce 
(výsledková listina) 

Školního kola se zúčastnilo celkem 16 žáků z 8. a 9. ročníku. 

Tereza Veletová, Marta Pohanová, 8. roč. 

Testy SCIO v 6. a 9. ročníku 
V podzimních měsících byly napsány nejdříve v 6. a později v 9. ročníku testy SCIO z českého jazyka, 

matematiky a všeobecných studijních předpokladů. Testy obou tříd byly zpracovány centrálně v Praze a 
výsledné zprávy byly zaslány nazpět do naší základní školy. Každý žák dostal svou výslednou zprávu, ve-
dení školy obdrželo analýzu výsledků, porovnání s ostatními testovanými školami v naší republice. Vynika-
jícího výsledku dosáhla 6. třída, která skončila mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. Výsledky žáků 
9. ročníku byly slabší. 

Věra Špetlová 

Pořadí Jméno a příjmení Ročník Mluvnická část Slohová 
část 

Celkem 
bodů 

1. Martina Průšová 9. 8 5 13 

2. Radek Hanek 9. 8 4 12 

3. Lukáš Říha 9. 4 6 10 

  Tereza Veletová 8. 3 7 10 

5. Tomáš Kovařík 8. 4 5  9 

6. Marta Pohanová 8. 4 4  8 

  Ondřej Špinar 8. 4 4  8 

7. David Karásek 9. 1 6  7 

  Žaneta Lhotská 9. 3 4  7 

  Jan Nerad 9. 3 4  7 

  Václav Sedlák 9. 3 4  7 

  Michaela Veletová 8. 4 3  7 

8. Zdeněk Ježek 9. 3 3  6 

  Nikola Pohanová 8. 1 5  6 

9. Lukáš Bleha 9, 1 4  5 

  Šárka Bloudková 8. 2 3  5 
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Redakční rada prosinec, leden: 
Zleva je Ladislav Brávek, Václav Sedlák, Jiří Sukdolák, Lucie Čechová , Martin Janák, Marta 
Pohanova, Zdeněk Ježek, Tereza Veletová, na společné fotografii chybí Markéta Jelínková. 


