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Pranostiky 
Co řádek to pranostika. 

 
Červen: 
                        
Hřímá-li v červnu, zvedne se obilí. 
Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení. 
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začnem kositi. 
Červen studený - sedlák krčí rameny. 
Pak-li červen suchem mokro převyšuje, dobrým vínem sudy naplňuje. 
V červnu se ukáže, co nám dá Pán Bůh na daře. 
Co červen nedá do klasu, červenec nažene v času. 
Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví. 
Na Boží tělo jaký den, takové počasí po celý týden. 
Když utíkají na Boží tělo od oltářů sekáči, budou sušit seno v pekáči. 
Rýma tento měsíc lidi nejvíce posedá. 
Červen mokrý a studený - bývají žně vždy zkaženy. 
Červen stálý - prosinec dokonalý. 
Lidé se radují létu, včely květu. 
Deštivé léto je horší podzimku. 
Co červen nedá, dožene v času červenec. 
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá. 
Červen-li více suchý než mokrý panuje, dobrým vínem naše sudy naplňuje. 
Červen mokrý a studený, bývají žně vždy zkaženy. 
Červen studený sedlák krčí rameny. 
Hřmí-li v červnu, zvede se obilí. 
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný. 
Když kvete chrpa, za čtyry neděle chop se srpa. 
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno. 

Monika Moučková, 8. roč. 
 

Atletická olympiáda 
 

Dne 5.6. proběhla v Pelhřimově atletická olympiáda, které se zúčastnili Ludmila Urbanová a Jakub 
Špinar z devátého ročníku, dále Luboš Vávra, Alena Veletová , Kateřina Balounová z osmého ročníku. 
Ludmila Urbanová soutěžila v běhu na 60 m a ve vrhu koulí. Jakub Špinar spolu s Lubošem Vávrou 
soutěžili ve skoku dalekém a vrhu koulí. Alena Veletová soutěžila ve vrhu koulí a Kateřina Balounová 
soutěžila ve skoku dalekém a vysokém, při kterém si poranila ruku a závod nedokončila. Nejlépe se 
umístil Luboš Vávra, který skončil ve vrhu koulí na výborném 3. místě výkonem 11,63 m a Jakub 
Špinar vrhl koulí o 26 cm méně a obsadil 6. místo. 

O týden později soutěžili v lehkoatletické olympiádě mladší žáci: Dominik Vlček ze 2. ročníku, 
Josef Kosař, Dominik Šimáček, Ondřej Průša a Markéta Nevšímalová ze 3. ročníku, Lucie Čechová, 
Julie Stýblová a Vladimír Vávra z 5. ročníku. Mladší žáci byli úspěšnější než starší, Vávra v běhu na 
50 m obsadil první místo časem 7:30 s, Šimáček byl třetí v běhu na 400 m časem 1:18:00 min, 
Nevšímalová hodila kriketovým míčkem 24,2 m, což byl čtvrtý nejlepší výkon soutěže. 

                                                                                          Alena Veletová, Luboš Vávra, 8. roč. 
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Krajské kolo ve vybíjené 
 

Dne 8. června jeli žáci 5. ročníku na krajské kolo ve vybíjené, které se konalo v Základní škole v Lípě. 
Naši školu pod vedením paní učitelky Hany Vaněčkové reprezentovali tito žáci: Aleš Hora, Vladimír 
Vávra, Pavel Kopic, Lucie Čechová, Julie  Stýblová, Jan Pohan, Aneta Průdková, Bohuslava 
Bezstarostová, Jana Sukdoláková, Martin Janák, Filip Krejčí, Kristýna Vacková. Spolu s námi se 
zúčastnily ještě týmy z: České Lípy, Nové Vsi, Velkého Meziříčí, Třebíče a Jihlavy. V naší skupině 
byla Jihlava a Třebíč. Ze skupiny jsme postoupili poté, co jsme prohráli s Jihlavou a porazili Třebíč. 
V semifinále nás čekala Česká Lípa, která nás porazila, a proto nás čekal souboj o třetí místo s Třebíčí, 
kterou jsme porazili. A tak jsme v krajském kole vybojovali krásné 3. místo. 

                                                          Aleš Hora, Jana Sukdoláková, 5. roč.  
 

Výtvarná soutěž Silnice a my 
 
Ve čtvrtek 17. května 2007 se konala v Základní škole Želiv slavnostní vernisáž krajské výtvarné 

soutěže Silnice a my – bezpečně do školy.  
Letos se uskutečnil již 4. ročník této soutěže, soutěž měla dvě části – krajské kolo a školní kolo. 

Vyhlásili jsme soutěž ve čtyřech věkových  kategoriích: MŠ, 1.-3. ročník, 4.-6. ročník, 7.-9. ročník. 
Děti si mohly zvolit jednu z technik – malbu nebo kresbu. Do soutěže zaslalo výtvarné práce 32 škol 
kraje Vysočina, nejlepší práce jsme vybírali ze 405 prací, 12 v 1., 163 ve 2., 104 ve 3. a 57 ve 4. 
kategorii. 69 výkresů bylo z naší školy. Vůbec 
nebylo jednoduché vybrat ty nejlepší práce, 
protože všechny obrázky byly moc hezké. Velmi 
dobře bylo vidět, jaké problémy děti trápí zejména 
na přechodech. Svými pracemi vyjadřovaly svou 
nespokojenost s bezohledností některých řidičů, 
ale i svá přání, jak by to mělo na silnici vypadat.  

Slavnostní vernisáž byla zahájena krátkou 
kulturní vložkou žáků školy. Přítomní rodiče 
s dětmi měli možnost vidět vítěze recitační 
soutěže v Humpolci, vítězku OK pěvecké soutěže 
Pelhřimovský zvonek a úspěšné vystoupení děvčat 
v aerobiku. Poté  následovalo předání diplomů a 
cen autorům třech nejlepších prací v každé 
kategorii (celkem bylo odměněno 38 dětí). Ceny 
předávali pan Michael Líbl, místostarosta obce     
a pí Hana Kotková, mluvčí OŘ Policie ČR.  

Následovala prohlídka oceněných prací 
vystavených v tělocvičně školy a ostatních prací, 
které byly umístěny v hlavní chodbě. Zájemci 
mohou výstavu zhlédnout ve všedních dnech až do 
15. června. Nakonec se všichni zúčastnění sešli ve 
školní jídelně, kde každý dostal malé občerstvení. 

Myslím, že jsme všichni společně strávili příjemný podvečer, a to i díky obětavým rodičům, kteří 
přijeli se svými dětmi i z velmi vzdálených obcí. 
Na závěr bych chtěla poděkovat všem učitelům, kteří se na přípravě soutěže podíleli. Poděkování patří 
i sponzorům, bez nichž bychom nemohli děti odměnit. Jsou to: Obec Želiv, ZD Vysočina Želiv, OŘ 
Policie ČR Pelhřimov, Besip Jihlava, Pekařství Velíšek Kamenice nad Lipou.    

Marie Dolejšová 
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Dotazník pro učitele 
 

Rozhodli jsme se, že položíme několik otázek našim učitelům. Jste zvědaví jak to dopadlo? Tak to 
si můžete přečíst v následujícím článku. Na naše otázky odpovídalo celkem 11 učitelů. 
A jdeme na to: 
 
1. Jakou zemi byste si vybral/a pro dovolenou? 
 
Jana Decastelová:                   Austrálii 
Hana Vaněčková Čechy nebo Slovensko 
Jana  Jarošová Francii 
Petr Svoboda:                         Egypt 
Irena Strnadová:                     Chorvatsko 
Marie Dolejšová:                    Francii 
Věra Špetlová:                        Řecko 
Alena Procházková:               Egypt,Řecko 
Hana Poláková: Egypt 
Ludmila Chybová:                  Francii 
Jaromír Cihlář: Aljašku 
 
2. Na jakou památku by jste se chtěl/a podívat ve vybrané zemi? 
   
Jana Decastelová:                  Na všechno. 
Hana Vaněčková: --------------- 
Jana  Jarošová:                      Eifelova věž 
Petr Svoboda:                        Pyramidy aj. 
Irena Strnadová:                    Ve Francii bych si chtěla prohlédnout Paříž. 
Marie Dolejšová:                   Eifelova věž 
Věra Špetlová: Všechny památky řecké kultury. 
Alena Procházková: Údolí králů 
Hana Poláková:                      Na všechny 
Ludmila Chybová:                 Mám ráda oblast Provence. Takže v této 

oblasti bych se ráda podívala na všechno.                                                                                           
Jaromír Cihlář: Hory a příroda 
 
3. Máte raději pasivní nebo aktivní trávení dovolené? 

 
 
 

Jana Decastelová: Spíše pasivní, ale jak kdy. 
Hana Vaněčková: Aktivní i pasivní 
Jana Jarošová: Aktivní 
Petr Svoboda: Aktivní 
Irena Strnadová: Aktivní 
Marie Dolejšová:                  Aktivní 
Věra Špetlová:                       Aktivní 
Alena Procházková: Aktivní 
Hana Poláková: Pasivní 
Ludmila Chybová: Jak kdy, ale spíše aktivní. 
Jaromír Cihlář: Aktivní 
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4. S jakou slavnou osobností by jste chtěl/a strávit dovolenou? 
   A proč? 
 
Jana Decastelová: ------- 
Hana Vaněčková: Stačí mi má rodina. 
Jana Jarošová: ------- 
Petr Svoboda: ------- 
Irena Strnadová: Stačí mi má rodina. 
Marie Dolejšová: Nepotřebuji slavné osobnosti, stačí mi rodina. 
Věra Špetlová: -------- 
Alena Procházková: Nechci slavnou osobnost,ráda na dovolenou 

jezdím se členy své rodiny a blízkými přáteli. 
Hana Poláková: -------- 
Ludmila Chybová S žádnou. Nejlepší je strávená dovolená 

s kamarády a rodinou.  
Jaromír Cihlář S Bradem Pittem, aby se na nás lepili krásné 

ženy. 
 
5. Stal se vám na dovolené nějaký trapas? Jaký? 
 
Jana Decastelová: Nevzpomínám si. 
Hana Vaněčková: -------- 
Jana Jarošová: Ne nestal. 
Petr Svoboda: Žádný se mi nestal. 
Irena Strnadová: Nevzpomínám si. 
Marie Dolejšová: Ano, v Itálii, fotografovala jsem bez vloženého 

filmu. 
Věra Špetlová: Ještě v době studií, ztratila se nám kamarádka 

v Budapešti a nemohli jsme ji najít a 
maďarsky nikdo neuměl. 

Alena Procházková: Ano, v Itálii mě okradli a neměla jsem 
cestovní doklady. 

Hana Poláková: Nevzpomínám si. 
Ludmila Chybová Pokud vím, tak žádný. Zatím...  
Jaromír Cihlář Ne nestal. 
 
 
6. Kam se chystáte letos na dovolenou? 
           
Jana Decastelová: Na Krétu 
Hana Vaněčková: -------- 
Jana Jarošová: Někam tady v ČR. 
Petr Svoboda: -------- 
Irena Strnadová: Jizerské hory, Mariánské Lázně -  cyklotrasy. 
Marie Dolejšová: Žádnou neplánuji, pojedu na týden na 

pracovní dovolenou k mamince.  
Věra Špetlová: Ještě jsem o tom nepřemýšlela. 
Alena Procházková: Egypt 
Hana Poláková: Zatím nevím. 
Ludmila Chybová Do Jeseníků 
Jaromír Cihlář Nikam, šetřím na příští rok. 

Monika Moučková, 8. roč. 
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Deváťáci 

 
Tak se znovu blíží konec školního roku a s ním dva příjemné měsíce prázdnin. Ještě předtím, než si 

je začneme užívat nás čeká jedna důležitá povinnost. Letos se jako každý rok budeme muset rozloučit 
s dalšími deváťáky. A proto si myslíme, že by bylo dobré věnovat jim jednu rubriku našeho časopisu. 

O každém z nich se tak dozvíme třeba to, jak hodnotí čas strávený na škole a na jakou školu míří 
v září.  

Obě bychom jim samozřejmě rády popřály hodně štěstí, které teď budou potřebovat víc než kdy 
dřív. 

 
 
 

 
 

                               
 

 
 

 
 

Jméno: Zdeněk Baloun 
Věk: 15 
Přezdívka: Atomovy 
Hobby: Modelářství, airsoft 
Jak bys zhodnotil 9 let na téhle 
škole? 

No, zážitky  jsou skvělé, hlavně 
z výletů, ale učení hodnotit 
nebudu. 

Nejoblíbenější předmět: Hodiny s panem učitelem 
Cihlářem 

Na jaké škole tě najdeme od září? Česká zemědělská akademie 
 Humpolec, obor agropodnikání – 
ekologické a konvenční 
zemědělství 

Jméno: Eva Havlová 

Věk: 15 
Přezdívka: Evžen, Evík 

Hobby: Jízda na koni, aerobik 
Jak bys zhodnotila 9 let na 
téhle škole? 

Super až na hodiny 
dějepisu. 

Nejoblíbenější předmět: Fyzika 
Na jaké škole tě najdeme 
od září? 

Střední hotelová škola, 
obor cukrářka, Pelhřimov 

Jméno: Michal Ježek 
Věk: 15 
Přezdívka: Šišan, Mišák 
Hobby: Fotbal, florbal, ET 
Jak bys zhodnotil 9 let na téhle škole? Je to povinnost, tak co 

nadělám. 
Nejoblíbenější předmět: Tělocvik, chemie 
Na jaké škole tě najdeme od září? Střední průmyslová 

škola, Pelhřimov 
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Jméno: Iveta Kovaříková 
Věk: 15 
Přezdívka: Ivule, Iveťák 
Hobby: Snowboarding, jídlo, spánek, lyže 
Jak bys zhodnotila 9 let na téhle škole? Bylo to tu docela v pohodě, až na nějaké ,, 

slabé´´ chvilky … Ale to by nebyla škola, 
že  Na škole jsem poznala super lidičky 
… Byla to sranda … Na jednu stranu jsem 
ráda, že odcházím, ale na druhou stranu 
mám z toho všeho ,, husí kůži ´´. Asi 
nejsem sama  

Nejoblíbenější předmět: Český jazyk, přírodopis 
Na jaké škole tě najdeme od září? Česká zemědělská akademie Humpolec, 

obor agropodnikání – ekologické a 
konvenční podnikání 

Jméno: Monika Lhotská 
Věk: 15 
Přezdívka: Monoliška 
Hobby: Tanec, kamarádi 
Jak bys zhodnotila 9 let na téhle 
škole? 

Prožila jsem tady dobré i horší 
chvilky, ale určitě si nestěžuju a 
jsem ráda, že jsem tu byla. 

Nejoblíbenější předmět: Chemie, matematika, dějepis 
Na jaké škole tě najdeme od září? Škola ekonomiky a cestovního 

ruchu, Jihlava 

Jméno: Jiří Podařil 
Věk: 15 
Přezdívka: Podak 
Hobby: Free style BMX 
Jak bys zhodnotil 9 let na téhle 
škole? 

9 let tu nejsem  

Nejoblíbenější předmět: Angličtina  
Na jaké škole tě najdeme od září? Střední hotelová škola, Pelhřimov 

Jméno: Lenka Radinová 
Věk: 15 
Přezdívka: Leník 
Hobby: Plavání, kolo, in-line 
Jak bys zhodnotila 9 let na téhle škole? Bylo to tu super! Hlavně ty dva 

poslední roky. 
Nejoblíbenější předmět: Matematika, výtvarná výchova 
Na jaké škole tě najdeme od září? Manažerská akademie, specialista pro 

obchodní a manažerskou činnost, 
Jihlava 
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Jméno: Marek Siblík 

Věk: 15 

Přezdívka: Kaufman 

Hobby: Sport  

Jak bys zhodnotil 9 let na téhle 
škole? 

Jde to, ale dře to. 

Nejoblíbenější předmět: Tělocvik, zeměpis 

Na jaké škole tě najdeme od září? Střední hotelová škola, Pelhřimov 

Jméno: Adam Sochůrek 

Věk: 15 

Přezdívka:  Czernozub, ,,ten velký kokot´´ 

Hobby: Fantasy, sci-fi, knihy, LARP, jídlo 

Jak bys zhodnotil 9 let na téhle 
škole? 

Trest je trest, tak co nadělám! 

Nejoblíbenější předmět: Dějepis  

Na jaké škole tě najdeme od 
září? 

Střední škola obchodu, služeb a 
řemesel, Tábor 

Jméno: Jakub Špinar 

Věk: 15 

Přezdívka: 
 

--------- 
 
 
Hobby: 
 

 
 
Fotbal, florbal, jízda na kole, aj. 

Jak bys zhodnotil 9 let na téhle škole? Mělo to své světlé chvilky, ale i  
( pochopitelně ) horší chvíle. 

Nejoblíbenější předměty: Tělocvik, angličtina, přírodopis, 
zeměpis a fyzika 

Na jaké škole tě najdeme od září? Střední hotelová škole, Pelhřimov 
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Michaela Veletová, Markéta Studničková, 8. roč. 
Foto: Martin Kopic, 8. roč.  

 
Závěrečný proslov 

 
Milí žáci, milí učitelé, milý pane školník, paní kuchařky, uklízečky, zkrátka vy všichni ve škole. 
V mateřince nám všem vtloukaly do hlavy, jak to bude ve škole krásné, jak si najdeme spoustu 
kamarádů a podobně. Časem každý zjistil, že skutečnost není tak růžová jako představy pětiletých 
dětí. Že počítat vás tu sice naučí a to i věci, které nikdy neupotřebíte, ale že vás to bude stát spoustu 
ztraceného času, že vás naučí číst, což většinu z vás absolutně nebude bavit, že krom kamarádů získají 
někteří z vás i úhlavní nepřátele, no co budu povídat, známe to všichni.  
   Tak přejde druhá třída, třetí, čtvrtá a pátá. Opravdu do tuhého ale jde až od šestky. Doteď jste 
některé věci braly jen polovičatě, nebo vůbec, nebo jste je jen tak z vrchu pohladily. Zkrátka po 
čajíčku prvního stupně přichází kafe stupně druhého. Změní se vám učitelé, dostanete třídního se 
kterým je někdy naprosto nemožné spolupracovat, dostanete nové předměty a nastane ještě hafo 
novot. Jedině jídlo je pořád stejně hrozné. Postupně se prokousáváte antikou, zlomky, těmi kvanty 
revolucí v devatenáctém století které většinou nikam nevedly a stále víc se těšíte do devítky, až 
konečně vypadnete z tohohle sanatoria duševně chorých.  
   A pak jste konečně tu. V té toužebně očekávané třídě s devítkou na dveřích. A teď konečně vám 
v těch dubových palicích docvakne že se vám tu vlastně líbí, že pryč nechcete, že celá základka byla 
oproti nadcházející střední asi jako první stupeň proti druhému. A najednou vám je to líto. Rádi byste 
tu ještě zůstaly, ale nemůžete, žít se musí dál, čas nelze zastavit. Jen to jídlo je pořád stejně hrozné.  
Alespoň já jsem takovou transformací prošel a teď tu čtu mizerný proslov mizernému publiku, které 
zřejmě nevnímalo ani slovo. Co tedy říct závěrem? Co, jak to tu shrnout? Nějakým otřepaným klišé, 
jak všem děkuju a tak? Ne. Promarnil jsem tu spoustu času, neříkám všechen, ale neříkám že žádný. 
Většinu učitelů jsem nenáviděl, jiné měl rád, zejména pak paní ředitelku Dolejšovou, Hlinákovou,       
a částečně i Špetlovou, která dokáže být jak naprosto v pohodě, tak i šíleně přísná.  
Nakonec mi to ale nedá a musím to shrnout. Škola není ani řůžovoučká oáza vzdělání, ani ono 
zmiňované sanatorium pro duševně choré. Stejně jako svět.  

Adam Sochůrek, 9. roč. 
Zážitkový kurz 

 
8.-9. června nás čekal v pořadí čtvrtý zážitkový kurz. Asistenty byli opět naši deváťáci a vedoucím 

kurzu se stal pan učitel Cihlář. 
Letos nás čekalo mnoho inovací. Během túry, kterou jsme absolvovali, jsme si mohli zahrát 

například trojnožku, lovili jsme v džungli zvířata, vyzkoušeli jsme si přechod přes bažinu, přechod 
přes řeku, a nebo jsme poslepu hledali šišky. 

Byli jsme rozděleni do čtyř skupin. Jedna měla název Modří, kde byli asistenty Jakub Špinar a 
Adam Sochůrek, druhá skupina se jmenovala Černý Petr, kde žákům pomáhali Iveta Kovaříková a 

Jméno: Ludmila Urbanová 

Věk: 15 

Přezdívka: Libča, Libuna 

Hobby: Hudba, sport, plavání 

Jak bys zhodnotila 9 let na 
téhle škole? 

Celkem v klidu, až na hodiny 
dějepisu, jinak všechno OK. 

Nejoblíbenější předmět: Matematika, tělocvik, výtvarná 
výchova 

Na jaké škole tě najdeme od 
září? 

Konzervatoř, České Budějovice 
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Zdeněk Baloun, třetí skupina si dala jméno CoD 9, kde pevnou rukou veleli Jiří Podařil a Michal Ježek 
a čtyřku uzavíraly Černé vdovy, kde byly dvě asistentky – Monika Lhotská a Ludmila Urbanová. 

Trasa vedla členitým terénem a musím uznat, že jsme se při jejím procházením docela zapotili. 
Nakonec ale všechny týmy svůj úkol zvládly – poklad, jímž byly „ peníze“ za které jsme si mohli 
směnit sladkosti – jsme našli všichni. 

Večer nás čekala ještě noční hra, kdy jsme všichni bedlivě opatrovali své hořící svíčky před 
čarodějnicí, aby nám je nezhasla a my se nemuseli vracet do „ kruhu počátku“. 

Druhý den jsme tvořili rekordy v netradičních disciplínách a když jsme své rekordmany znali, 
sehráli kluci zápas ve florbale a my se potom usadili do závěrečného kruhu, abychom kurz zhodnotili. 
Podle většinového mínění se kurz všem líbil a já si také myslím, že se vydařil. Tohle byl prostě kurz, 
který se povedl. 

Michaela Veletová, 8. roč. 
 

Školní výlet 
 

10.-11. června jsme se my – žáci 6.-9.ročníku – zúčastnili dvoudenního školního výletu 
v rekreačním středisku Březová – STAN, kde pro nás po dva dny byly připraveny nejrůznější aktivity. 

Všichni společně jsme bydleli v dřeveném srubu. 
Při aktivitách jsme byli rozděleni do dvou družstev po 17-ti a 18-ti žácích. Méně početná byla první 

skupina, kde pedagogický dozor zajišťoval pan učitel Cihlář a asistent Petr. 18-ti členné skupině dělali 
pedagogický dozor paní učitelka Strnadová a pan učitel Svoboda a asistent Tomáš. 

Během těchto dvou dnů jsme si vyzkoušeli střelbu ze vzduchovky, hráli jsme paintball, svoje těla 
mučili na rambo dráze a také vysokých a nízkých lanech, lezli jsme i po horolezecké stěně a také jsme 
si to ,,krosili“ po rybníku v raftech. 

V areálu střediska nám byl k dispozici také bufet, který jsme všichni bohatě využívali, neboť jídlo 
z místní jídelny jsme nijak lačně nemilovali. 

Výlet byl zajímavý a zkusili jsme si mnoho věcí, které jsme do teď nikdy nedělali. Z výletu jsme si 
odvezli mnoho zážitků a někteří z nás i modřiny z paintballu.  

Michaela Veletová, 8. roč.  
 

Dopravní soutěž mladých cyklistů 
 

Dne 22. května jsme jeli na okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěž se konala 
v Pelhřimově. Naši školu reprezentovali žáci 6. ročníku Tomáš Kovařík, Petr Studnička, Nikola 
Pohanová a Tereza Veletová. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: jízda zručnosti, jízda na dětském 
dopravním hřišti, první pomoc a testy.Všechny disciplíny jsme úspěšně zvládli. Získali jsme 150 
trestných bodů, nejméně z 11 zúčastněných družstev, a proto jsme obsadili 1. místo. Toto umístění nás 
posunulo do krajského kola, které se konalo 1. června ve Žďáru nad Sázavou. 

Zde soutěžilo 7 nejlepších družstev kraje Vysočina, družstev, která se v okresním kole umístila na 
1. místě.Čekaly nás opět 4 disciplíny. Po prvních dvou, testech a první pomoci, jsme získali jen 15 
trestných bodů, což bylo výrazně nejméně ze všech družstev. Nejlepší jsme byli i na dětském 
dopravním hřišti, kde jsme získali jen 15 trestných bodů. Trochu problémy jsme měli s jízdou 
zručnosti (124 trestných bodů), která byla postavena velmi obtížně. Problémy tu ovšem měla i ostatní 
družstva. V konečném pořadí jsme obsadili 1. místo s celkovým počtem 154 trestných bodů. Druhá ZŠ 
Nuselská Havl. Brod měla už 230 trestných bodů. Jen pro srovnání poslední 4. ZŠ Žďár n. Sázavou 
obdržela 385 trestných bodů.  

Toto umístění jsme vůbec nečekali, jsme nejlepší v kraji Vysočina a pojedeme tento kraj 
reprezentovat na celostátní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů do Zlína ( 19.-21. června 2007).  

Do Zlína nás odvezl speciální autobus BESIP. Jeli jsme 7 hodin. 
Před námi byly opět 4 soutěžní disciplíny. První den jsme psali testy, soutěžili na  DDH  

a poskytovali první pomoc. Po těcho disciplínách jsme byli na 11. místě. Po testech podalo jedno 
z družstev protest a museli jsme je další den psát znovu. Ve stejný den jsme také změřili své síly 
s ostatními týmy v jízdě zručnosti. Posunuli jsme se na 10. místo a na tom jsme už také zůstali.  
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Na prvním místě se umístila ZŠ Častolovice, která vyhrává skoro každý rok a ta postupuje do 
mezinárodního kola v Madridu ( Španělsko ). 

Čas strávený na soutěži jsme si zpestřili koupáním v bazénu a výletem do ZOO a nakupováním 
v obchodním domě TESCO.  
                      Tereza Veletová, Tomáš Kovařík, Nikola Pohanová, Petr Studnička, 6.  roč. 

 
Další četa nastupuje 

 
Po prázdninách jako každý rok přivítáme další prvňáčky. Letos doplní stavy jenom 6 dětí. Dvě děti 

mají odklad povinné školní docházky. 
A to jsou ti, kteří jdou do naší školy: 
 

    
Daniel Krtek                                                   Michal Popelka 
 

    
Petr Šimáček      Dominika Veletová 
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Daniel Berky                              Denisa Bloudková 
 

Martina Dalíková, Alena Veletová, 8. roč. 
Foto: Monika Moučková, 8. roč. 

 
Charakteristiky znamení 

 
PANNA 
• Povaha: melancholicko-flegmatická  
• Vládce: Merkur  
• Živel znamení: země  
• Kov: rtuť  
• Barvy: zlatá, žlutá, 
• Kameny: jantar, achát, jaspis,  
• Šťastná čísla: 3, 4, 8, 10, 33, 64,   
Zrozenci ve znamení Panny jsou velmi chytří i zruční a berou život z praktické stránky. I když si sami 
o sobě myslí, že mají velké ideály, není to pravda. Navenek působí měkce a laskavě, mají však silný 
sklon k egoizmu a ze všech mají nejraději sebe. Jsou tišší a klidní a zlost je u nich velmi vzácná. Jejich 
názory jsou dosti proměnlivé a lze je snadno ovlivnit. 
 
 
BERAN 
• Povaha: cholerická   
• Vládce: Mars  
• Živel znamení: oheň  
• Kov: železo  
• Barvy: černá, fialová,  
• Kameny: rubín, karneol, granát, diamant, jaspis,  
• Šťastná čísla: 1, 5, 7, 13, 25, 47, 65,  
Berani jsou vždy odvážní, energičtí, odhodlaní a derou se dopředu. Chtějí být všude první a proto jsou 
výtečnými průkopníky nových idejí. Jen tehdy jsou spokojeni, podaří-li se jim prosadit svou vůli. 
Každou činnost začínají bez rozmyšlení, s velkým nadšením; s dokončováním je to již mnohem horší. 
Překypují dobrou náladou, pohyblivostí a radostí ze života. Často přehánějí a někdy upadají i do 
extrémů. Za každou cenu chtějí světu ukázat prvotřídní výkon a proto nejsou nikdy sami se sebou 
spokojeni. 
 
BÝK 
• Povaha: melancholicko-flegmatická  
• Vládce: Venuše  
• Živel znamení: země  
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• Kov: měď  
• Barvy: zelená, béžová,  
• Kameny: citrín, růženín, jaspis  
• Šťastná čísla: 4, 6, 7, 8, 22, 49,  
Muži a ženy zrození ve znamení Býka jsou zpravidla klidní, trpěliví a obětaví. Jejich cílem je žít v 
míru, klidu a pohodlí. Jejich názory jsou konservativní a je prakticky nemožné je zviklat. Také jejich 
úsudek lze jen výjimečně ovlivnit a na jednou vysloveném mínění tvrdošíjně trvají. Změny a novinky 
je obtěžují protože milují staré, známé a osvědčené.   
 
KOZOROH 
• Povaha: melancholická  
• Vládce: Saturn  
• Živel znamení: země  
• Kov: olovo  
• Barvy: černá, tmavě modrá, žlutá,  
• Kameny: karneol, fluorit, diamant, křišťál, malachit,  
• Šťastná čísla: 2, 3, 8, 9, 15, 28, 45, 47,  
Kozorozi se vyznačují enormní ctižádostivostí a pílí. Pokud je někdo vyruší z práce nebo jim dokonce 
překazí započatou činnost jsou značně nevrlí. Čím  těžší a pracnější je jejich úkol, tím více a 
neúnavněji se do něj ponoří. Jejich vytrvalost a usilovné překonávání překážek jsou obdivuhodné. 
Snadné práce a maličkosti nemají v oblibě, tvrdý boj o výsledek je jejich základní potřebou. 
 
BLÍŽENEC 
• Povaha: melancholický sangvinik   
• Vládce: Merkur  
• Živel znamení: vzduch  
• Kov: rtuť  
• Barvy: zlatá, žlutá, tmavě modrá,  
• Kameny: citrín, růženin, jantar,  
• Šťastná čísla:3, 8, 12, 13, 23, 64,  
Blíženci mají, jak již název napovídá, dvojí povahu. Na jedné straně překypují dobrotou, láskyplností 
a pokorou, na straně druhé dokáží být neobyčejně tvrdí. Chovají se tedy dosti nevypočitatelně. Jednou 
jsou přáteli podávajícími pomocnou ruku, podruhé neznají soucitu. Jejich duch je neustále v neklidu a 
neustále touží po nové činnosti. 
 
RAK 
• Povaha: flegmatická   
• Vládce: Měsíc  
• Živel znamení: voda  
• Kov: stříbro  
• Barvy: bílá, oranžová, fialová,  
• Kameny: karneol, jaspis, perly,  
• Šťastná čísla:2, 5, 9, 12, 48, 81, 
Raci mají klidnou, přizpůsobivou a zdrženlivou povahu. Vše co je nápadné jim nesedí. Mají silnou 
touhu k někomu se přivinout a opřít se o jeho pevné rameno. Jejich nálada se natolik mění, že tím sami 
trpí. 
 
LEV 
• Povaha: cholericko-flegmatická  
• Vládce: Slunce  
• Živel znamení: oheň  
• Kov: zlato  
• Barvy: černá, oranžová, žlutá,,  
• Kameny: rubín, jantar, diamant, granát,  
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• Šťastná čísla: 1, 3, 6, 9, 36, 93,   
Lvi jsou pokládáni za vznešené a ušlechtilé. Mají zdravou hrdost a ve svém okolí dominují. Jsou to 
rození vládci a vedoucí. Jejich mysl je velkorysá a noblesní. Pocity méněcennosti nebo úzkosti jsou 
jim cizí. Chovají se samozřejmou důstojností, svému okolí imponují, aniž by se zvlášť namáhali. 
 
VÁHY 
• Povaha: sangvinicko-flegmatická  
• Vládce: Venuše  
• Živel znamení: vzduch  
• Kov: měď  
• Barvy: zelená, tmavě modrá,  
• Kameny: rubín, růženin, perly  
• Šťastná čísla: 7, 8, 10, 27, 49, 
Váhaři jsou obvykle otevření, čestní a řádní lidé. Jsou mírumilovní, klidní vyhýbají se všemu, co 
nepokládají za harmonické. Hluboce nenávidí jakékoliv spory. A agresivita je jim cizí.   
 
ŠTÍR 
• Povaha: flegmaticko-cholerická  
• Vládce: Pluta, Mars  
• Živel znamení: voda  
• Kov: železo  
• Barvy: černá, červená, zlatá,  
• Kameny: jaspis, býčí oko, malachit 
  
Šťastná čísla: 5, 7, 9, 11, 23, 25, 47, 65, 
Štíři mají velmi jasné a pronikavé myšlení. Jsou bystří a vše nové, neznámé rychle chápou. Nejenže 
touží po tom něco poznat, ale i nové vytvářejí. Zpravidla mají velmi zvláštní, originální a někdy i 
geniální názory, které fanaticky zastávají. Pokud s jejich názory nesouhlasíte, budete okamžitě a 
zvlášť surově napadeni. Obecně jsou zrozenci ve znamení Štíra dosti hašteřiví a tvrdohlaví 
 
STŘELEC 
       Povaha: cholericko-sangvinická 
 Vládce: Jupiter 
 Živel znamení: oheň 
 Kov: cín 
 Barvy: černá, světle modrá, 
 Kameny: karneol, opál, onyx, fluorit, 
 Šťastná čísla: 4, 5, 9, 14, 16, 34, 37, 
Střelci jsou veselí, svobodní lidé, kteří bez zábran a ostýchavosti procházejí životem. Jsou přímí a 
otevření, dokonce tak otevření, že jsou nevědomky schopni jiné zranit. Samozřejmě nechtějí být 
kousaví nebo zlomyslní, jsou pouze natolik čestní, že je pro ně nemožné skrývat vlastní názor. Pokud 
si ale na tento způsob komunikace zvykneme, pak v nich získáme upřímné přátele.   
 
VODNÁŘ 
• Povaha: sangvinická   
• Vládce: Uran, Saturn  
• Živel znamení: vzduch  
• Kov: olovo  
• Barvy: tmavě modrá, světle modrá,  
• Kameny: fluorit, perly achát, tyrkys, onyx,  
• Šťastná čísla: 2, 30, 4, 9, 10, 15, 39, 45, 49, 
Vodnáři mají přizpůsobivou čestnou povahu s velkými ideály. Jsou skromní, trpěliví, věrní a zpravidla 
mají velmi rádi společnost. 
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RYBY 
• Povaha: flegmaticko-sangvinická  
• Vládce: Jupiter, Neptun  
• Živel znamení: voda  
• Kov: cín  
• Barvy: tyrkysová, bílá, světle modrá,  
• Kameny: opál, fluorit, perly, malachit,  
• Šťastná čísla: 2, 4, 11, 16, 24, 32, 34, 
Ryby bývají bázlivé a ostýchavé a budí dojem, jako by je něco zastrašovalo. Jsou vysoce citlivé a mají 
sklon při sebemenším podnětu naříkat nebo dokonce plakat.  
Pokud se mají s někým seznámit nevědí co s rukama a ve své bezradnosti by nejraději utekly. 

Martina Dalíková, 8. roč 
Osvěžení na léto 

Chiquita Beach 

Použité suroviny: 1 ks Chiquita banán | 2 ks kiwi | 40 ml smetany nebo polotučného mléko | 1 lžíce 
javorového sirupu | minerální voda | kostky ledu či ledová tříšť | 
 
Nakrájené ovoce vložte do mixéru, přidejte smetanu a sirup. Do sklenice  
vhoďte pár kostek ledu a přelijte rozmixovanou lahůdkou tak, aby byla 
sklenice plná asi na 2/3. Dolijte minerální vodou. Na závěr vezměte pár 
kousků ovoce, napíchněte je na napichovadlo a položte přes okraj 
sklenice. 
 

 
Chiquita Pink 

 
/2 banán Chiquita | 4 ks čerstvé jahody | 2 cl grenadinový sirup | 2 cl kokosové mléko | 1 cl šlehačka | 

4 cl ananasová šťáva | kostky ledu |   
 
V mixéru zpracujeme uvedené přísady.Připravený koktejl nalijeme do 
skleničky. Zdobíme jahodou a plátkem banánu Chiquita 

 
 
 

 
Sluneční paprsek 

 
Použité suroviny: 
med 1 lžička šťáva z černého rybízu 8 cl minerální voda  pomerančová šťáva 8 cl 
 
Z 1 dl pomerančové šťávy si připravíme kostky ledu.  
Šťávu z černého rybízu, spolu s pomerančovou šťávou a medem 
rozmixujeme v mixéru.  
Okraj vysoké sklenky potřeme citronovou šťávou a namočíme do 
cukru.  
Do ozdobené sklenky dáme pomerančové kostky ledu, přilijeme 
rozmixovaný drink a vše dolijeme minerální vodou.  

Monika Moučková, 8. roč 
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Sudoku 
 

         5   8   
4       7 9 1     
7 8 2 4     6   5 
  4       2   6   
  7 9 6 3 1 5 4   
  6   5       7   

1   7     6 8 5 2 
    8 3 5       4 
  9   1           

 

   3   8       9 
5 1             4 
          2 3     
        1   2     

3 4     2     9 5 
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1             8 6 
9       6   4     
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Redakční rada 
 

 
 

Zleva nahoře: Monika Moučková, Alena Veletová 
Zleva uprostřed: Petr Vacek, Martina Dalíková 
Zleva dole: Michaela Veletová, Vratislav Koudela, Markéta Studničková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


