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Autor: Kateřina Balounová, 9. ročník 

Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu. 

 
Mokrý leden - prázdné sudy - neurodí se vína. 

 
Mlhavý leden - mokré jaro. 

 
Roste den, roste i zima. 

 
Leden studený, duben zelený. 

 
Neudrží leden, neudrží ani jeden. 

 
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu. 

 
V lednu moc sněhu, v červnu moc sena. 

 
Než v lednu sedláka, to radši vlka na poli viděti. 
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Lidové pranostiky na leden 

Únor bílý, pole sílí. 

 
Je-li v únoru sucho a zima, bude horký srpen. 

 
Únor netrkne-li rohem, šlehne ocasem. 

 
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna. 

 
Mnoho mlh v únoru přináší toho roku mnoho deště. 

 
Co si únor zazelená, březen si to hájí; co si duben zazelená,     květen 
mu to spálí. 

 
Kdyby měl únor takovou moc jako leden, nechal by v krávě       
zmrznout tele. 
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Lidové pranostiky na únor 



    Dne 17. 1. 2008 se konal na Základní škole v Želivě zápis prvňáčků. Do školy mělo přijít dvanáct                  
předškoláků……… 

   My jsme u toho samozřejmě nemohli chybět a udělali jsme pro Vás rozhovor s několika rodiči i budoucími  

prvňáčky.   Mezi prvními zde byli Štefanicovi a my neváhali a hned jsme se jich zeptali na pár otázek. 

 „Jak se těší Vaše dítě do školy?“  

„Těší se a hodně. Zprvu jsme uvažovali ještě o školce, ale nakonec jsme mu 
nechtěli kazit radost.“  

Dále nás zajímalo, zda by se chtěli vrátit do svých dětských let a zopakovat 
si základní školu. 

„Rozhodně bychom se rádi vrátili do svých dětských let, ale zopakovat si 
základní školu? To ne“, odpověděla nám paní Štefanicová s úsměvem.  

  Jako další jsme se pokusili vyzpovídat pana a paní Veletovi. A především 
nás zajímalo, zda si pamatují, jak vypadal jejich zápis. Po kratším zapátrání 
v paměti se oba bohužel shodli, že si na svůj zápis už nepamatují. Nevadí.  
Na to, jak se jejich syn těší do školy, nám pan Veleta energicky odpověděl:  

„Těší se šíleně do školy, je z toho opravdu nadšený.“  

 Když jsme se dále ptali, jestli to, že jejich syn už půjde do školy, bude mít nějaký význam, pan Veleta odpověděl 
s úsměvem na tváři:  

„No tak hlavně to vzdělání a taky doufám, že bude chytřejší než já, a také,  že bude vydělávat víc peněz než jeho 
rodiče.“ 

   Když jsme se ptali paní Novotné, jestli pro ní bude mít nějaký význam, že její syn už jde do školy, odpověděla: 

 „Jelikož už měl jeden rok odklad, tak se do školy těší a pro mě to bude mít význam takový, 
že už konečně bude velký a soběstačný kluk, a taky doufám, že už bude rozumnější.“  

Dále, když jsme se ptali paní Novotné na její zápis, překvapilo nás nejen to, že si na něj   
pamatuje, ale také i to,   že si přesně pamatuje i jeho průběh. 

 „Na svůj zápis si pamatuji velice dobře. Když jsem já byla u zápisu, museli jsme mít s sebou 
kufřík a v něm všechny věci do školy. Já jsem šla s maminkou po chodbě a držela jsem ji za 
ruku, když vtom se mi kufřík otevřel a všechny věci se mi vysypaly zrovna v tom okamžiku, 
kdy kolem nás procházely velké děti. Naštěstí se nikdo z nich nezačal smát a všichni mi   
pomohli ty věci sesbírat a dát je zpět do kufříku.“   

 Když jsme se dále ptali pana a paní Říhových, zda si ještě pamatují na svůj zápis, skákala 
nám do řeči jejich upovídaná dcerka Nikolka. Jakmile nám paní Říhová sdělila, že si ona i její manžel na svůj zápis 
nepamatují, dali jsme slovo jejich dcerce a zeptali jsme se jí na pár otázek (samozřejmě s dovolením jejích rodičů). 
Ptali jsme se, zda se těší do školy a jestli se jí bude stýskat po školce.  

„Do školy se těším a taky se těším, že se naučím psát.“ 

 A když jsme se ptali, jestli se jí bude po školce stýskat, tak jsme se dozvěděli nejen to, že se jí po školce stýskat 
nebude, ale také to, že až vyroste, tak se chce starat o nemocná zvířátka.      
               Autor : Nikola Čechová, 9. ročník 
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  Zápis do první třídy 
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Beran-  Víš, co chceš, a také toho dosáhneš. Vždy jasně vyjádříš svůj názor 
a svou silnou vůlí dokážeš strhnout ostatní. A všechno musí odsýpat!  

Tvůj styl : Velmi pečlivě si vybíráš, co si vezmeš na sebe. Módní trendy pro 
tebe nejsou tak důležité, dáváš přednost spíš jednoduchým, ale kvalitním    
věcem. Skutečně do gala se hodíš jen pro opravdu výjimečné příležitosti. 

Býk-  Máloco tě rozhodí. Energicky a sebevědomě sleduješ svůj cíl. Miluješ   krásu 
a jsi dokonalý požitkář. 

Tvůj styl:  Máš vkus a rád se oblékáš do značkových věcí. Oblečení přitom musí být 
praktické a nekomplikované. Mimořádně ti sluší trička s límečkem a džíny. Svou   
ležérností zamotáš hlavu hodně lidem. 

Blíženci- Dnes slušňák/slušňačka, zítra drsňák/drsňačka – svůj styl měníš podle  
chuti a momentální nálady. Slovo nuda v tvém slovníku chybí. Díky svému přirozenému     
šarmu nacházíš všude a rychle kámoše. 

Tvůj styl: Sportovně, elegantně nebo sexy – ty miluješ všechny styly!  

Rak- Jsi přirozený, čestný, citlivý a přímý. Máš velký ochranitelský instinkt.      
Občas ale působíš ostýchavě. 

Tvůj styl: Máš rád/a pohodlné, ležérní věci, módu ale rozhodně nepovažuješ za to nej-
důležitější v životě. Nejraději nosíš košile k džínám, v nich tvůj pevný zadeček působí 
naprosto neodolatelně.             

Lev- Tvé sebevědomí a tvá aura jsou jedinečné. Na druhé straně jsi kavalír ze  
staré školy. Svému příteli/ přítelkyni připravíš romantiku při svíčkách nebo ho/ji 
překvapíš piknikem v přírodě. Hrozně rád/a hýčkáš a jsi hýčkán/a.  

Tvůj styl: Máš styl a i ve věcech stylingu udáváš tón. Nebojíš se odvážně zkombino-
vat různé trendy, a když snad občas malinko přestřelíš? No tak se tomu s ostatními 
od srdce zasměješ!                    

Váhy- Jsi otevřený a milý. Jednáš férově a totéž očekáváš od kamarádů. Rychle se 
seznamuješ s novými lidmi a jsi velmi příjemný hostitel. Máš cit pro krásné věci… 

Tvůj styl: Hodně času a peněz investuješ do svého vzhledu. Všechno u tebe musí      
vzájemně ladit. Při mimořádných příležitostech rád/a chodíš ve společenském. 

Panna- Působíš sladce a nevinně, ale přesně víš, jak prosadit svou. Jsi spíš rozumový 
typ: Strháváš ostatní a vždycky máš po ruce pár pádných argumentů.  

Tvůj styl: Dbáš na svůj vzhled, máš šmrnc, za všech okolností chceš vypadat dokonale.  
Jsi perfekcionista, nic neponecháváš náhodě. 
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Tvůj style horoskop na rok 2008 
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Štír- Lidem v tvé přítomnosti se podlamují kolena. Nejen proto, že jsi hezký/á,      
ale  i proto, že působíš tajemně a sebevědomě. Vyzařuje z tebe spousta energie.  Řídíš 
se  heslem: ,,Všechno - nebo nic!“- Kompromisy nebereš.     

 Tvůj styl: Dráždit druhé? To je tvoje parketa! Miluješ neobvyklý styling- mnohdy se 
dokonce snažíš okolí svým vzhledem provokovat. 

Střelec- V tobě se ukrývá silná osobnost! Jsi nabitý/á energií, sršíš šílenými        
nápady a neustále hledáš nové výzvy a dobrodružství. Hrozně rád/a flirtuješ a svádíš.  
Toužíš po lásce, ale abys mohl/a dýchat, potřebuješ zároveň volnost.  

Tvůj styl: Být obdivován/a a nápadný/á- to je tvůj život. Miluješ extravagantní       
oblečení a toužíš být středem pozornosti. 

Kozoroh- Tvrdá slupka, měkké jádro. Navenek působíš cool a odtažitě,                 
ve skutečnosti jsi ale velký romantik. Jsi také velmi ctižádostivý/á a je na tebe           
stoprocentní  spoleh.                                                                                                

 Tvůj styl: Odvážný/á a sexy. Díky jednoduchému oblečení kombinovanému se       
skvělými doplňky, jako např. měkoučkou šálou, jsi jedinečný/á.  

Vodnář- Jsi nejlepší mezi hvězdnými znameními. Jsi tvořivý/á a otevřený/á, 
nejdeš s davem. Magicky tě přitahuje všechno mimořádné. Je ti jedno, co si o tobě 
ostatní myslí, prosazuješ si své vlastní věci. Potřebuješ hodně svobody a miluješ 
dobrodružství.                                                                  

Tvůj styl: Víš, co ti sluší, a oblékáš se podle nejnovějších trendů. Máš nos na jemné 
látky, cool střihy a trendy barvy.  

Ryby- Jsi trochu ostýchavý/á a hodně citlivý/á, zároveň ale ohromně tvořivý/á       
i ve věcech stylu. Rád/a utrácíš peníze za krásné věci. Ale kupuješ si jen to, co tě   
skutečně zaujme. Máš velké srdce a rád/a se dělíš se svým protějškem.    

 Tvůj styl: Víš, jak se obléknout. Tvé heslo zní: Raději cool než trendy. Křiklavé 
barvy a komplikované střihy- to není nic pro tebe.   

 

 

Autor : Tereza Veletová, 7. ročník 
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Masopust je třídenní lidový svátek, který ve své podstatě sice nemá nic společného s liturgií, ale přesto je pod-
řízen běhu církevního kalendáře. Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40-ti denní 
půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, je pohyblivým svátkem i masopust.  
 
Přípravou na masopust byl vždy čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný 
"tučný čtvrtek" či "tučňák". Panovalo přesvědčení, že v tento den má člověk jíst 
a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle.  
 

Hlavní masopustní zábava začíná  o "masopustní 
neděli". Také toho dne byl oběd bohatý, ale netrval 
příliš dlouho, protože se všichni chystali do hospody 
k muzice. Někdy se tancovalo přímo na návsi a tanec 
se často protáhl až do rána. Také  masopustní      
pondělí probíhalo ve znamení zábavy a tance. V mnoha vsích se konal "mužovský 
bál", kam neměla přístup svobodná chasa; tancovali jen ženatí a vdané.  
 
Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne    
procházely vesnicemi průvody maškar, hrála se    
masopustní divadelní představení, secvičená obvykle 
žáky. Obchůzky masek neměly závazná pravidla; 
záleželo na vtipu a pohotovosti "maškarádů", jaké 

taškařice budou provádět. Masky byly všude pohoštěny - něčím k zakousnutí      
a především pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost a veselí.      
Bývalo však i několik tradičních masek, které se objevovaly každoročně.       

Mezi ně patřil např. medvěd, někdy vedený na řetězu  
medvědářem. Jinou tradiční maskou bývala takzvaná 
klibna  (= šiml, kobyla, koníček), skrývající často 
dvě osoby. Objevovala se i maska s jezdcem na koni,  
Žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel                
a mnoho dalších. 
 
Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil       
ponocný na roh a rychtář či někdo z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli 
domů, protože nastala středa a s ní předvelikonoční půst. Někde zakončili             
o půlnoci muziku "pochováním basy" (symbol toho, že v postu si hudebníci         
nezahrají), jinde o půlnoci pochovávali Baccha. Lidé věřili, že pokud budou          
o masopustu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často jako cizinec      
v zeleném kabátě. 

       Autor: Pavel Krepčík, 6. ročník 
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Před chvílí jsme měli začátek školního roku a už máme za sebou pět měsíců školy – celé 1. pololetí. Někteří 
se na vysvědčení těší, protože se jim povedlo, anebo se netěší, protože se jim to nepovedlo. Pro ty, co se jim 
„výzo“ na  první pololetí moc nevyvedlo podle představ, máme vzkaz: Ne vždy se to povede (vlastní       
zkušenost), ale když se budete v příštím pololetí více snažit, v druhém  pololetí se určitě zlepšíte. A ti, co 
jsou se svým vysvědčením spokojeni, se určitě budou snažit, ať jejich známky i nadále zůstanou pěkné.  

My jsme využili právě onu dobu kolem pololetí a vydali se mezi spolužáky  zkusit  získat pár zajímavých 
informací právě k tématu vysvědčení, známky, škola.   

1) Odměna za dobré vysvědčení 
 

Jako první jsme se zeptali několika dětí v jednotlivých třídách, jaká je čekala odměna za pěkné vysvědčení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odměna za dobré vysvědčení 1. třída

Hraní na počítači

Peníze

Odměna za dobré vysvědčení 2.- 5. třída

Počítač

Peníze
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Odměna za dobré vysvědčení 6.- 9. třída

Peníze
Pochvala
Domácí zvířátko
Dobroty
Mobil

2) Trest za špatné vysvědčení 
Samozřejmě nás logicky zajímala také ta nepopulární „odměna“ za nepříliš povedené vysvědčení.  

Trest za špatné vysvědčení 1. tř ída

Zákaz hraní na počítači

Vynadáno

Trest za špatné vysvědčení 2.- 5. třída

Domácí práce

Vynadáno

Domácí vězení 

Učení
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Trest za špatné vysvědčení 6.- 9. třída

Vyhubováno

Domácí vězení

Učení

Zákaz televize

3) Jak omluvit  špatnou známku 

Dalším cílem našeho zkoumání bylo zjistit způsoby,  jak se žáci  doma snaží vysvětlovat, proč zase 
dostali nějakou tu špatnou známku. Jelikož náš výzkum byl úspěšný, přinášíme Vám pár nejčastějších 
a prý zaručených výmluv jako inspiraci pro případ nouze.    

 Celá třída taky dostala špatnou známku. 

 Vždyť učitel dal do té písemky něco úplně jiného, než nám řekl. 

 Ale to jsou starý známky, vždyť o tom víš, tak nekřič. 

 Bylo to moc těžký. 

 Měl jsem zrovna okno. 

 To jsem  nebyl ve škole, „vždyť víš, ne“. 

 On nám o té prověrce neřekl. 

 Učitel mě vyvolal po tom dnu, co jsem nebyl ve škole, tak jsem nevěděl, kde 
jsme v učebnici. A proto jsem se neměl z čeho učit.       

 Učitel si na mně zasedl. Dostal jsem strašně těžký otázky. To by nevěděl nikdo 
ze třídy. 

 Strašně mne bolela hlava a nemohl jsem se na tu písemku vůbec soustředit. 
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Toto číslo našeho časopisu nejenže vzniká v době pro nás důležitého pololetního vysvědčení, ale také jím 
začínáme nový kalendářní rok 2008. A proto jsme jako zvědaví reportéři neodolali a vydali se mezi       
spolužáky zjistit, zda si náhodou nedali nějaké zajímavé předsevzetí. Výsledek se brzo dostavil a nejenže 
jsme získali informace o jejich plánech nebo přáních do nového roku, dokonce nám někteří prozradili,     
jak si představují svoji budoucnost po ukončení studií. 

Zvědaví reportéři : Tereza Veselá, 5. ročník 

 Bohuslava Bezstarostová, Kristýna Vacková, obě 6. ročník 

Daniel Kadlec, 7. ročník, Jan Kmoch, 9. ročník 

Lukáš Hanek-v osobním životě- ,,Chtěl bych pořádnou  

                        káru. Porche 911 GT 3.‘‘ 

Markéta Jelínková-ve škole- ,,Aby se nekradlo  

                                   v šatnách.‘‘ 

6.třída 

Lucie Čechová-ve škole- ,,Aby byly delší prázdniny a 
zrušily se  pětky.‘‘ 

Kristýna Vacková-ve škole- ,,Chci samé jedničky.‘‘ 

Pavel Kopic-v osobním životě- ,,Abych měl pořádnou  

                     holku.‘‘ 

Pavel Krepčík – zlepšit anglický jazyk.  

 

7.ročník. 

Martin Pohan - ve škole- zlepšit český jazyk                                                                           

                                                      a matematiku. 

8.ročník. 

Vašek Sedlák - ve škole-  zlepšit český jazyk. 

 -v osobním životě-  auto Mitshubishi Lancer EVO VII. a 
Nissan Skyline R (34) 

 

9ročník. 

Petr Vacek - ve škole-   zlepšit matematiku. 

1. třída 

Dominika Veletová-ve škole- ,,Už nechci chodit na                         

                                 aerobic.‘‘ 

Petr Šimáček-v osobním životě- ,,Chci opravdové  

                        granáty, samopal a pušku.‘‘ 

2. třída 

Klára Šimáčková-v osobním životě- ,,Chci sestru.‘‘ 

Patrik Holenda-ve škole- ,,Víc učení.‘‘ 

 

3. třída 

Michaela Mülerová-v osobním životě- ,,Chci  

                                 sourozence, nejlíp sestru.‘‘  

Daniel Tkadlec-v osobním životě- ,,Chtěl bych lyže.‘‘ 

 

4.třída 

Tereza Krepčíková-ve škole- ,,Aby se tady nečekalo,   

                                 než se jde do tříd. 

Dominik Hodač-ve škole- ,,Víc tělocviku.‘‘ 

Markéta Nevšímalová-v osobním životě- ,,Chci se  

                                      dostat na vysokou školu.‘‘                          

5.třída 

Natálie Podařilová-v osobním životě- ,,Chci bydlet na  

 Bahamách.Chci mít spoustu svalnatých, opálených,   

 mladých a hlavně prachatých sexy mužů.‘‘ 
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Zážitkový kurz. 

Školní výlet. 

Den dětí. 

Maškarní karneval. 

Soutěž mladých cyklistů. 

Zdravotnický kurz. 

Tradiční rozloučení devítky se     
školkou. 

Výtvarná soutěž  „Silnice a my“. 

Zápis do první třídy. 

Tímto číslem školního časopisu vstupujeme do nového        
kalendářního roku 2008, proto jsme se rozhodli trochu        
zavzpomínat a ohlédnout se za rokem minulým.  

Na následujících stránkách jsme proto pro Vás připravili pár 
fotek z několika loňských akcí uskutečněných na naší škole. 

              Autoři : Ladislav Brávek, Jaroslav Janák , oba 8. ročník 
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Co se děje ve škole  
školní akce  

leden -únor 2008  
Dějepisná olympiáda 

 

Výsledky školního kola 

 

1. Dalíková Martina    IX.          99 bodů 

2. Ježek Zdeněk            VIII.   92 bodů 

3. Nerad Jan    VIII.   43 bodů 

4. Říha Lukáš    VIII.   13 bodů 

V první polovině ledna se uskutečnilo na naší škole školní kolo dějepisné olympiády.     
  

Školních kol se zúčastnilo celkem 210 soutěžící ze všech zakladních škol našeho 
okresu. Do okresního kola  postoupilo 26 soutěžících. Do okresního kola  postoupili 
ze všech zúčastněných škol  pouze ti, kteří se umístili na prvních dvou místech        
ve školním kole. 

 

Výsledky okresního kola dějepisné olympiády 

Tereza Dvořáčková  ze ZŠ Kamenice nad Lipou 

Aneta Štěpánová ze ZŠ Humpolec, Hálková 

Michaela Janů ze ZŠ Pelhřimov, Komenského 

Do krajského kola opět postupují tři nejlepší z jednotlivých okresních kol. Bohužel, našim zástupcům v okresním 
kole se nepodařilo umístit mezi nejlepšími třemi. Krajské kolo se bude konat 3.4.2008 v Pelhřimově. 
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Zápis  prváčků 

Tak jako na jiných 
školách, tak i na 
naší škole proběhl  
na začátku roku  
zápis dětí do první 
třídy. Zápis se  
uskutečnil dne 
17.1.2008.  

Se zápisem pomáhaly paní učitelky z prvního  
stupně. 

Budoucí prvňáčci si své věci odložili v šatně     a 
se svými rodiči se vydali směrem k první třídě. 

Tam se o ně postaraly hodné paní učitelky a dělaly 
s nimi různé úkoly. Když byli budoucí prvňáčci 
hotovi,  šli společně s rodiči do druhé třídy, kde   
na ně čekalo pohoštění a vyřízení důležitých     
dokumentů, které se týkaly přijetí budoucích     
prvňáčků. Celkem se zápisu zúčastnilo 12 dětí : 

Karolína Chmelová Ondřej Svoboda 

Natálie Svatková Nikola Říhová 

Petr Žák             Tereza Bloudková 

Martin Štefanica Kateřina Farková 

Pavel Veleta  Václav Farka 

Matěj Maršík  Petra Hodačová 

 

Koncem února se u nás uskuteční školní kolo           
zeměpisné a přírodopisné olympiády. 

 

 

 

 

 

Autor : Jakub Točík 7.ročník  

Olympiáda v českém jazyce 

  V polovině ledna se uskutečnilo 
školní kolo olympiády v českém  
jazyce v kategorii 8.-9. ročníků. 
Z naší školy se zúčastnilo v této   
kategorii 17 dětí . 

  

Školní kolo olympiády v českém jazyce 

             Mluvnická část    Slohová část   Celkem  
                  bodů               
1. Martina Dalíková      13                    7              20 

2. Vratislav Koudela     13           7              20 

3. Petr Vacek                 12                    6              18 

4. Michaela Veletová    10            8              18 

5. Žaneta Lhotská          10                     6             16 

6. Jan Nerad               12                     4             16 

7. Alena Veletová           9                      7             16 

 

 

Keramický kroužek pro dospělé 

Od začátku února začal na naší škole fungovat keramický 
kroužek pro zájemce z řad rodičů. 

Kroužek vede paní učitelka Neradová za přispění paní    
učitelky Špetlové. V součastnosti navštěvuje tento kroužek 
zhruba 10 lidí. 

 

 

 

 

 

 

 

Co se děje ve škole  
školní akce  

leden -únor 2008  

S t r á n k a  1 4  Č Í S L O  6  



Zábavný koutek 

K R Á V A P E S 

O B I Č N A E L 

Č A N N A P I O 

K N A L N Í C N 

A Á A B A R U Ů 

L N N E S Ů L Ž 

K O L O O G U A 

Y T O H L A K L 

 Najdi tyto slova: 

Kočka, Ananas, Banán, Kráva, Sůl, Lucie, 
Sen, Pes, Slon, Nůž, Luk, 

Kalhoty, Bič, Žal, Papír, Na, Alan, Anna,  
Kolo. 

Něco pro zasmání 

Hádá se Pepíček s Honzou, čí tatínek 
má lepší zaměstnání. Honza povídá :     
" Můj tatínek má velikou kancelář a celý 
den si jen čte noviny a kouří doutníky! " 
Pepíček povídá : " To nic není. To můj 
tatínek se celý den vozí a má tašku   
plnou peněz ! " " Jo? To je milionář? "   " 
Ne! Prodává jízdenky v autobuse." 
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Omalovánky-Něco pro 
nejmenší  

Autor: Václav Sedlák, 8.ročník 
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