
mohl ode-

brat do 

kuchyně, 

kde se 

podávalo 

občerstve-

ní—káva, 

čaj a různé 

v á n o č n í 

pečivo 

Celou dílnu ještě doprovázelo představení 

ţáků dramatického krouţku, kteří secvičili 

několik her. Menší děti zahrály pohádku „O 

veliké řepě,― scénku My tři králové, zatanči-

ly  country taneček, do kterého se zapojila i 

paní učitelka, a to vše završily několika kole-

d a m i . 

V ě t š í 

d ě t i 

p a k 

t o t o 

p ř e d -

stavení 

doplni-

ly o 

k r k o -

nošskou pohádku „Jak Trautenberk hostil 

štěpanického barona―. Celé toto představení, 

odehrávající se v tělocvičně, se dvakrát opa-

kovalo, takţe ho měli moţnost vidět všichni 

návštěvníci. Představení, stejně jako celá 

Vánoční dílna se velice líbilo, a tak můţeme 

očekávat, ţe ţelivská škola bude v této kaţ-

doroční tradici „vánočních dílen― i nadále 

pokračovat. 

Markéta Jelínková 

8.roč. 

Dne 27. listopadu 2010 se 

v budovách základní školy v Ţelivě 

uskutečnila jiţ tradiční „Vánoční díl-

na―. Letos, stejně jako předcházející 

roky, si návštěvníci této akce mohli 

za pomoci ţáků vytvořit nejrůznější 

vánoční ozdoby, dárky a doplňky, a 

tak ještě dokreslit atmosféru blíţících 

se svátků. 

Příchozí návštěvníky hned při 

vchodu uvítala skupina dětí, vybírají-

cích vstupné, po jehoţ zaplacení se 

návštěvníci volně rozmístili do tříd, 

ve kterých sídlilo vţdy několik dílen, 

kde si lidé bez dalších poplatků moh-

li sami vyrobit výrobek, který je zau-

jal, s čímţ jim samozřejmě pomáhali 

i proškolení ţáci. Nakonec se kaţdý 

Vánoční dílna 
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Ţáci dramatického 

krouţku ZŠ Ţeliv si při-

pravili „vánoční― před-

stavení, se kterým se 

zúčastnili několika před-

vánočních a mikuláš-

ských akcí. Představení 

se skládalo z 5 částí. 

Prvně šli na scénu mlad-

ší děti se svou pohádkou  

„O veliké řepě―, po ní 

následovala scénka „My 

tři králové―, o sloţité 

cestě tří králů k Betlému. 

Dále mohli diváci vidět 

coutry taneček, to vše 

děti završily několika 

vánočními koledami. 

Celé představení nako-

nec svou pohádkou   

„Jak Trautenberk hostil 

štěpanického barona―   

doplnili starší ţáci  

S tímto představením se 

ţelivský ―dramaťák― 

zúčastnil několika před-

vánočních akcí. Napří-

klad školní vánoční díl-

ny nebo čertovské vese-

l i c e  M Š  Ţ e l i v 

v kulturním domě u p. 

Siblíka, kde představení 

p ř e d c h á z e l o 

„mikulášskému― rozdá-

vání dárků dětem. Ţáci 

dramatického krouţku se 

t a k é  z ú č a s t n i l i 

„ M i k u l á š e ― 

v Křelovicích, kde dopl-

nili čertovský program, 

o d e h r á v a j í c í  s e 

v tamějším kulturním 

domě. Představení slavi-

lo úspěchy. 

Markéta Jelínková 

8.roč. 

Závěr roku většina lidí 

tráví ve společnosti přá-

tel, na různých zábavách 

a veselicích. Charakte-

ristická pro tento den je 

bujarost, humor a smích, 

zpěv a tanec a přemíra 

jídla a pití. S odpočítává-

ním posledních vteřin 

vypuká bouřlivé vítání 

Nového roku s ohňostro-

Na přelomu staré-

ho a nového roku 

hodnotíme ten 

uplynulý, ale s na-

dějemi nebo i oba-

vami očekáváme, 

co nového nám 

přinese ten přícho-

zí. Poslední 

den v roce 

má svátek svatý Silvestr. 

ji, petardami, přípitky a 

předsevzetími. 

 

Pranostiky: 

Na Nový rok o slepičí 

krok. 

Na Nový rok, do zimy 

skok. 

Jak na Nový rok, tak po 

celý rok. 
Dominik Hodač 

7. roč. 

Divadlo dramatického kroužku 

Nový rok 

kouzlem. To kouzlo 

však nespočívá pouze v 

krásně nazdobeném stro-

mečku a dárcích. Je to 

čas, kdy míváme k sobě 

mnohem blíţe, máme 

více času pro své blízké 

a přátele. Vánoce připo-

mínají příchod Mesiáše 

(Spasitele, Jeţíše) na 

svět. 

 

Pranostiky: 

O svaté Barboře měj 

sáně na dvoře. 

Svatá Lucie noci upije. 

Na Adama a Evu čekejte 

oblevu. 

Jasné Vánoce-hojnost 

vína, ovce. 

Dominik Hodač 

7. roč. 

Vánoce 

Příprava na Vánoce 

trvá 4 týdny, je to obdo-

bí adventu. Začíná po-

slední nedělí v listopadu 

a končí 24. prosince na 

Štědrý den. Jsou to chví-

le, kdy kolem vládne 

ruch, všude se uklízí, 

vaří a peče, vzduch voní 

vanilkou, purpurou a 

jehličím. Vánoce jsou 

opředeny zvláštním 

 

Stránka 2 O NÁS PRO NÁS 

 

 

Obrazky zdroj: internet 

Obrazky zdroj: internet 



ROČNÍK V, ČÍSLO 2 Stránka 3 

Legenda o Třech krá-

lích, kteří putovali za 

narozeným Jeţišem do 

Betléma, je všeobecně 

známa. Jejich jména 

jsou: Kašpar, Melichar a 

Baltazar. Tento den byl 

významný tím, ţe byl 

pokřtěn Jeţíš, aţ později 

se 6. ledna začal slavit 

svátek Tří králů. Tímto 

svátkem je završeno vá-

noční období. 

Pranostiky: 

Na Tři krále – zima 

stále. 

Jiţ nás mrazy nepo-

plení, minulo nás Boţí 

křtění (6.leden). 
Dominik Hodač 

7. roč. 

 

ly, které předškoláky 

čekaly, patřila například 

orientace v prostoru,  

počítání do deseti ... Děti 

byly velmi šikovné, a 

proto si zaslouţily malé 

odměny a dárečky, které 

pro ně vyrobili starší 

spoluţáci. Na rodiče i 

malé školáčky čekalo 

také pohoštění, které 

p ř ip ravi la  děvčata 

Dne 25. ledna 2011 

proběhl na základní ško-

le zápis do první třídy, 

ke kterému přišlo 11 

budoucích prvňáčků.  

Ti během zápisu plni-

li různé úkoly – kreslili 

postavu, poznávali geo-

metrické tvary, barvy, 

přednášeli básničky, zpí-

vali písničky, skládali 

obrázky. Mezi další úko-

z devátého ročníku.  

Mgr. Ludmila Chybová 

Tři králové 

Zápis do první třídy 

do pěti skupinek. Kaţdá 

skupinka šla na jedno 

stanoviště, kde se dělaly 

různé aktivity, například 

házení kostkou a násled-

né odpovídání na všelija-

ké otázky, plnění úkolů, 

hraní pantomimy……Na 

kaţdém stanovišti jsme 

mohli získat určité počty 

bodů. Kaţdých 15 minut 

jsme se posunuli o jedno 

stanoviště, aby-

chom se všich-

ni prostřídali. 

Vítězný tým 

dostal dort. 

Všem se akce 

moc líbila. 

Natalie Podařilová 

8.roč. 

AIDS 

Ve středu 8.12. 2010 

do naší školy přijely zá-

stupkyně státního zdra-

vo tn ického  úst avu 

z Jihlavy, které sedmou, 

osmou a devátou třídu 

měly poučit o sexu a 

různých pohlavních cho-

robách, zejména o HIV. 

Akce se odehrávala 

v tělocvičně, kam jsme 

přišli a měli se rozdělit 

 

Titulek popisující 
obrázek nebo grafiku  

Obrazky zdroj: internet 



 

V pátek 3.12.2010 se 

konala mikulášská nadíl-

ka. Jako kaţdý rok byli 

převlečeni za čerty ţáci 

9. ročníku. Za Mikuláše 

byla paní Anděla Toma-

nová. Čerti se převlékali 

v kuchyňce. Po převlék-

nutí začali chodit po tří-

dách, šli od první třídy 

aţ po osmou. V první 

třídě byly děti hodné a 

vystrašené, ale čerti na 

ně byli hodní. Aţ do pá-

té třídy byly děti hodné a 

čerti také. V šesté třídě 

byly děti  

uţ trochu 

zlobivé, a 

tak je čerti 

nosili do 

pekla. Našli se i tací, 

kteří se čertů báli a bylo 

jim do breku. V osmé 

třídě překvapily i zlobivé 

dívky. Hodné i zlobivé 

děti dostaly sladkou od-

měnu. Nikdo nezlobil 

tak, ţe by odměnu nedo-

stal. Po skončení besíd-

ky se šli unavení čerti 

(ţáci) převléct. 

Lucie Čechová 
9.roč  

Vánoce mám nejraději, 

kdyţ jsem všichni spolu. 

To se nikdo nemračí, 

času máme horu. 

Vánoce mám nejradši, 

to jsou pěkné svátky, 

táta má čas na vláčky, 

máma na pohádky. 

Společně teď jídáme,  

pijeme kolu, 

koledy si zpíváme 

u jednoho stolu. 

Jdeme spolu na výlet, 

to je prostě prima, 

za ruku drţíme 

a není nám zima. 

Společně si hrajeme, 

 pak si povídáme, 

máme čas si všichni říct,  

ţe se rádi máme. 

Vánoce mám nejradši, 

říkám vám to znovu, 

 to se nikdo nemračí 

a jsme všichni spolu. 

Kdybych já byl kouzelník, 

Pošeptal bych zlehýnka, 

ať má na mě pořád čas 

můj táta i maminka. 

Přepsala:  

J.Bezstarostová, 5.roč. 

Mikulášská nadílka 

Vánoce mám nejraději 

Jitka Dolejšová 

Vánoční besídky 

22. 12. 2010 se konaly ve škole vánoční be-

sídky . 

Děti ze školy ZŠ Ţeliv měli volnější den, jeli-

koţ vrcholily přípravy.O čtvrté hodině si ţáci 

dávali dárky a sdělovali si svá vánoční přáníč-

ka. Kromě dárků ţáci ochutnávali své cukro-

ví. 

Kdyţ jsme rozdali dárky, začali jsme zpívat 

koledy. Na konci si ţáci popřáli všechno nej-

lepší a začali uklízet třídy.Po úklidu jsme šli na oběd a 

domů. Pro devátou třídu to byli poslední Vánoce strá-

vené společně.  

M.Janák 9.roč. 
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Dne 13 .ledna 2011 

jsme vyrazili na besedu 

o Islandu do Humpolce 

do kina. Přednáška trva-

la 2 hodiny. Přednášející 

ukazovali ţákům sním-

ky, které nafotila expedi-

ce během putování po 

Islandu. Po 2 hodinách 

cestování nám vyprávěli 

své záţitky a dojmy 

z cest. Kaţdoročně putu-

jí  po různých státech a 

poté nás provázejí místní 

kulturou a zvyky. Tato 

přednáška zahrnovala 

ţáky druhého stupně. 

Aleš Hora 

9.roč. 

Island 

la, konajícího se v sále 

P o l i c i e  Č R 

v Pelhřimově, se zúčast-

nilo celkem 36 postupu-

jících ţáků ze 14 základ-

ních škol a 3 gymnázií, 

přičemţ výsledky ţáků 

gymnázií a základních 

škol byly srovnatelné. 

Nejvyššího ―skóre― do-

sáhl účastník se 74 body 

ze 100 a nejniţšího nao-

pak ţák s 26 body. Naši 

zástupci se umístili 

v pomyslném středu vý-

sledkové listiny na 17. a 

19. místě z výše zmíně-

ných 36. Do krajského 

kola s těmito výsledky 

bohuţel ani jedna 

z dívek nepostoupila, ale 

i přesto jde o velice pěk-

né výsledky. 

Markéta Jelínková 

8.roč.  

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA—40. ROČNÍK  

„Ve zdraví i v nemoci“ (Od šamana po penicilin) 

Dne 1. března 2011 

se v Pelhřimově uskuteč-

nilo okresní kolo děje-

pisné olympiády, které 

následovalo po kole 

školním, ze kterého po-

stoupili vţdy jen 2 aţ 3 

ţáci. Téma letošních kol 

olympiády bylo „Dějiny 

lékařství―. Z naší ţeliv-

ské školy do druhého 

kola postoupila Markéta 

Jelínková a Dominika 

Špetlová. Okresního ko-

Obrázky zdroj: Internet  

Obrázky a doprovodný 

text ze zadání školního 
kola 

Dcera Přemysla Otakara I., 

Aneţka, se vzdala ţivota 

uprostřed moci a slávy. Za 

pomoci svého bratra, 

Václava I., zaloţila klášter a 

špitál v Praze Na Františku. 

Stala se jeho první abatyší. 

Celý svůj ţivot zasvětila 

sluţbě trpícím. V roce 1989 

byla papeţem prohlášena 

za svatou .Na které české bankovce je tato 

osobnost vyobrazena? Na padesátikoruně  

Aeskulapova hůl; 

pojmenování pochází 

od Asklépia 

(=Aeskulapa), 

starověkého řeckého 

boha lékařství 

Patřil jsem ke všestranným 

učencům své doby. Byl jsem 

vzdělaný a proslulý lékař. 

V Praze jsem roku 1600 

provedl první veřejnou pitvu. 

Působil jsem i na Praţské 

univerzitě jako rektor. Jmenuji 

se Jan Jessenius .Můj ţivot 

skončil tragicky 21. 6. 1621 na 

Staroměstském náměstí v 

Praze. 



porazila 3:0. Naši školu 

reprezentovali ţáci – 

Pavel Kopic, Vláďa 

Vávra, Aleš Hora, Mar-

tin Janák, Filip Krejčí, 

Honza Pohan 

Mladší žáci: 

Ve středu 15. 12. 

2010 se mladší ţáci 

zúčastnili oblastního 

kola v sálové kopané. 

Naší školu reprezen-

tovali: Svoboda P., Vo-

rel J., Vlček D., Kará-

sek L., Šimáček P. 

První zápas jsme hráli 

proti ZŠ Hradské a pro-

hráli 4:0. Druhý zápas 

Starší žáci: 

Dne 13. prosince 

2010 se uskutečnila 

s á l o v á  k o p a n á 

v Humpolci, hrálo se 

na 2 poločasy po 10 

minutách. Kromě ZŠ 

Ţeliv tu byla ZŠ Hál-

kova a ZŠ Hradská.  

Naše škola se umístila 

na druhém místě. První 

zápas jsme odehráli 

proti Podhradu. Po dra-

matickém boji jsme 

vyhráli 4:1. Poté jsme 

hráli proti Hálkové, 

která nás s převahou 

byl proti ZŠ Hálkova a 

také jsme prohráli 6:0.  

Turnaj se konal 

v  H u m p o l c i 

v Sokolovně. 

Jiří Sukdolák 

9.roč.  

Sálová kopaná 
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Hádanka: 

Co padá z nebe, kdyţ se andělé perou? __________________ 

Pro bystré hlavy: 

                

     1            1. Zimní posyp 

   2                 2. Zimní svátek 

  3                  3. Zimní potřeba pro děti 

    4              4. Otop 

    5                  5. Zimní potřeba na ruce 

     6             6. Ski 

7                     7. Pomocník čerta a anděla 

 8                  8. Zimní oděv 

                

                

               T. Chmelo, 6.roč. 

www.zszeliv.cz 


