
hodně při zařizování maso-

pustu jsme se unavili, ale 

pak jsme se vzchopili a celé 

to rozjeli. Kdyţ jsem byla 

odpoledne v tělocvičně a 

viděla kolem sebe mladší 

spoluţáky, jak se smějí, 

tancují a celkově se baví, 

tak mě to příjemně zahřálo 

u srdce. Věděla jsem, ţe já 

a moji spoluţáci jsme od-

vedli dobrou práci. Kdyţ 

jsme si na začátku ujasňo-

vali pravidla, bylo jasné, ţe 

půjdeme mladším příkla-

dem a ţe budeme 

v maskách. A tak se i stalo. 

Celá naše třída se rázem 

změnila, místo statečných 

kluků se objevila smrtka, 

šmoula, indián, školák, ma-

turant, voják, řidič, řezník, 

dědek. A holky se rázem 

také proměnily v berušku, 

sedmikrásku, králíčka, vílu, 

anděla a velmi rozpustilou 

holku.  

Jana Sukdoláková, 

9.ročník 

Ţáci devátého ročníku 

uspořádali školní masopust, 

který se konal 8. března 

2011. Ţáci a učitelé byli 

v maskách od rána, aby 

byla legrace. Ti ţáci, kteří 

neměli masku, byli zkouše-

ní z daných předmětů, které 

právě měli. A aby to bylo 

fér, učitelé, kteří neměli 

masku, byli zkoušeni od 

svých vlastních ţáků 

z daného předmětu. Celé 

dopoledne rychle uběhlo a 

všechny masky odcházely 

na oběd. To se paní kuchař-

ky divily ! Místo dětí při-

cházeli princezny, víly, 

kankánové tanečnice, indiá-

ni, různá zvířata a podobně. 

Nestačily obdivovat nápa-

ditost jednotlivých masek. 

A hned se děti přesuno-

valy do tělocvičny, kde 

byla odpoledne v naší tělo-

cvičně uspořádaná přehlíd-

ka masek. Nejlepší masky 

byly oceněny. Bylo těţké 

ze všech nádherných masek 

vybrat nejlepší. První místo 

vyhrála roztomilá baletka, 

druhé místo pruhovatá ná-

mořnice, třetí místo sladký 

dort, čtvrté místo růţové 

prasátko, páté místo skvělá 

kankánová  tanečnice, šesté 

místo šikmooký Číňánek. 

Aby nebyli učitelé zklama-

ní, mohli také vyhrát. První 

místo vyhrála pí učitelka 

Špetlová v převleku černo-

bílé kočky. Druhé místo 

obsadila paní učitelka Va-

něčková jako správná indi-

ánka. Třetí místo vyhrála 

paní učitelka Bártlová 

v úţasném převleku bystré-

ho myslivce. A poslední 

čtvrté místo obsadila řecká 

královna pí učitelky Nera-

dové. Všechny masky byly 

odměněny lízátky a dalšími 

dobrotami. Po vyhlášení 

masek následovaly soutěţe. 

Ţáci soutěţili v lezení po 

tyči, ve skákání přes šviha-

dlo, ve šplhání na provaze, 

v přetahování, hráli turnaj 

v ping-pongu a další zábav-

né hry. 

Musím říct, ţe ze začát-

ku jsme měli strach, ţe to 

vůbec ne-

zvládneme, 

ale nako-

nec to 

v š e c h n o 

dobře do-

padlo a 

všem se 

m aso p us t 

líbil. Roz-

MASOPUSTNÍ REJ VE ŠKOLE  

ZŠ Želiv 
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dva ţáci, já a Bohuslava 

Bezstarostová. Řešili jsme 

čtyři příklady, na které byl 

vymezen čas 4 hodin čistého 

času (1hodina/1příklad). 

Kaţdý příklad měl pouze 

dvě řešení a jakýkoliv jiný 

postup byl špatně. I kdyţ 

jsme se snaţili, nepatřili 

jsme mezi nejlepší. 

Dne 21. 3. 2011 proběh-

lo okresní kolo matematické 

olympiády v budově pelhři-

movského gymnázia. Zú-

častnili se ho ţáci 7., 8., 9. 

ročníků základních škol a 

víceletých gymnázií. Cel-

kem jich psalo přibliţně 25. 

Naši školu reprezentovali 

Filip Krejčí, 9.ročník 

Nový přírůstek do školní knihovny 

Matematická olympiáda 

proţil pět týdnů pěšky, sto-

pem, na lodi a autobusem 

okolo ostrova a napříč jeho 

vnitrozemím. Sbíral vše, co ho 

symbolicky „cvrnklo“ do no-

su. 

Malá ukázka: „Kdyţ jsem 

v letištní hale čekal frontu 

před směnárnou, kde 

jsem si chtěl vyměnit 

eura za islandské kró-

ny, padl mi zrak na 

titulek anglicky psa-

ných novin Iceland 

Review, které informují 

anglicky mluvící ná-

vštěvníky Islandu o 

hlavních domácích 

událostech. „Mrtvé 

n o v o r o z e n ě 

v ledovcové…?“ pře-

kládal jsem polohlasně 

a na elektronickém 

překládači jsem vyťu-

kal slovíčko CHASM. 

Na displeji se zobrazi-

lo: PROPAST. „Mrtvé 

n o v o r o z e n ě 

v ledovcové propasti. 

Co se tu přihodilo za 

tragédii?“ přemýšlel jsem. 

K článku patřila fotografie, na 

které muţ a ţena v červených 

t e p lýc h  k o mb in é z á c h , 

s helmami, čelovými svítil-

nami a horolezeckými sedá-

ky přivázanými na lana, 

ukazují fotografovi dětské 

tělíčko v zavinovačce, které 

podle popisku právě objevili 

v rozšklebené skalní trhlině 

za nimi. …. Pak mne někdo 

za mnou upozornil, ţe uţ je 

u okénka směnárny volno. 

Tak to všechno začalo.“ 

Věra Špetlová 

Ve středu 19. ledna 2011 

jsme jeli do Humpolce na 

pořad o Islandu s panem 

Martinem Dufkem. Na závěr 

nám pan Dufek dal do školní 

knihovny svou knihu Elfka a 

Island, kterou napsal po 

svém pobytu na Islandě. 

Kniha začíná detektivní 

novelou. Právě islandští 

autoři detektivních románů 

ho přilákali na Island. Zde 
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Dne 5. února 2011 

jela sedmá třída 

s paní učitelkou Va-

něčkovou na lyţař-

ský kurz na Černou 

horu. Ve čtvrtek 

jsme šli lyţovat jako 

kaţdý jiný den. Asi 

po čtvrt hodině se 

k našemu údivu 

z lesa vyřítil Krako-

noš. Byli jsme rádi, 

ţe se objevil, protoţe 

jsme všichni tak 

trochu v duchu dou-

fali, ţe ho uvidíme. 

Kdyţ si Krakonoš zalyţoval, 

došlo na focení s námi. Po 

chvíli vládce hor tak jak se 

objevil, zase zmizel. A my 

jsme se také vrátili do hote-

lu. Na Krakonoše nám zbyly 

vzpomínky a řada fotografií. 
Tereza Krepčíková, 7. roč.  

V úterý 29. března 

2011 se Patrik Holenda 

zúčastnil okresního kola 

v recitaci v muzeu v 

Pelhřimově. Podal vyni-

kající výkon a postoupil 

do krajského kola 

v recitační soutěţi jako 

nejlepší recitátor druhé 

kategorie. 

Věra Špetlová 

Krakonoš 

D a l š í  ú s p ě c h 

Oblastní kolo v recitaci v Humpolci 

tegorie přednášeli i druhé 

texty. I naše dvojice Filip 

Krejčí a Jana Sukdoláko-

vá se svým vystoupením 

Romeo a Julie zaujali. 

Z celé naší skupiny nako-

nec postoupil do okresní-

ho kola jediný Patrik Ho-

lenda s textem Šibal Kra-

konoš. 

Dominika Špetlová, 

8.roč. 

V pátek 11. března 

2011 se uskutečnilo ob-

lastní kolo v recitaci 

v  b u d o v ě  Z U Š 

v Humpolci. Jeli jsme 

školním autobusem s paní 

učitelkou Vaněčkovou. 

Všichni přednášeli velmi 

pěkně, někteří ze 3. a 4. 

ka-
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Do 30. listopadu 2010 

musela podat přihlášku jed-

na ţákyně naší třídy, která se 

rozhodla pro střední umělec-

kou školu. A v lednu musela 

vykonat talentovou zkoušku. 

Samozřejmě byla úspěšná  

prozatím jako jediná má jisté 

místo na střední škole. Od 

31. ledna 2011 po obdrţení 

vysvědčení můţeme i my 

ostatní posílat přihlášky na 

střední školy. Letos máme 

opět moţnost tří přihlášek. 

Já osobně v tom ţádnou 

výhodu nevidím, jelikoţ se 

to díky tomu celé celkem 

komplikuje. A to nejen nám 

„hloupějším“, ale i ředitelům 

středních škol. Ale to je zase 

věc názoru. Je vtipné, ţe  

kdyţ naše třída má pověst 

spíše jako jedna z nejhorších 

tříd na naší škole, sebevědo-

mí nás neopustilo, a i přes to 

všechno čtvrtina třídy poda-

la přihlášku na gymnázium. 

Moţnost odesílat přihlášky 

byla do 15. března 2011. 

Teď jsou všechny přihlášky 

odeslány a nezbývá nám nic 

jiného, neţ se učit dál, hlav-

ně na přijímačky, které jsou 

letos u větší části škol, neţ 

tomu bylo loni.  První kolo 

přijímacích zkoušek bude 

probíhat od 22. dubna do 7. 

května 2011. Konkrétní ter-

mín na kaţdé škole si stano-

ví ředitel školy. Přijímačky 

budou vyhodnoceny do 

třech dnů po posledním dni 

konání přijímací zkoušky. 

Ředitel určí jejich pořadí  

pošle nám rozhodnutí o při-

jetí, či nepřijetí. V případě, 

ţe se přijímací zkoušky ne-

konají, zašle ředitel školy 

rozhodnutí bez zbytečného 

odkladu. To ale můţe nejdří-

ve v prvním kole přijímacích 

zkoušek dne 22. dubna 

2011. Naše rozhodnutí, ţe se 

chceme stát ţákem dané 

školy, musíme potvrdit zápi-

sovým lístkem, který musí-

me odeslat na danou školu 

do pěti pracovních dnů ode 

dne, kdy nám bylo doporu-

čeno rozhodnutí o přijetí. 

Pokud tak neučiníme, vzdá-

me se tím práva být přijati 

za ţáka této školy. Zápisový 

lístek můţeme stáhnout  

poslat na jinou školu pouze 

jednou. Teď nám drţte pal-

ce, abychom se všichni do-

stali na naše vysněné střední 

školy a to i bez toho, aby-

chom se museli nervovat  

druhého kola přijímacího 

řízení. 

Pavla Veletová, 9. ročník 

jsme chvilku volno před večeří. 

Večeře byla v 18:30. Druhý den 

ráno jsme lyţovali na té samé 

sjezdovce a ve 12:00 jsme zase 

měli oběd, pak byly dvě hodiny 

odpočinku, poté jsme šli jezdit 

na svah. Večer se hrály různé 

hry. Večerka byla ve 21:30.  tak 

to bylo kaţdý den. 

Kurz byl úspěšný, protoţe se 

všichni naučili lyţovat. 

Z Jánských Lázní jsme se vrace-

Odjezd byl 5. února 2011 

v 7:30 od školy, jela celá 7. 

třída do Jánských Lázní do ho-

telu Siréna. Trvalo asi čtyři ho-

diny, neţ jsme se tam dojeli. Po 

příjezdu jsme si vynosili 

z autobusu věci. Potom jsme 

dostali klíče a šli jsme na pokoj. 

Na pokojích jsme byli po dvou 

a po třech. Kdyţ jsme si vybalili 

věci, šli jsme ven na sjezdovku. 

Párkrát jsme ji sjeli, a pak jsme 

se museli vrátit na pokoje. Měli 

li v sobotu 12. února po obědě. 

Všichni na lyţařský kurz bu-

deme rádi vzpomínat. 

Josef Kosař, 7. roč. 

Přijímací řízení na střední školy 

Lyžařský kurz 7. ročníku 
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Dne 16. 2. 2011 se kona-

lo v pelhřimovském Domu 

dětí a mládeţe okresní kolo 

Olympiády v anglickém 

jazyce. Účastnila jsem se jí  

já, Tereza Veselá poté, co 

jsem ve své kategorii zvítě-

zila při školním kole 

v Ţelivě. 

Okresní kolo se skládalo 

ze tří částí. Všichni ţáci se 

přesunuli do jedné místnosti, 

kde se uskutečnila první 

část, poslech. Poté se rozdě-

lili na kategorie podle věku. 

Ţáci byli postupně voláni do 

místnosti s komisí sloţenou 

ze tří lidí. Po 5-10-ti minuto-

vé přípravě na vybrané téma 

jste se stručně představili  

poté jste začali mluvit 

s případnými otázkami ko-

mise. Pak vám podle vaší 

kategorie dali vybrat 

z několika obrázků, které 

jste museli ihned popsat  

někdy odpovědět na poloţe-

né otázky. Obrázky byly 

naruby, takţe to bylo spíše 

štěstí. 

Bohuţel jsem se mezi 

první tři neumístila a další 

pořadí nejsou známá, přesto 

jsem si  odtud odvezla nové 

zkušenosti a poznání. 

Tereza Veselá, 8. ročník 

muţe. Byli to gambleři, nebo 

brali různé drogy. Seznámili nás 

se svým ţivotem a vyprávěli 

nám, jak začali brát drogy nebo 

jak začali hrát. Po dvou hodi-

nách povídání jsme šli do školní 

jídelny na oběd. Po vydatném 

obědě jsme šli zpět, kde na nás 

uţ čekala paní z hygieny. Ta 

nás seznámila s nemocemi, kte-

ré jsou spojovány s poţíváním 

drog. Po tomto výkladu k nám 

zavítala paní ředitelka Svobodo-

vá z Pedagogicko psychologic-

11. 3. 2011 se dva ţáci 

z osmé třídy, Martin Urban a 

Natálie Podařilová, zúčastnili 

protidrogového výcviku 

v Pelhřimově. Jeli jsme autobu-

sem ze Ţeliva v 7:10. Po příjez-

du do Pelhřimova, jsme šli do 

Domu dětí a mládeţe, kde vý-

cvik probíhal. Zapsali jsme se a 

hned jsme dostali svačinku. Po 

chvíli čekání přišla paní primář-

ka Houdková z Psychiatrické 

léčebny v Havlíčkově Brodě, 

která s sebou přivedla tři mladé 

ké poradny v Pelhřimově, která 

s námi probírala, co je pro nás 

dobré a co je špatné. Tentokrát 

to jiţ nebylo jen povídání, ale 

aktivně jsme se do jednotlivých 

činností zapojili. Oba dva jsme 

si odnesli řadu poznatků, které 

můţeme uplatnit ve svém ţivo-

tě. 

Martin 

Urban, 8. 

ročník 

Anglická olympiáda 

Protidrogový výcvik 

Červený kříž 

suscitaci – přivolání pomoci, 

umělé dýchání, masáţ srdce 

jak jednotlivci, tak ve dvoji-

cích. Řekli jsme si také něco 

o podchlazení a horečce, 

popáleninách a úţehu, či 

úpalu. 

Celá přednáška nás vel-

mi zaujala, ale miláčkem 

našich srdcí se stal nácvik 

resuscitace na umělé Andu-

le. Pochopitelně jsme měli 

moţnost poloţit otázky, na 

které jsme vzápětí dostali 

odpovědi. Vůbec nešlo o 

nějakou nudnou celodenní 

přednášku, klidně bych si ji 

s radostí zopakovala. 

 Tereza Veselá, 8. ročník 

 

Dne 22. 3. se ţáci 8. roč-

níku dozvěděli něco více o 

poskytnutí první pomoci od 

pracovnic Červeného kříţe. 

Ukázali jsme si například, 

jak správně zavazovat různá 

zranění jako otevřenou zlo-

meninu a zavřenou či krvá-

cení z tepny, jak provést 

stabilizovanou polohu, re-
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Výsledky školního kola v recitační soutěži 3. března 2011 

 
Nultá kategorie: (žáci 1. roč.) - nepostupová kategorie 
Buňatová  Kamula 

Mareš Radek 

Pecherová Ester 

Svatek Matouš 

Vávra Michal 

 

První kategorie: (žáci 2. – 3. roč.) 
Holendová Valérie                                                Bloudková Tereza 

Charvát David                                                       Hodačová Petra 

Kosařová Hana                                                      Chmelová Karolína 

Krtek David                                                           Maršík Matěj 

Lajnerová Štěpánka                                               Svatková Natálie 

Petr Martin                                                             Svoboda Ondřej 

Sochůrková Nela                                                   Veleta Pavel 

Spousta Filip                                                          Ţák Petr 

Štefanica Martin 

Vlastníková Kristýna 

Vlček Petr 

Postupují: Bloudková Tereza, Hodačová Petra 

 

Druhá kategorie: (žáci 4. – 5. roč.) 
Bloudková Denisa                                                  Bezstarostová Jiřina 

Veletová Dominika                                                Holenda Patrik 

                                                                               Šebestová Nicol 

Postupují: Bezstarostová Jiřina, Holenda Patrik 

 

Třetí kategorie: (žáci 6. – 7. roč.) 
Mullerová Michaela 

Tkadlec Daniel 

Postupuje: Tkadlec Daniel 

 

Čtvrtá kategorie: (žáci 8. – 9. roč.) 
Špetlová Dominika                                               Bezstarostová Bohuslava 

Podařilová Natálie                                                 Matoušek Lukáš 

                                                                Dvojice: Sukdoláková Jana – Krejčí Filip 

Postupují: Špetlová Dominika, Bezstarostová Bohuslava 

                  Sukdoláková Jana – Krejčí Filip 
 

Postupující ţáci se zúčastní oblastního kola v Humpolci 11. března 2011. 

 

                                                                                                Věra Špetlová 

 

ZŠ Želiv 


