


 

 

 

 

 

     Prázdniny utekly jako voda, je tu nový školní rok 2012/2013. Pro nás to znamená mj. připravit čtyři nová 
čísla našeho školního časopisu  O nás pro nás. 

V úvodu představujeme jednotlivé redakční rady a  jména grafiků. 

Přejeme nám všem úspěšný školní rok a mnoho zajímavých aktivit, které by se měly objevit  i na stránkách 
našeho časopisu. 

 

P.S. Příjemným překvapením nového školního roku je odpočinková zóna v hlavní chodbě školy, do jejíž druhé 
části byly umístěny šatní skříňky pro žáky 2. stupně. Doufáme, že s nimi budete spokojeni.  Více v článku Ve 
zdravém těle zdravý duch. 

                                                                                                                                                     redakční rada             
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Dne……2012 měl 1. stupeň naší školy cvičení v přírodě. Jako dozor šly s námi paní učitelky Neradová, Chy-
bová a Poláková. 

Šli jsme k elektrárně, cestou jsme si povídali. Asi na půl cesty – u skály – jsme si opékali vuřty a jiné uzeni-
ny. Kolem poledne jsme se vrátili do školy na oběd. 

Tento výlet do přírody se líbil nám i ostatním. 

                                                                                                                           Pavel Veleta, Matěj Maršík, 5. ročník              

 

Dne 1. října bylo pro žáky 2. stupně připraveno tzv. „Houbové odpoledne.“ Přijel pan Jiří Pejchal, člen my-

kologického spolku v Havlíčkově Brodě, a připravil přednášku o houbách, včetně názorných ukázek. Po 

přednášce byli všichni rozděleni do tří skupin. První skupina pomáhala panu Pejchalovi připravit výstavu na 

hlavní chodbě. Druhá skupina měla za úkol v počítačové učebně udělat atlas hub a houbovou kuchařku. 

Třetí skupina vařila v kuchyňce houbovou polévku, smaženici, houbovou omáčku s houskovým knedlíkem 

a houbové řízky.  

Tento den se všem moc líbil a výstava, zpřístupněná v pondělí a v úterý i veřejnosti,  měla hojnou účast. 

                                                                                                                                                 Dominik Hodač, 9. ročník 

Dne 27. září 2012 se v Pelhřimově uskutečnilo okresní kolo v malé kopané žáků 8. a 9. ročníků. Okresního 

kola se zúčastnilo 10 škol -  ZŠ Na Pražské PE,  ZŠ Osvobození PE, ZŠ Krásovy domky PE, ZŠ Komenského PE, ZŠ 

Hálkova HU,  ZŠ Hradská HU, ZŠ Želiv, ZŠ Lukavec, ZŠ Počátky , ZŠ Žirovnice. 

Žáci naší školy hráli v sestavě Pavel Svoboda, Daniel Tkadlec, Dominik Vlček, Lukáš Karásek, Jiří Krtek a Domi-

nik Šimáček. 

Naše škola byla ve skupině B. Počátky jsme porazili 2:0 (góly: Svoboda, asistence Vlček; Vlček, asistence Svo-

boda), ZŠ Komenského Pelhřimov 1:0(góly: Vlček, asistence Svoboda), se ZŠ Krásovy domky Pelhřimov jsme 

remizovali 0:0 a se ZŠ Hradská Humpolec prohráli 0:1. Ve své skupině jsme skončili na 2. místě  a hráli jsme 

s druhým týmem skupiny A o konečné 3. místo. ZŠ  Pražskou Pelhřimov jsme porazili 3:0(góly: 2 x Svoboda-

samostatný únik, asistence Vlček, 1x Vlček, asistence Svoboda) .  

Konečné výsledky: 1. ZŠ Hradská Humpolec, 2. ZŠ Hálkova Humpolec, 3. ZŠ Želiv. 

                                                                                                                                                  Pavel Svoboda, 8. ročník 



V září přišla Lucka Zajíčková na parlament s nápadem otevřít školní bufet. Nápad se ostatním velmi líbil.  

Paní učitelka Jarošová po dohodě s vedením školy nechala zařídit bufet v kabinetě zeměpisu.Tak se zača-

lo vyklízet, dodaly se poličky a skříňka, postupně se tam nanosily první zásoby - různé pití, dobré slad-

kosti, např.: pendreky, skittles, mentosky, kapkek(dortíky), sušenky, džusy, limonády, gumové myšky 

atd. 

3.10.2012 byl školní bufet otevřen, členové parlamentu ze 7. - 9. třídy zde mívají před první  

vyučovací hodinou a o velké přestávce služby. 

Chodí sem spousta dětí, školní bufet je oblíbený. 

                                                                                                Dominika Veletová, Denisa Bloudková, 6. ročník 



                                                                                                     

 

 

Ve čtvrtek  17. 10.  jsme ve škole měli přednášku o alkoholu pod názvem – „Než užiješ alkohol, užij svůj mo-

zek.“ 

Lektorka  z organizace SANANIM  - paní Musilová - nám o něm přijela něco říct ( 3. vyučující hodinu besedova-

li žáci 8.r., následující hodinu my = žáci 7.r.). 

Hodina byla rozložena do tří bloků: 

Seznámení žáků s tím, co je alkohol. 

Rozhodovací hra – jak budeme reagovat na alkohol? 

Diskuze na téma alkohol, naše zkušenost s ním. 

Na přednášce jsme se dozvěděli, že alkohol je velice nezdravý , škodlivý a může i zabíjet. Něco jsme již věděli, 

ale lektorka nám o alkoholu řekla informace, které  jsme neznali.  Povídali jsme si tam například o tom , co 

nás může k alkoholu přivádět, co nám na něm může hodně škodit , také z čeho je složený atd. 

Na konci přednášky jsme se mohli ptát , tak jsme toho využili a  ptali se. V závěru nám lektorka poděkovala za 

pozornost a dala nám hezké samolepky,  my jí zase na památku dali ozdobnou svíčku. 

Akce pro nás byla užitečná, zásadní  informace si jistě budeme pamatovat. 

                                                                                                                                                Nikol Šebestová, 7. ročník 



 

 

Ve středu 24.10.2012 se konala akce EU -  SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO.  

Zúčastnila se jí celá škola. Nejdříve se všichni shromáždili v tělocvičně školy, kde paní ředitelka 
po úvodním slovu a vyslechnutí hymny SRN předala slovo a žáci byli rozděleni do týmů. Těch 
bylo na 1. stupni osm,  na 2. stupni šest. Uvádím jejich jména a zároveň již umístění po skončení 
celé akce. 

Týmy 1. stupně - Drážďany (1. místo), Dusseldorf (1. místo), Stuttgart (2. místo), Augsburg (2. 
místo), Bonn (2. místo), Lipsko (3. místo), Brémy (3. místo), Hannover (4. místo). 

Týmy 2. stupně-Frankfurt nad Mohanem (1. místo),  Norimberk (2. místo), Hamburk (2. místo), 
Berlín (3. místo), Kolín nad Rýnem (3. místo), Mnichov (4. místo). 

Týmy chodily po stanovištích a plnily jednotlivé úkoly a za to dostaly body. 

Stanoviště - F1= jízda „formulí“(tělocvična) -  paní učitelka Jarošová, Kultura (kuchyňka) -  paní 
učitelka Špetlová, Historie v kostce (počítače) -  paní učitelka Strnadová, ,,Nej‘‘ SRN (1. třída)  - 
paní učitelka Poláková, Cestujeme (1. třída) -  paní učitelka Chybová, Sport (hudebna) -  paní 
učitelka Vaněčková, Berlín (4., 5. třída) -  paní učitelka Neradová, Alles gute (7 třída) -  pan uči-
tel Cihlář, Německý jazyk (centrum) -  paní ředitelka Dolejšová. 

 

Na závěr akce se opět všichni sešli v tělocvičně a paní ředitelka vyhlásila pořadí jednotlivých 
týmů.  

Doufám, že si alespoň některé nové informace o této zemi uchováme v paměti. 

                                                                                                                             Lukáš Karásek 9. ročník 



                                                

 

Dne 24. 10. 2012 se konal v ZŠ Želiv Halloween. Pořádala ho 9. 

třída. Ve středu ve volných chvílích připravila občerstvení a  odpoledne výzdobu tělocvičny( nafouknuté ba-

lonky zavěšené nad středem tělocvičny, fáborky z krepového papíru, obrázky  dýní na stěnách). 

Halloween začal v 16:30. Všichni účastníci měli mít  masky. Z nich porota vybrala během podvečera nejlepší 

masku - nejvíce se líbila Barunka  Radilová , Klára Šimáčková  zazářila  jako nejlepší mumie. 

Během celého podvečera proběhlo  mnoho akcí  a her- např: okusování  zavěšených jablek, lovení jablek  z 

vody ústy, stezka odvahy, hledání  papírových dýní, tvorba mumií, tanec s balonky. Každý, kdo se  zapojil do 

některé hry,  byl odměněn sladkostí. 

Halloween byl zakončen  následným úklidem  v 20.30 hodin. 

Myslím, že akce se dětem líbila.                                                                                              Tomáš Křikava 9. ročník 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 1.listopadu byl pro žáky 8. a 9. ročníku připraven program s názvem „Hrou proti AIDS.“Začal v 9:30 

v tělocvičně školy. 

Rozdělili jsme se do pěti skupin a chodili po stanovištích s různou náplní.  První stanoviště se jmenovalo Ces-

ty přenosu HIV. Druhé se jmenovalo  Láska, sexualita a ochrana před HIV. Třetí stanoviště Pohlavní přenosy 

HIV. Čtvrté stanoviště Sexualita řečí těla a  páté stanoviště se jmenovalo Život s HIV/Aids. 

Na každém stanovišti byla jedna lektorka, za splněné úkoly jsme dostávali body. Vítězná skupina získala dort. 

Program byl poučný. 

                                                                                                                                                         Jan Vorel, 8. ročník 



Jméno Ročník Mluv. část  

Hodač Dominik IX. 8  

Šimáček Dominik IX. 10  

Hlavničková Anna VIII. 10  

       

       

            Opravovaly:  Hana Vaněčková 

                                    Věra Špetlová                 ZŠ                                                                                                  

 

 

Dne 1. 11. se konalo školní kolo Olympiády z českého jazyka. 

Zúčastnilo se jí patnáct žáků z 9. a 8. třídy. Na prvních třech místech se umístili: 

 

 13. 11. se konalo školní kolo Dějepisné olympiády. 

Jméno                               Třída    Počet bodů 

Hodač Dominik             ¨        IX.                          48 

Šimáček Dominik                       IX.                          45 

Průdek Lukáš                     VIII.                          44 

Chmelo Tomáš                        VIII.                37 

               

 Úspěšní řešitelé: 3 žáci                                 Učitel: Věra Špetlová                                                                                                             

                                                                                                   ZŠ 

 

Dne 15.11 2012 se konal na Střední škole informatiky a cestovního ruchu v Humpolci 2. ročník soutěže 

v dovednostech na počítači. Zúčastnilo se celkem pět škol. Soutěž se skládala ze dvou částí. Při první části 

jsme měli za úkol naprogramovat robota podle zadání a při druhé části jsme psali zkušební verze mezinárod-

ních testů ECDL s programem MS Office.  

Umístění žáku v soutěži jednotlivců bylo následující: 

1. místo – Dominik Hodač – ZŠ Želiv, odměna: Multifunkční tiskárna EPSON  

2. místo – Dominik Šimáček – ZŠ Želiv, odměna: Bezdrátová myš MICROSOFT 

3. místo -  Yannick Silkens – ZŠ Hálkova, odměna: Flash disk 16 GB 

Umístění týmů: 

1. ZŠ Želiv 

2. ZŠ Hálkova 

3. ZŠ Štoky                                                                                                         Dominik Hodač, 9. ročník                                 



 

 

Dne 7. 11. 2012 se v Humpolci uskutečnilo okrskové kolo sálové kopané. 

V této soutěži bojovaly následující školy: ZŠ Hradská Humpolec, ZŠ Hálkova Humpolec,  Gym-

názium Humpolec, ZŠ Želiv.  

V našem týmu hráli: 

V prvním zápase se střetly gymnázium a ZŠ Hálkova , stav skončil 0:6. Další zápas hráli žáci ZŠ 

Želiv a  ZŠ Hradská - konečný stav  1: 3. Po tomto zápase hrály ZŠ Želiv a ZŠ Hálkova , stav 1: 8.  

Další zápas - ZŠ Hálkova a ZŠ Hradská,  konečný stav 5: 0. A poslední zápas ZŠ Želiv - gymnázi-

um 5:1.  

1.místo ZŠ Hálkova, 2.místo ZŠ Hradská, 3.místo ZŠ Želiv  a  4.místo Gymnázium Hu.  A tak ZŠ 

Hálkova postupuje do okresního kola do Pelhřimova. Přejeme hodně štěstí.                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                    

     Pavel   Svoboda , 8. ročník 

 

Příběhy bezpráví 

Naše škola se zapojila již před několika lety do akce „Příběhy bezpráví.“ Jedná se o promítá-

ní krátkých dokumentárních filmů z československých dějin. Nejde pouze o pasivní přejímá-

ní informací, ale po zhlédnutí filmové projekce následuje diskuze s pamětníkem. Cílem celé-

ho projektu je působit na mladé lidi, vychovávat  v nich odpovědnost za své jednání, vést je 

k úctě k demokracii a k právnímu státu. 

Tématem letošního ročníku byla normalizace, mj. i praktiky příslušníků Stb.  

15. 11. se žáci dvou nejvyšších ročníků pod vedením paní učitelky V. Špetlové nejprve se-

známili s obsahem dokumentu „Nikomu jsem neublížil,“ který pojednával právě o činnosti 

Stb. Režíroval ho Pavel Křemen. (Projekt společnosti Člověk v tísni ve spolupráci s Českou 

televizí.) 

Následovala diskuze s paní Stanislavou Kokešovou ze Sedlice. Hovořila o své tetě a dalších 

lidech, jejichž osudy byly komplikovány „přízní“ členů Stb. Rov-

něž  popovídala o panu Vítovi Tajovském, bývalém opatu kláš-

tera, o kterého se ke konci jeho života starala. I on byl proná-

sledován a vězněn. 

V závěru někteří žáci využili možnosti a ptali se na vše, co je 

z uváděné doby zajímalo. 

Doufáme, že i z této akce si přítomní odnesli  to správné pona-

učení do vlastních životů.                  ZS 



               

Ke konci listopadu 2011 byla naše škola přijata do sítě „Zdravých škol.“ Osvědčení bylo vydáno na tříleté období - 2011- 2014.  

 

První projekt, který byl vypracován pro toto období, nese název Ve zdravém těle zdravý duch. Financován byl ze 60 % z rozpočtu 
Kraje Vysočina (dotace nám byla přiznána  na základě posouzení naší žádosti  pověřenými pracovníky KÚ Jihlava , a to podle Zásad 
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 
v Kraji Vysočina ze dne 13. 12. 2011),  a ze 40 % naším zřizovatelem = Obcí Želiv. 

 

Projekt se skládal z těchto částí: 

(Pozn. : Akce označena X  hrazena z rozpočtu Kraje Vysočina) 

 

Pečuji o své zdraví 

             X       a) beseda se žáky 1. st. Jíme zdravě  v rámci zážitkového kurzu                29. 05. 2012 

            X       b) přednáška – Kouření – Tvá volba  (2.st.)                                                     18.  06. 2012 

            X       c) přednáška + pracovní dílna Houby známé neznámé  (2. st.)                    01. 10. 2012 

    d) přednáška „Než užiješ alkohol, užij svůj mozek.“ (7., 8. r.)              17. 10. 2012           

            X       e) přednáška Rodina očima psychologa (MŠ, 1. tř.- rodiče)                        30. 10. 2012 

    f) Den bez aut                                                                                                 duben 2012 

             g) První pomoc do škol (8. r.)   - zdravověda                                              03. 04. 2012                                                                                                                 

           X        f) pitný režim (jedno období)                                                                            říjen 2012 

2. Pečuji o prostředí 

 a) Výsadba 20 ovocných stromů, květinové vazby   (ZŠ, rodiče)          21. 04. 2012 

          X       b ) sázení cibulovin (přír. prak.)                                                                        říjen 2012 

 c)  třídění odpadů (rozlišovací koše )                                                         duben 2012 

 d) sběr papíru (soutěž tříd)                                                                           říjen – červen  

 e) Den Země ( Meteorologická stanice Košetice, 

                          skládka odpadu – Hrádek u Pacova)  - ZŠ                                   09. 05. 2012 

  X     f) Odpočinková zóna – šatní skříňky – 2. st.                                                srpen 2012 

              - lavičky                                                                                             

Umím se správně chovat v mimořádných situacích  

                   a) Den zdraví a bezpečnosti – dopravní testy, jízda 

               zručnosti, zdravověda) – ZŠ                                                                     10. 05. 2012 

          b) Cvičný požární poplach + ukázka požární techniky, 

               výzbroje, výstroje + pravidla chování při požáru   - ZŠ                       18. 05. 2012         

   Spolupracuji, pomáhám, umím se o sebe postarat  

  X    Zážitkový kurz – 1. st.                                                                                     29.- 30.5. 2012 

  X    Zážitkový kurz -  2. st.                                                                                     07.- 08. 5. 2012 



Odehráno 21. 11. 

Za naši školu nastoupili tito žáci – Berky Daniel, Šimáček Petr a pak již mladší – 5. a 4. třída – 
Ondra Svoboda, Petr Vlček,  Matěj Maršík, David Krtek, Martin Petr. Ač skončili ve skupině po-
slední, drželi se dobře – proti sedmákům a 
šesťákům podali bojovný výkon. 

               

. 

 

 

 

 

 

                                                        ZŠ 

 

 

Dne 19. 11. se odehrálo OK Orion florbal cupu 

 

Za naši školu nastoupili: Dominik Hodač, Daniel Tkadlec, Lukáš Karásek, Dominik Šimáček, 
Dominik Vlček, Pavel Svoboda, Tomáš Křikava, Jiří Krtek, Josef Kosař, Petr Šimáček.                                                                                                    

 OK  - výsledková listina 19.11.2012 – 18 týmů, tabulka zachycuje naši skupinu         

                                                                                                                          Pavel Svoboda, 8. ročník                                                                                                                       

těl. Osvobození ZŠ Želiv ZŠ Kamenice 
nad Lipou 

ZŠ Osvoboze-
ní PE 

Gymnázium 
HU ZŠ Černovice SKÓRE BODY POŘADÍ  

ZŠ Želiv X 0:2 2:0 2:1 2:1 6:4 6 2.  

ZŠ Kamenice 
nad Lipou 2:0 X 2:0 2:0 3:1 9:1 8 1.  

ZŠ Osvobození 
PE 0:2 0:2 X 0:2 3:0 3:6 2 4.  

Gymnázium 
HU 1:2 0:2 2:0 X 0:0 3:4 3 3.  

ZŠ Černovice 1:2 1:3 0:3 0:0 X 2:8 1 5.  



I.kategorie 

 

 

 2. ZŠ Želiv, č.p. 220, 394 44 Želiv                                                    - postup do KK 

  1.š. -  Petr Martin                            02.07.2003 

     2.š. -   Krtek David            14.06.2003 

     3.š.  -  Beran Šimon            24.10.2003 

  4.š. -  Žák Petr                                          10.11.2001 

                                                                                           

 

Okresní kolo – přebor škol v šachu 
 14.11. 2012 Pelhřimov 

 

 

Velmi pěkného výsledku dosáhlo 14. 11. soutěžní družstvo mladších žáků (Petr Martin, Kr-

tek David, Beran Šimon, Žák Petr) v okresním kole přeboru škol v šachu. Obsadili 2. místo 

za ZŠ Hálkova "A" a spolu s nimi postoupili do krajského kola. 3. místo obsadili žáci ze ZŠ 

Na Pražské "A". Soutěže se zúčastnilo 7 družstev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve stejné soutěži skončili 15. 11.  mezi 7 družstvy starší žáci ze Želiva (Vorel Jan, Berky Da-

niel, Šimáček Petr, Krtek Daniel) na 5. místě. Zvítězili opět žáci ze ZŠ Humpolec Hálkova 

"A". 

Všem žákům patří poděkování za dosažené výsledky, poděkování patří též panu Robertu 

Pavlíčkovi, který vede šachový kroužek.                                                                  ZŠ 



 

  

V sobotu 17. 11. 2012 se uskutečnil ples žáků 9. ročníku. S nápadem přišel třídní deváťáků, 

pan učitel Jaromír Cihlář. 

Pořadatelem bylo SRPDŠ(Sdružení rodičů) a pomáhala škola. Akce se konala v místní Obecní 

restauraci. K tanci a poslechu hrála hudba Rotace. 

O výzdobu sálu se postarali žáci 9. ročníku, učitelé i rodiče. Byla připravena bohatá tombola. 

Devátá třída zahájila ples  předtančením , které připravily paní učitelky H. Vaněčková st. a H. 

Vaněčková ml, stejně jako slavnostní nástup na šerpování. 

Chlapci byli v elegantních oblecích, které doplňovaly klobouky. Děvčata měla překrásné šaty. 

Celý program se velmi zdařil. Všem zúčastněným se moc líbil. 

Jen chyběla paní ředitelka, která byla v pracovní neschopnosti. I tak jsme jí pozdravovali a 

přáli brzké uzdravení. 

                                                                                                           Tomáš Křikava, 9.ročník  

 

 

 

 

 

 

 


