
 



V sobotu 1. 12. 2012 se tradičně konala v prostorách základní školy Vá-

noční dílna a v neděli 2. 12. 2012 na ni navazovalo slavnostní rozsvícení 

vánočního stromu. Obě akce byly součástí projektu „Vánoční dílna a slav-

nostní rozsvícení vánočního stromu“, který byl napsán p. učitelem J. 

Cihlářem v minulém školním roce. Na jeho realizaci jsme obdrželi částku 

30 500 Kč v rámci společného programu Nadace Partnerství a Střediska 

ekologické výchovy SEVER „Škola pro udržitelný 

život“. 

V sobotu jsme společně zahájili projekt Vánoční díl-

nou. Žáci naší školy příchozí uvítali a předali jim 

přání, plánek všech dílen a malý dáreček z keramiky. 

Byla zde připravena řada výrobků pro veřejnost, 

např. adventní věnce, zvonečky, zápichy, svícínky 

z keramiky apod. V dílnách si návštěvníci mohli vy-

robit prostorové hvězdy z papíru, nažehlit si 

z korálků vánoční ozdoby, vytvořit klasické vánoční korálkové ozdoby, 

netradičně zabalit dáreček, sestavit si hvězdičky, vytvořit andělíčka nebo 

lidové hračky z brambor a skořápek ořechů, vyrobit si jmenovky, zápichy 

se sněhuláčky, svícínky z bramborů, větší prostorové svícny, voňavé po-

merančové koule, ozdobit si perníčky bílkovou polevou, zkusit si vyrobit 

vánoční ozdoby z keramiky. Během celé akce žáci všechny přítomné ob-

sluhovali, každý si mohl vybrat kávu nebo čaj a ochutnat výborné koláčky 

a další cukrářské výrobky našich učitelek a zaměstnankyň školy. Byli spo-

kojeni nejen ti, kteří si přišli něco vyrobit nebo se jen podívat, ale i my, 

kteří jsme dílnu připravovali. Chtěla bych poděkovat všem učitelům, za-

městnancům školy a našim žákům za výbornou 

přípravu a realizaci Vánoční dílny. 

          RR 



 

V neděli 2. 12. 2012 nás očekávala další akce Slavnostní rozsvícení vánočního stro-

mu, kterou připravila ZŠ spolu s OÚ Želiv a spolkem Jeřabiny. Již po nedělním obě-

dě se park u řeky zaplnil lidmi, kteří začali celou akci připravovat. Stavěly se stánky 

na občerstvení a pro hudbu, instaloval se betlém do altánku a ozvučení, připravila se 

káď s vodou na pouštění lodiček a plocha na psaní vánočních přáníček, rozmístily se 

stoly a pan Kokta zarámoval celý prostor hořícími pochodněmi. Od 16 hodin začal 

divadelní spolek Želiváci hrát pohádku v kulturním domě. Poté se návštěvníci již 

pomalu přesouvali do parku, kde bylo vše připraveno pro slavnostní rozsvícení 

stromku. A v tu chvíli nám napomohla sama příroda. K zemi se začaly snášet jemné 

vločky sněhu. Celou slavnost zahájily děti ZŠ, pak následoval projev pana starosty 

Chmela, slova faráře Tadeáše o významu adventu 

a během písně zpívané Liduškou Urbanovou se 

pomalu rozsvítil strom a zároveň byl osvícen i 

betlém. Poté vystoupili žáci s koledami pod ve-

dením pí učitelky Vaněčkové. Během programu 

žáci roznášeli přáníčka a drobnosti vyrobené 

z keramiky. Děti si mohly pověsit své ozdobičky 

na stromečky. Ve stáncích se podával teplý čaj a 

svařák, všichni mohli ochutnat vánočky a výbor-

né cukroví, které napekly členky spolku Jeřabiny. 

V mrazivém počasí přišlo občerstvení vhod. Více 

se setmělo a čím dál tím blíže se přibližovalo zvonění. Za chviličku už všichni spat-

řili Mikuláše s andělem a velkou partou čertů. Přinášel dětem mikulášskou nadílku. 

Každé dítě obdrželo krásně zdobené perníč-

ky, které připravila pí Jana Behinová. Po ce-

lou dobu byla obležena káď s vodou, kde si 

děti pouštěly lodičky z ořechů s malými sví-

čičkami. Mnozí psali svá přáníčka na velké 

plochy balícího papíru. Atmosféru dokreslo-

valy melodie koled, které hrál pan Uzel na 

klávesy a později melodie z CD. Zima byla 

čím dál větší, a proto teplé nápoje velmi 

rychle mizely. Přesto se návštěvníci rychle 

nerozcházeli, ale spokojené hloučky vychut-

návaly atmosféru počátku adventu. Chtěli 

bychom všem, kteří se na této akci podíleli, poděkovat. Velké množství lidí, kteří se 

přišli podívat, nás přesvědčilo, že se rozsvícení stromku vydařilo. Doufáme, že 

osvětlení i betlém vytvořený žáky základní školy nám bude zdobit prostory parku až 

do svátku Tří králů.                                                       RR 



Dne 5. 12. 2012 se ve škole jako každoročně uspořádala Miku-

lášská nadílka. 

V sedmé třídě bychom mohli žáky rozdělit na dvě poloviny. 

První (děvčata), která se trošku více bála, druhá (chlapci), kteří 

dělali, že se nebojí. Když v průběhu druhé hodiny začali na 

dveře mlátit čerti, skoro celá třída prosila, aby si k sobě mohli 

sednout nebo se jít někam schovat. Čerti do sedmé vtrhli na za-

čátku třetí hodiny. Všichni jsme hned byli zmalováni rtěnkami 

a dostali pár přes zadek. Když do třídy konečně vešel Mikuláš 

s andělem, čerti se  trochu uklidnili. Poté, co všichni žáci spo-

lečně odříkali básničku, dostali balíček se sladkostmi. Když 

Mikuláš odešel a čerti s ním, mysleli jsme si, že nebezpečí po-

minulo, ale mýlili jsme se. Čerti se ještě jednou vrátili a odtáhli 

nás na chodbu, kde jsme ještě pár ran dostali. Všichni žáci si 

ale Mikuláše, anděla a čerty užili.                        
                                                            Patrik Holenda, 7. ročník                          



Už je to tu! S tímto pocitem jsme se probudili ráno 5. prosince. Sbalili jsme 

všechny potřebné věci a rychle do školy. Ve škole jsme se sešli po půl osmé, 

aby nikdo neviděl košťata, která jsme si nesli s sebou. Převlékali jsme se a 

na všech bylo vidět, jak se na dnešek těší. Chvíli po zvonění na druhou ho-

dinu čerti popadli metly a anděl košík s dobrotami a společně s Mikulášem 

jsme vyrazili. Pomalu jsme vběhli do třídy, abychom prvňáčky moc nevydě-

sili. Po chvilce rachotu začal Mikuláš říkat něco dětem a jelikož byli všichni 

hodní ,anděl jim pak rozdal dárečky. Takhle jsme pokračovali i do další tří-

dy, kde čerti i nějaké zlobivce odnesli do pekla, kde museli počítat matema-

tické příklady. Zlobivců v pekle nakonec skončilo pět, ale po zdárném spl-

nění úkolu byli propuštěni. Třetí hodinu jsme se vydali na druhý stupeň. 

Tam jsme se konečně pořádně vyřádili. Když jsme všechny obešli, šli jsme 

se vysvléknout a odmaskovat. Já osobně si myslím, že jsme si to všichni 

moc užili. 
                                                                       Katka Bloudková, 9. ročník 



Dne 14. prosince 2012 byl den naruby, každý žák se měl převléct za své 

opačné pohlaví. Toto pravidlo platilo i pro učitele. Všichni z toho měli sran-

du.  Někteří přišli do školy už převlečení, ostatní se převlékli ve škole. Atmo-

sféra byla zajímavá, protože se holky musely chovat jako kluci a kluci jako 

holky. Když zazvonilo na první hodinu, vešli učitelé do třídy úplně jiní. Ale 

třetí vyučovací hodina vypadala jinak. Školní parlament se úplně změnil, z 

žáků se stali učitelé. Změna platila i pro učitele. Dvě poslední vyučovací ho-

diny učil školní parlament. Po obědě žáky čekalo malé překvapení. Žačky 

Lucie Zajíčková, Nikol Šebestová a Klára Šimáčková předtančily malý tane-

ček těm, kteří nebyli převlečeni nebo moc zlobili. Nakonec tančil i pan učitel 

Cihlář. A následovalo vyhlášení o nejlepší převlek holky a kluka prvního 

stupně a druhého stupně. Hráli o poukázku do školního bufetu. Z prvního 

stupně získali cenu Nela Sochůrková a Petr Vlček. A z druhého stupně zvítě-

zili Jan Vorel a Lukáš Karásek. Děkujeme školnímu parlamentu a pani učitel-

ce Jarošové za krásný den na naší škole.              Petra Hodačová, 5. ročník 

 



 

Zjišťovala jsem v naší třídě, co si děti přály najít pod stromeč-

kem a co tam skutečně našly. 

Nela Sochůrková : ubongo splnilo 

Martin Štefanica : čtyřkolka nesplnilo, počítač splnilo 

Tereza Bloudková : telefon splnilo 

Karolína Chmelová : telefon splnilo 

Pavel Veleta : hra need for speed splnilo 

Hana Kosařová : sada náušnic splnilo 

Kristýna Vlastníková : náušnice splnilo 

Valérie Holendová : šaty splnilo 

Štěpánka Lajnerová : lak na nehty splnilo 

Matěj Maršík : lego splnilo 

David Charvát : lego splnilo 

David Krtek : robo fish nesplnilo 

Martin Petr : robo fish nesplnilo 

Petr Vlček : míč splnilo 

Ondřej Svoboda : tablet nesplnilo 

 
                                                            Natálie Svatková, 5. ročník 



 

Enkaustika je nanášení rozteklých voskovek na leštěný papír po-

mocí žehličky. V naší škole se ukázka konala dne 11. 12. 2012. 

Obrázky s námi vyráběla paní Matušová. Mohli jsme si vyrobit 

vánoční přání a  záložku za 10 Kč. Všem se tato technika líbila a 

každý odcházel spokojený.                                                                                                                                            
Tomáš Chmelo, 8. ročník 



Ve čtvrtek 17. 1. 2013 na naší škole proběhl zápis budoucích prv-

ňáčků. Celý zápis připravily paní učitelky na 1. stupni. Při samot-

ném zápisu jim pomáhali zástupci devátého ročníku, kteří pro děti 

a rodiče připravovali občerstvení. Od 13:30 přicházeli budoucí 

prvňáčci spolu se svými rodiči. Mezitímco děti plnily úkoly, rodi-

če si mohli prohlédnout školu. Zápis skončil po 16:00 hodině. 

K zápisu celkem přišlo 15 dětí. 

                                                                                                   RR 



Ve školním kole dějepisné olympiády zvítězil Dominik Hodač 

před Dominikem Šimáčkem. Školního kola se účastnili cel-

kem čtyři žáci z 8. a 9. ročníku (D. Hodač, D. Šimáček, T. 

Chmelo, L. Průdek). 

Do Ok byl pozván jediný žák z 9. ročníku, Dominik Hodač. 

Konalo se  29. 1. 2013 v Pelhřimově. Tento ročník byl tema-

ticky zaměřen „Od pohanských zvyků ke křesťanským tradi-

cím“. Řešil řadu úkolů, za které získával body. Z celkového 

počtu 37 účastníků obsadil 27. místo s 51 bodem. 
                                                                                                       RR                                                      



Ve středu 3. ledna 2013 se v Jihlavě uskutečnilo krajské 

kolo škol v šachu. Naši školu reprezentovalo družstvo mla-

dších žáků ve složení Šimon Beran – 3. roč., David Krtek a 

Martin Petr – 4. roč., Petr Žák – 5. roč. Družstvo pod vede-

ním pana Roberta Pavlíčka obsadilo 3. místo.  Je to veliký 

úspěch a moc všem gratulujeme. 

                                                                                                                 RR 
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