


V pondělí 28. 1. 2013 se uskutečnilo školní kolo ve společenské hře Superfarmář. 

Tuto možnost, stejně tak jako ceny a diplomy pro první čtyři účastníky, nám nabíd-

la firma Press-Pygmalion, s.r.o., která hru vyrábí, tudíž jako svou propagační akci. 

Navíc nám zdarma věnovala jednu hru, kterou nyní využívají děti ve školní druži-

ně. 

Školního kola se zúčastnilo 16 děti z prvního stupně, o ceny se podělili tito žáci: 

1.místo – Ondřej Svoboda 

2.místo – Martin Petr 

3.místo - Tereza Bloudková 

4.místo - Petr Vlček 

Vítěz má možnost se zúčastnit krajského kola v Třebíči, ale této možnosti pravdě-

podobně nevyužijeme. 

                                                                                     Ondřej Svoboda, 5.ročník 



 

 

Dne 31. ledna 2013 žákovský parlament místo odpoledního vyučování vymyslel od-

poledne plné logických a postřehových her. Žáci byli rozděleni do čtyř týmů a sbírali 

body na čtyřech stanovištích. Na každém z uvedených stanovišť se hrála jedna hra. 

Nejprve si všechny týmy zahrály hru Duch a poté se všechny týmy rozběhly po sta-

novištích, kde byly připraveny další hry. Indiánská mozaika představovala skládání 

různých útvarů z barevných trojúhelníků, Logeo bylo zaměřeno na prostorovou ori-

entaci a nakonec se luštilo 5 šifer. 

Jelikož jsem byl já, Lukáš Průdek, ve vítězném týmu společně s Josefem Kosařem, 

Terezou Krepčíkovou, , Tomášem Chmelo, Annou Hlavničkovou a Danem Berkym, 

tak mě to docela bavilo a ještě jsme vyhráli  volné poukázky do bufetu.        

                                                                                              Lukáš Průdek 8. .ročník 



Dne 6. 2. 2013 se konala v Pelhřimově v konferenčním sále budovy Policie ČR 

olympiáda v českém jazyce. Soutěže se zúčastnili dva žáci, Dominik Šimáček a 

Dominik Hodač. Soutěž se skládala ze dvou částí, jedna obsahovala obecné znalos-

ti z českého jazyka a druhá byla slohová část, ve které jsme měli vytvořit vyprávě-

ní o velikosti 20 – 25 řádků. Dominik Šimáček se umístil na 16. – 18.  místě 

s celkovým počtem 18 bodů a Dominik Hodač se umístil na 21. – 22.  místě 

s celkovým počtem 16 bodů. 

                                                                    Dominik Hodač, 9. ročník 

Den před pololetními prázdninami, ve čtvrtek 31. ledna 2013, sehrály děti z dra-

matického kroužku pro své spolužáky z 1. i 2. stupně pohádku Vašek cestovatel 

mezi lidojedy. Pohádku jsme nacvičili v poměrně krátkém čase, nyní už připravu-

jeme další – Císařovy nové šaty. Dětem (účinkujícím i divákům) se příběh líbil 

už jen proto, jak se mohly vyřádit při malování barev na obličej, aby vypadaly 

hrůzostrašně – jako lidojedi. Byl to příběh i s poučením, tak jak správná pohádka 

má být. Už se  těšíme na příští vystoupení. 

Ve čtvrtek 28. 2. 2013 se konala v Pelhřimově v městském divadle Okresní pře-

hlídka dramatických souboru okresu Pelhřimov. Přihlásila jsem i náš dramatic-

kýkroužek s příběhem „Vánoční přání“. 

V konkurenci dalších šesti divadelních souborů a kroužků jsme šanci na postup 

do krajského kola neměli, ale děti si alespoň na vlastní kůži vyzkoušely atmosfé-

ru „velkého divadla“. Porota ocenila „herečky“ D. Bloudkovou, T. Bloudkovou, 

D. Hodačovou a D. Veletovou diplomem za účast a do krajského kola postoupila 

Základní škola Senožaty. 

                                                           Dana Nováková, dramatický kroužek 



Dne 21.2.2013 jsem se účastnil soutěže v anglickém jazyce v DDM Pelhřimov 

Ráno jsem jel od školy autobusem, když jsem dorazil, byl jsem si pro svačinu a ne-

chal jsem si proplatit lístek. Poté nám rozdali čísla. 

Jako první byla poslechová část, kde jsem dostal papírek a podle informací 

z ,,magiče,, jsem vyplňoval. Když skončila první část, začala překvapivě část dru-

há, kde jsem si měl připravit povídání na dané téma. Jelikož jsem měl poměrně 

nízké číslo, šel sem na řadu mezi prvními,a tudíž jsem skončil brzo. Neskončil 

jsem mezi prvními třemi, a proto nevím své umístění.    

                                                                                    Dominik Šimáček 9. ročník 

Devátá třída, jako každý rok,  připravila pro 

žáky z nižších tříd masopust, který se  konal  

5. 2. 2013 v prostorách školy. Celý den se 

vyučovalo v maskách a poté bylo vyhlášení 

o nejhezčí masku a různé soutěže v tělocvičně. Po  vyučování a obědě se žáci pře-

sunuli do tělocvičny. Tam začalo zahájení a potom se všichni žáci prošli po pře-

hlídkovém mole. Učitelé byli porota a dávali různým maskám,které se procházely 

po molu, body (1-5).Kdo měl nejvíce bodů, vyhrál cenu. Kdo neměl žádnou mas-

ku, tak dostal trest,který musel splnit.Potom když se vyhlásily nejlepší masky, tak 

pro děti byly připraveny další soutěže např: 

přetahování lanem, pití vody na čas, židličko-

vaná a jedení rohlíků. Po celou dobu, kdy byly 

děti v tělocvičně, byla připravena hudba a do-

provodný program. Tato akce se povedla a 

všichni byli spokojeni. 

                 Markéta  Nevšímalová, 9. ročník 



 V dnech 23.2.-2.3. se konal lyžařský výcvik 7.ročníku v Jánských láz-

ních v hotelu Ludvíkova Bouda. Původně měl být od 16.2. do 23.2. 

v hotelu Siréna. Ale pro nedodržení smlouvy majitelem hotelu musela škola narych-

lo zajistit náhradní termín. Protože nás je v 7.ročníku málo, tak jeli i žáci z 8. a 9. 

třídy. Celkem nás jelo 8 a paní učitelka. V den odjezdu jsme se sešli před autobuso-

vou zastávkou u školy. Autobus se zpozdil o čtvrt hodiny, když přijel, naložili jsme 

tašky, kufry a lyže. V autobuse už byly lukavecké děti, s kterými jsme se cestou se-

známili.  Autobus se nedostal až k hotelu, tak jsme museli naložit všechny naše věci 

na dodávku a ta je odvezla na hotel. My jsme tam vyrazili  pěšky. Dorazili jsme asi 

v 11:30 hod. Po ubytování jsme šli pouze na procházku po okolí.  V 18 hodin byla 

večeře. Potom jsme měli volno, mohli jsme si dělat, co jsme chtěli. Následoval ve-

černí naplánovaný program (nějaké hry atd.). Druhý den byl budíček v 7:30 hod., 

v 8:00 hod. byla snídaně a v 9:00 hod. jsme šli lyžovat. Nejprve jsme sjeli menší ko-

pec Idylu a lyžovali jsme na velmi mírném svahu.    Na hotel jsme museli dojít pěš-

ky s lyžemi na rameně. Bylo to strašné, skoro celou cestu to bylo do kopce. Druhý 

den jsme jezdili opět na Idyle. Třetí den byl jiný tím, že jsme dopoledne nelyžovali a 

místo toho jsme šli do Jánských lázní něco si koupit. Většina si koupila pití, protože 

čaj, který jsme měli na hotelu, nám nechutnal. Já s kamarády jsme si koupili pohledy 

a poslali pozdrav domů rodičům. Odpoledne už jsme byli rozděleni do třech týmů, 

společně s lukaveckými dětmi. Následující dny jsme lyžovali dopoledne i odpoled-

ne, stále na prudších sjezdovkách. Druhá po Idyle byla Protěž a nejnáročnější sjez-

dovka byla Černá Hora. Některé dny bylo zataženo a mlha, ale jindy zase svítilo 

slunce. V sobotu se nelyžovalo, ale balilo. Věci jsme nanosili dolů na chodbu a po-

tom ven. Některá zavazadla nám odvezli a zbytek jsme si museli nést sami. V 11:30 

hod. jsme odjeli z hotelu. Když jsme dojeli před školu, tam na nás již čekali rodiče. 

Vzhledem k počátečním problémům se lyžařský výcvik vydařil, máme z něho mno-

ho pěkných zážitků a vzpomínek. 

                                                       Miroslav Buňata  (7.ročník)  



Dne 17.3.2013 se konal dětský maškarní karneval v kulturním domě v Želivě. 

.Želivský karneval začínal ve 14:00 hod a skončil v 16:30 hodin. Vstup byl dobro-

volný a tombola se kupovala za 20 Kč. Členky SRPDŠ byly převlečeny za kovboj-

ky a skvěle se staraly o organizaci celého odpoledne. Děti přicházely v různých 

maskách,které byly velmi pěkné a zajímavé. Byli zde k vidění např. princezny, ta-

nečnice, piráti,supermani, rytíři atd…Děti měly příležitost soutěžit o různé ceny a 

byly odměněny sladkostmi. Skákalo se v pytli, hrála se židličkovaná, chytaly se 

ryby, plnily se různé úkoly. Kapela Vysočinka vesele hrála až do konce a bavila dě-

ti různými tanečky.  Jako občerstvení jsme si mohli koupit palačinky za 25 Kč s 

čokoládou nebo marmeládou. Dále jsme si mohli pochutnat na cukrové vatě. Tom-

bola byla bohatá, výherci nadšení z výher…Tento karneval byl moc pěkný, děti 

sepři hudbě„vyblbly“,rodiče poseděli a popovídali. Myslím si, že to bylo jako kaž-

dý rok moc pěkně zorganizované, protože rodiče s dětmi odcházeli spokojení a 

s úsměvem na tváři.                                                Markéta Nevšímalová 9. ročník 



Ve škole dne 14.3 2013 v 8:00 proběhla v rámci vyučování hodina seznámení 

s pravými smalty. Žáci, kteří měli zájem, zkoušeli nanášet barevné smalty na černě 

smaltované plechové dílky a tvary (ozdoby a šperky). Měli jsme na výběr různé 

tvary, ze kterých se zhotovily například náušnice nebo náhrdelník. Smalty jsou 

zdravotně nezávadné. Po nanesení smaltů a jejich zaschnutí, si ozdoby a šperky od-

vezli a vypálili při 850 ˚C. Do týdne byly ozdoby a 

šperky zpátky ve škole připravené k rozdání. Cena této 

lekce je 95,- .Všem se svoje díla líbila  a byli spokojeni. 

Za vše děkujeme manželům Michalcům.         

                                             Daniel Krtek 6.ročník           

Dne 19.3 2013 se místo odpoledního vyučování hrála hra jménem Multipolis aneb 

multikulturní společenská hra. Zúčastnili se jí žáci 2.stupně. Tato hra vyprávěla o 

tom, jak čtveřice kamarádů prožila poněkud netradiční školní den. Každá třída se 

rozdělila do čtyř členných skupin, které následně hráli. Ve hře jsme se dostávali do 

různých situací a na ně jsme měli následně podle sebe reagovat. Hra byla poučně zá-

bavná, hráč v každém týmu svému spoluhráči  (z levé strany) četl otázky, na které 

mu jeho spoluhráč  odpovídal ze třech možností, které byly na výběr. Za různé odpo-

vědi jsme dostávali nebo naopak odevzdávali barevné kamínky označující body. Na 

konci klání se v každé skupině sečetli barevné kamínky jednotlivých hráčů a byl vy-

hlášen vítěz za každou skupinu. 

Hra nám přišla zajímavá, byla lepší než se učit. Odměnou by-

ly všem odnesené vědomosti.     

                       Lukáš Průdek a Miroslav Točík 8.ročník  



Ve čtvrtek dne 21.3.2013 se uskutečnil „Společenský 

den“, což znamenalo, že v tento den museli žáci přijít ve 

společenském oblečení. Dopoledne parlament školy chodil 

po třídách a hodnotil děti, jak jsou oblečeny a podle toho 

dostali všichni lístky do tomboly. Nejlépe oblečení dostáva-

li dva lístky, kdo přišel nepřevlečen, nedostal nic. Učilo se 

jen dopoledne do 11:10 hod. Poté se odcházelo do tělocvič-

ny na soutěže např: utvořily se taneční dvojice a jeden z páru si uvázal k noze balo-

nek a kterému páru vydržel balónek nejdéle, ten vyhrál. Následovalo losování tom-

boly, která obsahovala např: toaletní papír, 8 GB flashku, malířské sady, knížky, 

sladkosti, drobné hračky atd. 

  Po rozlosování tomboly se odcházelo na oběd, který byl připraven jako pře-

kvapení o dvanácté. Když děti přišly do jídelny, tak se jen divily, jak máme krásně 

nazdobenou jídelnu, prostřené stoly s ubrusy a s květinami na stole. Tentokrát jsme 

nemuseli s tácem k okýnku, ale usadili jsme se ke stolům a na obědě nás obsluho-

val velmi ochotný parlament, který celou akci vymyslel. K obědu jsme měli kuřecí 

řízek s bramborovou kaší, kuřecí vývar s nudlemi a čekal na nás i dezert, buchty 

pekly maminky dětí z parlamentu. Po obědě jsme měli volno až do jedné hodiny a  

pak všichni z druhého stupně šli do tělocvičny, kde se konala výuka tance, kterou 

vedla paní učitelka Vaněčková mladší a její taneční partner Radek. Zadali jsme se 

do párů a začal tanec. Na úvod každého 

tance nám p.u. Vaněčková předvedla ukáz-

ku, došlo i na zvedačky. Výuka trvala dvě 

hodiny, naučili jsme se jive, waltz, blues a 

zopakovali jsme si mazurku. Všem se tato 

akce moc líbila.                                                                                                 

Roman Křikava 7.ročník 
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