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Dne 6. května na naši školu přijel pan Martin Hornych,  který byl HIV pozi-

tivní, a říkal 8. a 9. třídě, jaké to je být pozitivní, a spoustu dalšího s tím spo-

jeného, např. něco o drogách, škodlivosti kouření. Myslím, že to bylo velmi 

zajímavé, jelikož mluvil z vlastní zkušenosti a působil velmi sympaticky. 

Bylo to velmi poučné a každý z nás by si to měl v hlavě přebrat, jak a co dě-

lat, a hlavně bychom si mohli uvědomit, jak naložit se svým životem a vy-

hnout se drogám, alkoholu a jiným návykovým látkám. On sám o sobě měl 

problémy s drogami. Nejdřív „šňupal“ pervitin a postupem času si začal i pí-

chat do ruky jehlu, kterou si půjčoval od svého bratra dvojčete a z které do-

stal nemoc zvanou AIDS. Bohužel jeho bratr za půl roku zemřel. Říkal nám, 

že měl všechno - auto, byt, atd., a že se smál všem, kterým drogy zničily ži-

vot. O tři roky později on sám přišel o vše. Naštěstí se ze všeho dostal a vše 

získal zpět.                                                                                                                                         

Přeji mu a všem ostatním, aby se drogám vyhnuli a vážili si zdraví.  

                                                                                                                                                       

                 Ondřej Průša, 9. r. 

Beseda o HIV a drogách 



Dne 3. 5. 2013 jsme měli korporátní bubnování. Spočívalo to v tom, že 

přijela paní, která měla spoustu bubnů a učila nás, jak se má správně bub-

novat. Ráno šli jako první předškoláčci a po nich začali chodit jednotlivé 

třídy. Když jsme přišli na řadu my, sedmáci, nemohli jsme se dočkat. 

Jakmile  jsme vstoupili do hudebny, kde probíhalo bubnování, sedli jsme 

si na židle, u nichž byly umístěny bubny. Jako první nás paní naučila, jak 

se má správně držet buben, poté jsme po ní opakovali rytmus a nakonec 

jsme tancovali a do toho hráli na bubny. Po bubnování nám zbyla chvilka 

času, a tak jsme si každý zahrál na buben libovolný rytmus.   

                                                                                                                                         

                 Klára Šimáčková, 7. r. 

     Korporát ní bubnování 



Barevný den 
Dne 17. 5. 2013 se konala ve škole akce 

nazvaná „barevný den“. 

Každá třída si měla zvolit svoji barvu, do 

které budou v daný den  všichni 

oblečeni - 1. tř. červenou, 2. tř. modrou, 3. 

tř. modrou, 4. tř. bílou, 5. tř. zelenou, 

6. tř. modrou, 7. tř. žlutou, 8. tř. černou, 

9. tř. modrou. 

Každá třída si měla vymyslet  obrazec, 

který vytvoří ze svých těl  a do kterého se 

zapojí i třídní učitelé. Převažovaly obraz-

ce květů. Na závěr jsme všichni 

z celé školy vytvořili barevnou spirálu. 

                                Tereza Zajíčková, 7. r. 



Beseda s pamětníky 

V pondělí 10. června  jsme místo odpoledního vyučování měli 

besedu  s panem Ing. Zdeňkem Šamanem a farářem Jarosla-

vem Šimkem. 

 

Pan Šaman  nám osvětlil dobu 50. let 20. století, např. hovořil 

o jednotkách PTP, jak to bylo s vysokými školami, prací atd.  

 

Pan Šimek mluvil o církvi v totalitním systému, vylíčil nám 

svůj pobyt v Austrálii. Vyprávěl o zdejších lidech, jejich zvy-

cích, kultuře a svém pobytu v Sydney. Také nám ukázal pár 

fotek místního kostela. 

 

Tato přednáška byla pro nás  zajímavá a poučná.   

 

                                                                          

                                                        Anna  Hlavničková, 8. r.  

                                                                                   



Dne 13. 5. 2013 na Základní škole  Želiv probíhal  Den zdraví  

a bezpečí. 

Den začínal vyhlášením poplachu na škole. Žáci měli co nej-

rychleji opustit školní budovu. 

Poté žáci zhlédli film s ukázkami poskytnutí první pomoci 

v běžném životě. Následovalo vypracování testu  z dopravní vý-

chovy. 

Po svačině každá třída chodila pohromadě po jednotlivých sta-

novištích, ,kde žáci plnili různé úkoly – např. první pomoc při 

popálení, zlomenině, zástavě dechu…, zopakovali si telefonní 

čísla na záchrannou službu  a vyzkoušeli si jízdu zručnosti na 

kole. 

V závěru došlo k vyhodnocení výsledků a nejlepší žáci obdrželi 

drobné odměny.                                        Tereza Zajíčková, 7. r. 

Den zdraví a bezpečí 



    Čistá  Vysočina 
V úterý 16. dubna se konala ak-

ce  „Čistá Vysočina“.  Žáci prv-

ního a druhého stupně se rozdě-

lili podle tříd a kolem osmé ho-

diny se „vyráželo“ do okolí. 

Osmá a devátá třída  šly nejdří-

ve uklidit začátek Jiříkovy stez-

ky, okolo kapličky a autobuso-

vou zastávku u školy. Pak už 

šla každá třída svou vlastní tra-

su. 

Většinou se nacházely plastové 

láhve, plechovky, kapesníky a 

jiné obaly. Ale bylo poznat, že 

cesty, po kterých jsme šli, byly 

čistší než minulý rok. Do školy 

jsme se vraceli  kolem půl jede-

nácté s dobrým pocitem, že 

jsme zase trochu pomohli ke 

zlepšení přírodního prostředí 

kolem nás.    

                                                                                                     

          Anna Hlavničková, 8. r. 



Den země 

25. 4. 2013 se na naší škole konal Den Země.  

Účastnil se ho jen 2. stupeň. Byli jsme rozděleni  

do čtyř skupin po osmi lidech. Každá skupina  

měla vytvořit dva záhony, do kterých jsme si  

potom mohli něco zasít. Ze začátku to byla dři 

na, zvláště pro ty v 6.ročníku. Ale nakonec jsme  

to všichni zvládli a měli radost z nových, prou-

tím ovinutých záhonů. 

                                                 Petr Šimáček, 6. r. 



Dopravní soutěž mladých cyklistů 

Dne 27. 5. 2013 se v Pelhřimově konala soutěž mladých 

cyklistů. Zúčastnily se jí všechny školy z okresu Pelhřimov. 

Naši školu reprezentovali - za starší žáky - Nikol Šebestová, 

Anička Hlavničková, Roman Křikava a Mirek Buňata, za 

mladší žáky - Tereza Bloudková, Dominika Veletová, David 

Krtek a Ondřej Svoboda.V soutěži byly 4 disciplíny-

zdravotní výchova, dopravní testy, jízda zručnosti a dětské 

dopravní hřiště s pravidly silničního provozu. Všechny disci-

plíny si každý vyzkoušel a vše se bodovalo. Na závěr se vy-

hlašovaly výsledky. Mladší žáci skončili na 10. místě, starší 

na 14. místě. Po seznámení s hodnocením jsme jeli domů. 

                                        

              Tereza Bloudková, 5. r. 



Dne 7. 5.  jel školní parlament do Laser centra v Praze .  

Když jsme tam přijeli, šli jsme po schodech dolů a dostali jsme 

se do místnosti, kde bylo občerstvení, židle a počítačová hra na 

zabavení před bitvou. Pak k nám  přišel pán a dal nám oblek, 

který vypadal jako brnění. Potom jsme dostali laserové pistole  

a rozdělil nás na modré a červené. A jeli jsme výtahem dolů, kde 

jsme měli bojovat. Když se otevřely dveře výtahu, všichni se ro-

zeběhli do všech stran a rychle se poschovávali. Za 5 sekund to 

všechno začalo. Všude kolem vás začaly lítat lasery, a když jste 

někoho zasáhl/a, tak vám to přičetlo body. V prvním kole zvítě-

zil tým červených, v druhém kole zvítězil znovu tým červených 

a v třetím kole, což bylo poslední kolo, jsme byli rozděleni do tří 

skupin. Modří, červení a zelení. V tomto kole zvítězil tým mod-

rých, na druhém místě byl tým červených a poslední byli zelení.  

Po tomto skvělém zážitku jsme šli do kina. Mohli jsme si vybrat 

mezi Airomenem 3 anebo Babovřesky. Skoro všichni šli na Ba-

bovřesky kromě mě, Katky  Bloudkové a paních učitelek. Oba 

filmy se líbily. Když film skončil, jeli jsme autobusem domů. 

Byl to opravdu skvělý zážitek. Všem se to moc líbilo. 

                                                                       Petr Šimáček, 6. r.                                       

    Výlet školního parlamentu  

                  do Prahy 



     Ve středu – 17. dubna – se v Pelhřimově konala pěvecká soutěž 

‚Pelhřimovský zvonek‘, které se zúčastnily dívky – Dominika 

Veletová (6. roč.) s písněmi Větře, větříčku a Teče voda, teče, 

duo Klára Šimáčková a Nikol Šebestová (7. roč.) s písněmi 

‚Sluníčko, sluníčko‘ a ‚Honky tonky blues‘ a Monika Matouško-

vá (8. roč.) - ‚Nezacházej slunce‘ a ‚Už se ten Tálinskej rybník 

nahání‘.  

Všechny jsme na soutěž trénovaly a připravovaly své hlasy na co 

nejlepší výkon a podání! Každý týden nás paní učitelka Vaněčko-

vá ochotně připravovala, radila nám s intonací a správnou vý-

slovností, abychom měly v soutěži úspěch. 

     V  den ,D‘ jsme se měly sejít v autobuse a už jsme jely do Pe-

lhřimova – do Kulturního domu Máj – kde měla soutěž probíhat. 

Každá sedačka byla obsazená. Nejdříve jsme se rozezpívaly a vy-

zkoušely si písně. Pak jsme si šly sednout a s napětím jsme sle-

dovaly výkony mladších ‚soupeřů‘ z 1. kategorie. Potom  přišla 

druhá kategorie - duo a Domča V. si šly ještě naposledy zkusit 

připravené písničky a ‚šlo se na věc‘.. Konečně začala druhá ka-

tegorie a všechny jsme jen s napětím sledovaly ostatní soutěžící. 

Dominika i sehrané duo ukázaly svůj skvělý hlas a sklidily  velký 

potlesk… Pak přišel čas třetí kategorie, do které byla zařazena  

i Monika M.. Podala svůj výkon a zase jsme poslouchaly ostatní 

soutěžící. 

   Vyhodnocení sice nedopadlo ani pro jednu z nás pozitivně – ni-

kdo se neumístil… Ale i přesto – ‚Není hlavní vyhrát, ale zúčast-

nit se‘ – a tak jsme domů odjížděly s hřejivým pocitem, že jsme 

výkon podaly tak, jak jsme si představovaly. 

 

                                                              Monika Matoušková, 8. r. 

Pelhřimovský zvonek 



Praha-narozeniny Jeho Eminence Domini-
ka kardinála Duky 

Dne 26. dubna 2013 se zástupci  Základní školy  Že-

liv zúčastnili 70. narozenin Jeho Eminence Dominika 

kardinála Duky, který své kulatiny slavil s organizací 

Stonožka v Arcibiskupském paláci v Praze.  Organi-

zátorkou celé akce byla Běla  Gran Jensen. V 11 ho-

din celý program začal. Nejprve byla tisková konfe-

rence, která se konala v Korunovačním sále. Patroni 

Stonožkového hnutí předávali panu kardinálovi své 

dárky. Po předání krásných a milých pozorností při-

šly otázky dětí k panu kardinálovi. Nejkrásnější  otáz-

ku položila teprve pětiletá Charlottka: „ Pane kardi-

nále, jak je v nebíčku?“ Na tuto otázku mohl jen stěží 

odpovědět, ale povedlo se mu to. Na tiskové konfe-

renci  panu kardinálovi zazpívaly i dva pěvecké sbo-

ry. Po zhruba jedné hodině skončil  hlavní program  

a podávalo se občerstvení.  Bylo to docela náročné 

dopoledne, ale takováto příležitost se naskytne jen 

jednou za život. 

                                                    Lucie Zajíčková, 9. r.                                                                                                    



Dne 9. dubna 2013 se celý druhý stupeň zúčastnil exkurze do Prahy, do 

které se zahrnula prohlídka Vyšehradu a prohlídka České televize. Žáci 

druhého stupně se do 6:20 h. museli dostat na humpolecké vlakové ná-

draží, odkud odjížděl v půl sedmé  vlakem směrem na Havlíčkův Brod. 

V Havlíčkově Brodě žáci nasedli na rychlík , který je dopravil na Hlavní 

nádraží v Praze, kde na ně čekala paní průvodkyně. Žáci se přesunuli na 

Vyšehrad, kde celý program začal, a poté jeli na Kavčí Hory k České te-

levizi.  V ČT si je přebraly zaměstnankyně  České televize, které je pro-

vedly po jednotlivých studiích. Žáci a učitelé se zde setkali i s některými 

režiséry a s paní Ivou Kubelkovou. Celý program byl hezky připravený  

a někteří z nás se podívali na místa, kde nikdy nebyli. Exkurze jak Vyše-

hradu, tak i v České televizi byla velmi prospěšná všem. 

 

                                                                                      Lucie Zajíčková, 9. r.                                                                                   

     Exkurze do Prahy 



V pondělí  3. června  měla sedmá, osmá a devátá třída místo od-

poledního vyučování přednášku o  kadeřnictví a kosmetice.  

Přednášela nám  kadeřnice Gabriela Hořejšová  a kosmetička  

Lucie Šurová. 

 

Mohli jsme se dozvědět, jaké máme druhy vlasů a jakou mají 

strukturu, kdy nám začínají růst, nebo jak  bychom si je měli 

správně umývat, aby se nám příliš nepoškodily jejich konečky. 

Na některých z nás nám paní kadeřnice ukázala své dovednosti. 

 

Další podstatnou částí přednášky  byly informace o péči o naši 

pleť.  Jako figurantku si  vybrala paní kosmetička Moniku Ma-

touškovou.  Předvedla nám na ní různá čistící tonika, pleťový 

peeling a  trochu ji i nalíčila. 

 

Na konec této besedy ti, kteří správně odpovídali na otázky, do-

stali malý dárek v podobě přípravku na pleť nebo vlasy. Před-

náška zajímala spíše dívky, každopádně myslím, že se líbila.   

                                                  

                Anna Hlavničková, 8. r. 

Nejen šaty dělají člověka 



Vybíjená 

Dne 10. dubna 2013 se v Pelhřimově konala 

soutěž ve vybíjené 4. - 5. tříd Preventan  

Cup. ZŠ Želiv se soutěže zúčastnila také. 

První zápas jsme hráli my proti ZŠ Humpo-

lec Hálkova. Zápas trval 14 minut (2x7min.). 

Bohužel jsme prohráli 5:8. A  poté jsme se 

utkali se ZŠ Kamenice nad Lipou. Výsledek 

byl 10:11, Kamenice nad Lipou vyhrála. Jako 

třetí zápas jsme hráli se ZŠ Vyskytná. Vyhráli 

jsme 11:4. A jako poslední jsme se utkali se 

ZŠ Hradská. Zápas skončil remízou 9:9. 

V prodlouženém čase jsme prohráli 11:13. 

Skončili jsme na 13. – 17. místě. 

                                                             

                                

                                Tereza Bloudková, 5. r. 

                             Karolína Chmelová, 5. r. 



Výlet do Prahy 

Dne 30. 4. 2013 se konal výlet 1. stupně do Prahy. 

V 6:30 hodin jsme vyrazili vlakem do Havlíčkova Brodu. 

V Havlíčkově Brodě jsme přestoupili na vlak, který jel do 

Prahy.  

Na vlakovém nádraží v Praze na nás čekal průvodce. Prvně 

nás zavedl na Václavské náměstí, tam jsme viděli sochu sv. 

Václava. Poté jsme šli k Orloji. Odtud jsme se vypravili do 

muzea u Karlova mostu. Zde jsme viděli, jak se stavěl Karlův 

most, různé panovníky a co se odehrávalo v Praze. 

Po prohlídce muzea jsme přestoupili na parník. Tam jsme do-

stali občerstvení, podívali jsme se na Karlův most z Vltavy, 

také  jsme se projeli po Čertovce. 

No a nakonec jsme se vypravili  zpátky na vlak a jeli domů. 

                                         

                       Tereza Bloudková, 5. r. 

                                                     Karolína Chmelová, 5. r. 



Zážitkový kurz -1. stupeň 

 

 

Dne 12. 6. 2013 se konal zážitkový kurz prvního stupně na-

ší školy. Na dopoledne si žáci pátého a devátého ročníku 

připravili zábavné soutěže např. chůze po novinách, hod 

drátěnkou do koše, přetahování lanem, opičí dráhu, skákání 

v pytli a hod polínkem. Po obědě se pátý ročník vydal při-

pravovat trasu na Petračku pro mladší spolužáky. Po přícho-

du všech dětí jsme trávili zbytek dne hraním her např. mole-

kuly, autíčko stop, hledání barevných papírků. Večer se ko-

nalo opékání buřtů. Nakonec si děti pátého ročníku připravi-

ly bojovku. Zážitkový kurz se zdařil díky pěknému počasí  

a dobré náladě dětí. 

                                                         Karolína Chmelová, 5. r.                                                             

 



Zážitkový kurz - 2. stupeň 
 

         Ve dnech 13. - 14. června 2013 pořádal 9. ročník zážitkový kurz, který je na naší škole 

již tradicí . 

         Celá akce začala ve čtvrtek (13. června), a to tím, že jsme se rozlosovali do dvou tý-

mů – oranžoví a modří. Vytvořili jsme si motivy triček a šli jsme se kouknout na úvodní vi-

deo kurzu – v něm jsme se dozvěděli náš cíl, za kterým půjdeme. Nakonec jsme si před 

školou domalovali vlajky, splnili jsme první úkol a vydali jsme se na cestu – směr Brtná, 

Strabag. 

Stezka vedla lesem, terénními cestami, ale i vodou. Byla provázena úkoly a hrami 

(společně s družstvem, nebo proti protivníkům). Úkoly (při těch jsme namáhali mozkové 

závity a používali logické myšlení) i hry (fyzická námaha) byly ohodnoceny bankovkami, 

za které jsme si později mohli vybrat odměnu, jako např. zrušení ranní rozcvičky, nebo ote-

vření bufetu.  

        Navečer jsme dorazili na místo určení a mohli jsme si alespoň trochu odpočinout. 

Když byla tma, tak jsme si všichni sedli k ohni, paní učitelka nám hrála na kytaru  

a ‚všichni‘ jsme  zpívali písničky a povídali jsme si. Ve 23 hod. jsme měli večerku, a tak 

jsme šli do chatek, kde jsme si ještě chvilku povídali a pak tvrdě ‚usnuli‘. Po půlnoci ovšem 

přišlo překvapení! Všechny nás vzbudili a začala nám noční hra. Byla celkem fyzicky na-

máhavá, ale přesto jsme se vrhli do boje.  Alespoň jsme si zrušili ranní rozcvičku. Poté už 

byla definitivní večerka a všichni jsme spali. 

       Ráno v šest hodin jsme všichni vstávali, nasnídali jsme se a vyrazili jsme zpátky do 

školy. Už jsme nebyli rozdělení, ale šli jsme společně. Po cestě ale přišlo další překvapení. 

Mohli jsme si zkusit lanovou dráhu na elektrárně.  Když jsme s lezením skončili, šli jsme 

už opravdu přímo do školy na oběd a pak už si vzít jenom věci a rychle domů. 

       Myslím, že se celý „Zážitkový kurz“ povedl – tak jako každý rok. Všichni jsme si ho 

užili i přesto, jak moc jsme po něm byli unavení.                  

               Monika Matoušková, 8. r. 

 

 



Atletická olympiáda 
 

Dne 5. 6. 2013 se v Pelhřimově konala  atletická olympiáda 

žáků 2. stupně ZŠ. Zúčastnili se jí  Daniel Berky, který běžel 

1000 m a skončil pátý, v hodu míčkem obsadil 10. místo.  Pe-

tr Šimáček běžel 60 m, ve skoku do dálky  skončil na 20. 

místě. Pavel Svoboda běžel 60 m a v běhu na 1500 m se 

umístil  na krásném druhém místě. Dominik Vlček, který ská-

kal do písku, se umístil na 20. místě a v běhu na 60 m postou-

pil do meziběhu. 

Každý z atletů se snažil podat svůj nejlepší výkon. 
                                           Ondřej Průša, 9. r. 

 

AKCE PO UKONČENÍ ČASOPISU 

„Cesta závity mozku“ – putování po naučné stezce okolím 

Želiva – připravil školní parlament 

školní výlet 6. ročníku do Jihlavy – ZOO, vodní ráj 

slavnostní přijetí žáků 9. ročníku starostou obce 

workshop pro veřejnost – stavba jezírka na školním po-

zemku 

rozloučení žáků 9. ročníku s MŠ 

 


