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Školní exkurze 
Ve středu 18. 6. 2014 vyjeli  žáci 2. stupně na školní exkurzi  na Jin-

dřichohradecko. Navštívili pevnostní areál Slavonice, prohlédli si mu-

zeum ve Slavonicích. Odpoledne si prohlédli zámek v Jindřichově 

Hradci, zájemci si vylezli na tamní Černou věž. Následovala chvilka 

osobního volna a cesta zpět do Želiva. 

Ondřej Svoboda, 5.r. 

Zážitkový kurz žáků 1. stupně 

19. - 20. 6. 2014 

 

O nás pro nás 

Ročník VIII        Číslo 3       březen—červen 



 

Stránka 2 

                             Dětský karneval                     
Dne 2.3.2014 v KD Želiv proběhl dětský karneval pod hlavičkou Kraje Vyso-

čina. 

Děti se mohly zapojit do různých soutěží a programů, např. soutěže 

s Milanem Řezníčkem, show Kouzelný výlet, pohádky z Pohádkové říše Fá-

bula. Mohly se realizovat ve výtvarné dílně pro šikovné ruce, zúčastnit se 

malování na obličej, zajít do fotokoutku. Při promenádě se děti mohly po-

chlubit svými maskami. 

Speciálním hostem byl Karel Gott revival Morava – Josef Bouda a Radek 

Verner. 

Pro děti byly připraveny dárky a sladkosti.   

Karneval se vydařil, moc se všem líbil.          

                                                       Tereza Bloudková, 6.r 

Sálová kopaná 
Dne 6.3.2014 se uskutečnilo okresní kolo sálové kopané. Zú-

častnilo se pět mužstev ve sportovní hale Pelhřimov. Naši ško-

lu reprezentovali: Daniel Tkadlec a Dominik Vlček z 9.ročníku,  

Daniel Berky, Daniel Krtek a Petr Šimáček ze 7.ročníku. Celko-

vý výsledek vypadal takto: 1.místo - ZŠ Za Branou Pacov,  

2.místo-ZŠ Pražská Pelhřimov  , 3.místo-ZŠ Želiv, 4.místo- Hor-

ní Cerekev,  5.místo- Kamenice nad Lipou.. Snažili jsme se po-

dat co nejlepší výkon, s výsledkem jsme byli celkem spokojeni.                                                               

Ondřej Svoboda, 6.r. 

Čistá Vysočina 

9. 4. 2014 se uskutečnila akce s názvem Čistá Vysočina. Žáci 
základní školy byli rozděleni podle tříd a vysláni pročistit 
Želiv a jeho okolí. Šlo se, jako každý rok, směrem na Brtnou, 
Sedlici a Červenou Řečici. Mladší žáci uklízeli Jiříkovu 
stezku. Akce se koná každý rok, už několik let, a okolí Želi-
va je každým rokem čistší. 

Anna Hlavničková, 9. r. 
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Atletická olympiáda žáků 2. – 5. tříd 

Dne 10. 6. 2014 se atletické olympiády z naší školy zúčastnili 

žáci ze 4. třídy – Mareš Radek ( skok daleký), z 5. třídy Krtek 

David ( běh 50m – postoupil do meziběhu, hod míčkem - 

36,7m) a Vlček Petr ( skok daleký, hod míčkem). Svým výko-

nem 41,48m obsadil třetí místo a získal bronzovou medaili a 

diplom. 

                                                                                                                               

Martin  Štefanica, 5.r. 

Sjezd školních parlamentů 
Dne 11. 6. 2014 jel náš celý školní parlament do Jihlavy na 

městský úřad. Sešly se tam základní i jeden střední parlament. 

Každý parlament ( včetně nás) udělal prezentaci o svých nejú-

spěšnějších akcích. Vzájemně jsme si tak vyměnili pár dobrých 

nápadů a myšlenek. Na závěr jsme byli ponaučeni o tom, jak by 

správný parlament měl pracovat. 

                                                                                                                               

Petr Šimáček, 7.r. 
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                                      V Y B Í J E N Á 

Dne 1. 4. 2014 se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili okresního kola ve 

vybíjené v Pelhřimově. 

Soupeřili žáci a žákyně z 19 základních škol. Byli rozděleni do 

čtyř skupin - A – D.  Želiv hrál ve skupině B – soupeřili jsme se 

ZŠ Nový Rychnov – naše výhra 15 : 4, se ZŠ Lukavec jsme vy-

hráli 12 : 8, se ZŠ Rynárec nám unikl postup do finále o dva 

body – prohráli jsme 9 : 11. Ve skupině B jsme obsadili 2. mís-

to, celkově 5. – 8. místo. Všichni jsme hráli s plným nasazením 

a měli jsme možnost porovnat své síly s žáky a žákyněmi 

z jiných škol. 

                                                                                                        

Hana Kosařová, 5.r. 

Přemyslovci 
Dne 10. 4. 2014 se v tělocvičně Základní školy Želiv konalo 

rytířské představení, soustřeďující se na období Přemyslovců. 

Vystoupení bylo rozděleno na několik částí, na poučnou, ve kte-

ré se v rychlosti vyzdvihly události týkající se Přemyslovců, jako 

jsou nástupy na trůn, věznění jednotlivých postav, svržení 

z trůnu, nebo úmrtí. Dále na  část, ve které si mohli zahrát dob-

rovolníci z publika při předvádění historických událostí, týkají-

cích se právě tohoto období, a nakonec část, kde byly názorně 

ukázané chladné souboje se zbraněmi, jako jsou meče, sekery 

a dýky. Představení se velmi líbilo. 

                                                                                                                             

Miroslav Točík, 9.r. 
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Den Země 
29. dubna se v naší škole uskutečnil „Den Země“.  Kolem tři 

čtvrtě na osm se celý druhý stupeň vydal směrem k vodní hrázi 

Trnávka. Tam na nás pak čekal pan Zajíček, který nás vodní 

hrází provedl a řekl nám o ní veškeré informace.  Nakonec 

jsme se mohli zeptat na cokoli, ohledně hráze, a on nám vždy 

odpověděl.  

Poté jsme se šli podívat na slalomový kanál, kde trénovali ka-

jakáři.  Měli jsme to štěstí a potkali jsme se, dokonce i vyfotili, 

s českým olympionikem Vavřincem Hradílkem.  

Když jsme pak přišli do školy, měli jsme chvilku volno a poté 

jsme dostali za úkol zpracovat informace, které jsme se dozvě-

děli, na papíry a ty pak vyvěsili na panely na chodbě školy. Od-

poledne jsme završili napsáním testů z „dopravky“ a násled-

nou překážkovou jízdou na kole.  

                              Monika Matoušková, Anna Hlavničková, 9.r. 

                                                                                                                                

 



 

 

Zážitkový kurz 2014 
 

2.-3. č ervna 2014 se jako kaž dý  rok uskuteč nil ža ž itkový  
kurž druhe ho stupne . Ú č elem kuržu býlo nají t le k na ža -
ker ný  virus-T. De ti býlý rožde lený do tr í  tý mu  – želení , 
modr í  a č ervení .  Pote  si tý mý výstr ihlý a nalepilý na trika 
ru žne  sýmbolý, ktere  si samý výmýslelý, a ža asistenče pí  
uč itelký Š petlove  si trika výsavovalý. Na sledovala první  
soute ž  a po ní  už  tý mý výražilý na čestu.  Tr i tý mý rovna  se 
tr i ru žne  čestý, který mi museli ž a či projí t.  Be hem čestý se 
hra lý ru žne  soute ž e nebo r es ilý logičke  u lohý.  První  spo-
leč ne  setka ní  vs ečh tr í  tý mu  probe hlo na Male  pr ehrade , 
kde dva ž tý mu  brodilý r eku. Na Male  pr ehrade  souper ila 
druž stva meži sebou a ža vý hru vž dý dostala ne kolik u trž -
ku  že skla dač ký, kterou ž a či skla dali na konči kuržu. Dal-
s í m společ ný m stanovis te m býla elektra rna, kde jsme na-
vs tí vili lanove  čentrum a hra li dals í  hrý.  Pak na sledoval 
orientač ní  „be h“ žpa tký do s kolý, kde jsme dostali čhvilku 
volno, rožbalili si ve či na spaní  a s li pokrač ovat v r es ení  
dals í čh u kolu  a her. Več er jsme si mý, ž a či deva te ho roč ní -
ku, pr ipravili pro sve  mlads í  spoluž a ký noč ní  hru, pr i ktere  
vs em tuhla krev v ž ila čh.  Druhý  den se hra lý dals í  hrý, 
napr . minove  pole, kopí rka, poha dka a nas e oblí bena  na 
vrahý. Nakoneč ž a či museli seskla dat rečept, jehož  u trž ký 
dosta vali be hem kuržu, a na sledne  podle ne j uvar it le k, 
který  museli výpí t.  Jako první  me li le k uvar ený  želení .                                                                     
Ohlasý na kurž býlý kladne  a organiža torý pote s ilý.  
                                                                     Anna Hlavnič kova , 9.r. 

 

Stránka 5 

Mc. Donald´s Cup  
   Dne 30. 4. 2014 se naše škola také účastnila fotbalového 

turnaje a umístila se na 5. místě. 

Utkalo se pět škol. Na 1. místě byl Pelhřimov.  

Hrálo se na hřišti A. F. C. HUMPOLEC. 

Hrálo se 7+1 hráčů. 

Hrálo se o diplom. 

Náš brankař chytal výborně, jmenuje se David Krtek. 

Vyšlo na nás krásné počasí.  

                           Martin Štefanica, Filip Spousta, 5.r. 

Atletická olympiáda 6. -9. tříd 
Dne 4. června se v Pelhřimově konala olympiáda v lehké atleti-

ce. Školu reprezentovali tito žáci: Tereza Bloudková 6.tř. ( skok 

daleký, běh 600m),Daniel Berky 7.tř. ( běh 60m, hod míčkem ), 

Petr Šimáček ( skok daleký, běh 1000m ), Klára Šimáčková 

8.tř. ( běh 60m a 800m ), Dominik Vlček 9.tř. (vrh koulí ), To-

máš Chmelo 9.tř. ( skok daleký a vysoký ). Dominik Vlček ve 

vrhu koulí obsadil druhé místo výkonem 11,56m a získal stříbr-

nou medaili a diplom. Všichni jsme se snažili podat co nejlepší 

výkon. 
                                                                                                                                                           

Klára Šimáčková, 8.r. 
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Pelhřimovský zvonek 
     Dne 7. května 2014  se v Muzeu Vysočiny 

v Pelhřimově konala okresní pěvecká soutěž Pelhři-

movský zvonek. 

     Naši školu reprezentovaly  Anna Dvořáková (7. roč.) 

s lidovou písní „Měla jsem holoubka“, ( „Už z hor zní 

zvon“ ),Nikol Šebestová (8. roč.)  „Na rozloučení“, 

( „Veď mě dál, cesto má“). Monika Matoušková (9. 

roč.), která zazpívala lidovou píseň„Proměny“, postou-

pila do dalšího kola, kde vystoupila s písní „Milenci 

v texaskách“. I přes to, že se z naší trojice umístila je-

nom Monika Matoušková - 3. místo, si všichni za svůj 

výkon zaslouží pochvalu. Velký dík patří pí uč. Vaněč-

kové, která soutěžící pečlivě připravila a zároveň je do-

provázela na klavír.  

                                                                                                                                

Monika Matoušková (9.roč.) 

Obnovitelné zdroje 
Dne 14.5. 2014 měla 7. třída a 8. třída přednášku o 

energii. Dozvěděli jsme se, kolik nám ještě zbývá ne-

rostných surovin. Dále jsme se dozvěděli o tom, jak 

máme úsporně využívat energii a jaké zdroje ji vyrábí, 

kde by měly být uloženy sluneční, vodní a větrné, aby 

nepřekážely okolí. A tímto tématem byla přednáška 

zakončena. 

Petr Šimáček, 7.r. 
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Sportovní den 
Dne 19. května probíhal ve škole sportovní den, který pořádal 

školní parlament. Týden před konáním této akce jsme svolali 

všechny děti z druhého stupně a řekli jim, aby se zapsaly na tři 

různé sporty, např.  zumba, florbal, posilování a vybíjená. Každý 

učitel se také zapsal na různé sporty, a buď jen dohlížel, anebo 

se potom rovnou zapojil. Mezi sporty byla přestávka a tu jsme 

vyplnili „zdravou výživou“. První stupeň měl ráno rozcvičku 

s trenéry lehké atletiky, pak  rozdělili žáky podle věku a soutěži-

lo se. Celý den byl povedený, aneb velmi vydařená akce.  
                                                                                                                                              

Klára Šimáčková, 8.r. 

Výlet školního parlamentu 
Dne 22. 5. 2014 se konal výlet školního parlamentu ZŠ Želiv do stře-

diska STAN Březová. Žáci parlamentu se moc těšili. Odjíždělo se 

hned ráno v 7:30 minibusem. Když jsme dojeli na dané místo, šli 

jsme se převléknout a připravit na skok do prázdna. Poprvé se všich-

ni hrozně báli, ale potom chtěli ještě jednou skok zopakovat. Po sko-

ku do prázdna jsme se přesouvali na obří trampolíny. To bylo také 

„strašně super“. Po trampolínách jsme se šli občerstvit a převléct, 

protože nás čekal paintball. Při paintballu se rozdělili kluci a holky na 

týmy, hrály holky proti klukům. Poté  jsme sešli na lanové centrum. 

Jako předposlední nás čekala horolezecká stěna. No a nakonec to 

nejlepší! Sjezd z 15 metrové věže do vod.                                                                                       

Všichni byli z výletu nadšení, moc se nám to všem líbilo. 

                                                                                                      
Tereza Bloudková, 6.r. 


