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O nás pro nás 
 

 

 

 

 

 



 

 

Vánoční dílna 

Tak jako každý rok se konala 28. listopadu 2015 Vánoční dílna. Konala se v sobotu před první 

adventní nedělí. Na tento den jsme se připravovali celý měsíc. Poslední týden jsme vyráběli a 

zdobili adventní věnce, pletli andělíčky, kreslili přáníčka, zdobili třídy a dělali celou řadu 

dalších přípravných aktivit. V sobotu byla celá škola vyzdobena a připravena na přijetí 

návštěvníků. U vchodu žáci 9. ročníku vítali příchozí a každému věnovali přání. Většina 

příchozích přispěla dobrovolným vstupným.  

Na začátku proběhlo vystoupení gymnastek a tanečního kroužku. Všichni si mohli nakoupit 

v hlavní chodbě různé výrobky např. adventní věnečky, různé vazby, andělíčky, přání, 

perníčky, keramiku. V přízemí a prvním patře učebního pavilonu v každé třídě bylo několik 

stanovišť. Vyráběli se andělíčci v různých podobách a materiálu, navlékaly korálky, vyráběly 

se svíčky, z voskových pastelek se zapékaly 

ozdoby, vyráběly se papírové náušnice, 

přáníčka, dárkové krabičky, ozdoby, vytvářely 

se ozdoby z keramické hlíny, z přírodnin, 

zdobily se perníčky. Většina návštěvníků na 

závěr navštívila školní jídelnu, kde bylo pro 

všechny připraveno občerstvení. Dílna 

proběhla v příjemné vánoční atmosféře, a 

proto všichni odcházeli s pocitem hezky 

stráveného odpoledne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

Šimon Beran, Radek Mareš, 6. ročník 

 

 



 

 

Vystoupení v kulturním domě 

V neděli 29. listopadu se před slavnostním rozsvícením vánočního stromečku konalo 

vystoupení želivských ochotníků s pohádkou pro děti. 

Lucifer přišel do pekla a zavolal si čerty. Ptal se jich, zda mají duše. První dva čerti duše měli, 

a proto dostali rýži. Další dva čerti duše neměli, a tak Lucifer je poslal duše hledat. Čerti 

vydali do světa. Došli k ceduli, která ukazovala nebe a peklo. Čerti ceduli otočili. Přišel anděl a 

ceduli otočil zpátky. Čerti ji nasměrovali zase opačně. Anděl ji vrátil a přiťukl ji hřebíkem. 

Nakonec se čerti vrátili do pekla a přinesli hrnec. Lucifer se jich ptal, zda mají duše. Oni 

ukázali hrnec, kde duše měli. Čerti úkol splnili a Lucifer je odměnil. 

Hana Vacková, 5. ročník 

 

Rozsvícení vánočního stromu v parku u řeky 

V neděli 29. listopadu se v parku u řeky uskutečnilo rozsvícení vánočního stromu. Již 

odpoledne se instaloval betlém, zdobily se stromečky, připravily se stánky a podium na 

vystoupení. Celé přípravy zkomplikovalo počasí, protože velmi silně pršelo. V 16 hodin začalo 

divadelní představení ochotnického spolku Želiváci. Před sedmnáctou hodinou se sešli lidé v 

parku. Slavnost zahájil starosta obce a páter Tadeáš. Oba popřáli všem krásný adventní čas a 

také vše nejlepší do nového roku. Po nich vystoupily s koledami a vánočními písněmi děti 

z MŠ Paraplíčko a žáci ZŠ Želiv. V tu dobu se již vánoční strom rozsvítil. Děti si mohly pouštět 

lodičky z oříšků, napsat svá přání Ježíškovi, mlsat cukroví, které napekly ženy ze spolku 

Jeřabiny. Rodiče si mohli koupit svařák nebo opečenou klobásu. Mnozí si zakoupili jmelí. V tu 

dobu již zněly zvonečky přicházejících andělů, čertů a Mikuláše. Děti mu mohly zazpívat nebo 

přednést básničku. Za to všechny dostaly sladkou perníčkovou odměnu. Po nadílce mnohé 

zmoklé děti už odcházely, i když v tu dobu přestávalo pršet. Celou slavnost poznamenal 

nepříjemný déšť, ale přesto se lidé dobře bavili. 

Hana Kosařová, 7. ročník 

 

Mikulášská nadílka 

V pátek 4. prosince všichni netrpělivě očekávali čerty a Mikuláše. Žáci devátého ročníku se 

převlékli za čerty. Mikuláše dělal pan Toman a 

anděla paní Vidovičová. Po první hodině čerti 

vyrazili na žáky prvního stupně. Začali v první 

třídě. Nejdříve Mikuláš pochválil hodné děti a 

pokáral zlobivce. Některé děti čerti odnesli do 

pekla, kde musely strouhat cibuli. Každé dítě 

dostalo balíček se sladkostmi. Po obchůzce se 



 

 

čerti vrátili do pekla, kde se odstrojili a opět to byli žáci devítky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Miroslav Vacek, 5. ročník 

 

To nejlepší z muzikálů 

Ve středu 9. prosince k nám do školy přijeli dva umělci s pořadem To nejlepší z muzikálů. Pán 

hrál na klávesy a paní zpívala. Zpívala píseň z pohádky Popelka, píseň Pátá, Ledové království, 

Ve stínu katedrál, vánoční koledy a další. Mnohé písničky jsme zpívali s nimi. Tento pořad byl 

nejdříve pro první a později pro druhý stupeň. Všem se pořad líbil. 

                                                                                                                                         Tereza Zachová, 5. ročník  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Projektový den v dílnách 

Ve dnech 15. 12. a 16. 12. se konala v rámci projektu pracovní dílna pro 7. a 8. ročník. 

Pracovalo se s kovem, plastem a dřevem. První den dopoledne se vyráběl z drátu hlavolam a 

z plechu krabička nebo lopatička. Odpoledne jsme vyráběli plastovou lžíci na nazouvání bot. 

Druhý den jsme pokračovali výrobou dřevěného hlavolamu, který se nazývá věž. Po 

dokončení si každý vyplnil dotazník. Ze všech výrobků jsme měli velkou radost, protože se 

každému povedly. 

                                                                                                                            David Charvát, 7. ročník  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky školního kola Olympiády z dějepisu 

V úterý 1. 12. 2015 se konalo školní kolo Olympiády z dějepisu. Zúčastnili se ho tři žáci, dva 

z osmé třídy a jeden z deváté. Úspěšnými řešiteli se stali žáci z osmého ročníku: Nátálie 

Svatková a Matěj Maršík. Gratulujeme. 

 

Výsledky školního kola Olympiády z českého jazyka 

V úterý 8. 12. 2015 se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se ho celkem 

patnáct žáků z 8. a 9. ročníku. Skládala se z části mluvnické a slohové. Maximální počet bodů 

byl 29. První místa obsadila děvčata z 9. ročníku Dominika Veletová a Denisa Bloudková. 

Gratulujeme.                                   

Redakční rada 



 

 

Vánoční turnaj – 2. stupeň – 22. 12. 2015 

 

Týmy:       1. BERKY            2. KAŇKA             3. KRTEK          4. SVOBODA              5. ŠIMÁČEK 

                      Maršík                Petr                       Gierli                 Beran                         Charvát 

                      Svatek                Spousta                Mareš                Štefanica                   Vávra          

                                                         

Brankáři:  Krtek David (K),  Vlček Petr (V)      

 

1. V – K           1 -  2 2:0 

2. V -  K           3 -  4 2:1 

3. V – K           5 -  1 1:1 

 4. V – K           2 -  3 0:1 

5. K – V           4 -  5 1:0 

6. V – K           1 -  3 0:2 

7. K – V           2 -  4 1:1 

 8. K – V           5 -  3 2:0 

9. K – V           1 -  4 0:1 

10. V -  K           2 -  5 1:4 
 

 

 

 
TÝMY 

 
BODY 

 
SKÓRE 

 
POŘADÍ 

 
       1. BERKY 

3 3:4 4. 

 
       2. KAŇKA 

1 2:8 5. 

 
       3. KRTEK 

6 5:3 1. 

 
       4. SVOBODA 

5 4:3 3. 

 
       5. ŠIMÁČEK 

5 7:3 2. 

Svoboda –Šimáček - vzájemný zápas 

Brankáři = Krtek   8 gólů, Vlček 13 gólů   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vánoční besídky  

V úterý 22. prosince 2015 se ve všech třídách konaly vánoční besídky.  

Po příchodu do školy jsme všichnikluciz druhého stupně hráli florbal. Děvčata ze sedmé třídy 

připravila výzdobu a různé pochutiny na vánoční besídku. Když jsme dohráli,tak jsme se 

vrátili do třídy a s paní učitelkou jsme pouštěli lodičky, zapalovali prskavky, dělali jsme takové 

typické vánoční tradice. Pro zpestření tohoto dopoledne nám Nela Sochůrková zahrála na 

housle a Hana Kosařová na klarinet vánoční koledy. Po tomto krásném vystoupení dívek jsme 

si šli rozbalit dárky, které jsme si dali navzájem pod vánoční stromeček. Dárky se moc líbily a 

měli z nich všichni velkou radost. Chtěli jsme udělat radost i ostatním, a proto jsme se 

rozhodli dojít popřát šťastné a veselé Vánoce a hodně zdraví do nového roku i ostatním 

učitelům, kuchařkám a dalším pracovníkům školy. Ve zbytku dne jsmehráli Aktivity, poklidili 

třídu, došli na chutný oběd a plni dojmů uháněli domů. 

  Martin  Štefanica, 7. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční besídka 8. ročníku  

Nejdříve byl vánoční turnaj ve florbalu, poté se všichni vrátili do tříd. V naší třídě jsme čekali 

na pana učitele Jaromíra Cihláře. Když přišel, pronesl přípitek a popřál všem se skleničkou 

kofoly.  Již ráno jsme si dali pod stromeček dárky a těšili se, až je budeme rozbalovat. A nyní 

ta chvíle nastala. Každý z nás našel dárek, který ho potěšil. Pan učitel přinesl nootebook a 

hráli jsme takovou malou soutěž pro dva hráče o gumové želvičky z bufetu. 

 

 

                                                                                                                                            

                                          

     Matěj Kaňka, 8. ročník 

 



 

 

Školní blešák 

Školní blešák, bleší trh, se konal 21. prosince 2015. Každý, kdo chtěl, si přinesl věci, které už 

nepoužívá nebo nepotřebuje. Ale nesměly být poškozené. Věci odevzdal parlamentu, který 

mu dal za ně blešáky – peníze. Za ně si pak mohl koupit jinou věc od ostatních žáků. Všem se 

akce parlamentu líbila.  

Petr Žák, 8. ročník 

 

 

 

 

 

Voňavý dárek 

V pondělí 21. prosince se konala šicí dílna, kde si děti mohly vytvořit voňavý levandulový 

sáček a ozdobu na Vánoce. Pro mnohé byla zpočátku jehla velkým nepřítelem, ale postupně 

se s ní skamarádili. Nakonec si všichni odnášeli pěkné výrobky.                           Redakční rada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výsledky OK Dějepisné olympiády 

V pondělí 18. ledna 2016 se v sále Policie ČR v Pelhřimově konalo okresní kolo Dějepisné olympiády, 

na které byla pozvána Natálie Svatková, která zvítězila ve školním kole. I okresní kolo bylo na téma 

Lucemburkové. Maximálně bylo možné získat 100 bodů. Vítěz získal 84 bodů. Naše zástupkyně se 

umístila na výborném 7. místě s 66 body. Gratulujeme.       

 

Výsledky OK Matematické olympiády 

V úterý 19. ledna 2016 se v Pelhřimově v prostorách gymnázia konala Matematická olympiáda. Naši 

školu reprezentovala žákyně z 5. ročníku Lenka Štefanicová.  

 

         Redakční rada 

Zápis do první třídy  

V úterý 19. ledna 2016 proběhl slavnostní zápis žáků do první třídy, který připravily paní učitelky z 

prvního stupně. K zápisu se dostavilo 19 dětí spolu se svými rodiči. Děti počítaly, poznávaly tvary a 

barvy, říkaly básničky a povídaly o sobě. Stačily si i pohrát se stavebnicemi. Na konec všechny dostaly 

dárečky a fotografii ze zápisu.               

Redakční rada 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První pomoc do škol 

Dne 20. 1. 2016 k nám do školy zavítal pracovník záchranné služby, aby žáky 8. ročníku 

seznámil s poskytováním první pomocí. Nejdříve nám promítl prezentaci. Pak jsme si sami 

vyzkoušeli první pomoc při jednoduchých poraněních, popáleninách, zlomeninách a zahájili 

jsme resuscitaci. Poté jsme si napsali test první pomoci. Většina žáků ho napsala úspěšně. Na 



 

 

závěr nám lektor rozdal brožury o tom, co máme dělat při různých poraněních a rozloučil se s 

námi.  

                                       Petr Žák, 8. ročník  

 

 

 

Okresní kolo soutěže z anglického jazyka 

Ve středu 3. února 2016 se v Domě dětí a mládeže v Pelhřimově konalo okresní kolo soutěže 

z anglického jazyka. Naši školu v kategorii  I. A reprezentovala žákyně 7. ročníku Nela 

Sochůrková a v kategorii I. B žákyně 9. ročníku Tereza Bílková. Obě se velice dobře umístily, a 

proto jim gratulujeme. 

 

Okresní kolo Olympiády z českého jazyka       

18. 2. 2016 se konalo okresní kolo Olympiády z českého jazyka, kde naši školu reprezentovala 

dvě děvčata z 9. ročníku. Denisa Bloudková se umístila na 29. místě a Dominika Veletová na 

32. místě.  Okresního kola se celkem účastnilo 37 žáků ze všech škol okresu. Oběma 

gratulujeme.                                                                                                                           

        Dominika Veletová, 9. ročník 

Lyžařský výcvik  

Od 20. 2. do 26. 2. 2016 se konal lyžařský výcvik pro žáky 7. až 9. ročníku pod vedením pana 

učitele Jaromíra Cihláře. Na výcvik jsme jeli společně se ZŠ Lukavec, kde vedoucí kurzu byla 

paní učitelka Iveta Bartesová. Naše škola se ubytovala na hotelu Siréna, lukavecká na hotelu 

Idyla. Podle lyžařských schopností jsme byli rozdělení do tří skupin. Každý den ráno jsme 

jezdili skibusem na různé sjezdovky. Ve středu 24. 2. jsme měli volno a vyrazili jsme se 

podívat do Jánských Lázní. Večer se konala diskotéka. V ostatních dnech jsme večery trávili 

ve velké společenské místnosti a hráli jsme různé hry. V průběhu kurzu došlo k malému 

zranění, ale nebylo to nic vážného. V pátek jsme všichni odjížděli celí a spokojení s hromadou 

vzpomínek.   



 

 

                                                                                         Hana Kosařová, Valérie Holendová, 7. ročník    

 

 

O naříkavé víle 

(Pohádka) 

Byla jednou jedna víla, která se ráda smála. Bydlela v lese vedle rybníka. Jednou kolem 

chaloupky projel princ na koni. Uslyšel naříkání, tak se šel podívat, kdo to naříká. Otevřel 

dveře a uviděl vílu. „Proč naříkáš?“ zeptal se princ. „Naříkám, protože mě zaklela ježibaba, že 

se už nikdy nebudu moct smát,“ vzlykavě odpověděla víla. „ Jde zakletí nějak zlomit?“ 

vyptával se princ. „Jedině když sním tři vlasy z její hlavy.“ „Tak mi pověz, kde ta ježibaba 

bydlí,“ rozhodl se princ. Odpověděla, že bydlí na kraji bažiny. Princ neváhal a už jel na svém 

bílém koni k bažině. U chatrče zaklepal na dveře.  Ježibaba se zeptala, kdo tam je. „Jdu tě 

zabít!“ zvolal princ. Ježibaba neotevřela. Druhý den to šel zkusit znovu. Tentokrát se jí 

představil jako její manžel. Odpověděla, že neotevře, protože žádného nemá. Na třetí den si 

zjistil na počítači, že ježibaba je stálým zákazníkem obchodu Kaufland. Proto za dveřmi princ 

odpověděl, že rozdává slevové kupóny do Kauflandu. V tu ránu se dveře otevřely. Princ 

nečekal a jednou ranou jí usekl hlavu. Vytrhl jí tři vlasy a jel za naříkavou vílou. Dal jí vlasy do 

čaje. Ona je vypila a už se zase smála. Princ a víla se do sebe zamilovali, byla svatba a žijí 

šťastně dodnes. 

                                                                                                                  David Charvát, 7. ročník     


