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Opět zdravíme, 

přinášíme druhé číslo XI. ročníku časopisu O nás pro nás. Tentokrát mapujeme aktuality 

z dění ve škole od konce listopadu do konce února. Zima v ZŠ Ţeliv byla nabitá událostmi a 

akcemi. Podnikali jsme výlety, různá setkání, diskuze, soutěţe. Řadu akcí nám naplánoval školní 

parlament. Patří mezi ně jiţ tradiční soutěţ mozkových závitů – Logo games, školní „blešák“ 

nebo letošní novinka – Crazy day. Doufáme, ţe se i na jaře a v létě máme na co těšit… 

Redakční rada 
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1. 

Dne 22. listopadu se pro 6., 7. a 9. ročník uskutečnila přednáška z období 2. světové války.  

Nejdříve jsme zhlédli dva dokumenty, která doplňovaly přednášku. Potom nám paní Holakovská 

vyprávěla o tragédiích, které se staly v obci Leskovice z 5. na 6. května 1945, kdy zde ničili a 

zabíjeli příslušníci SS, kteří působili na Pelhřimovsku. Tyto události paní Holakovská sama 

zaţila jako malá holčička.  

Jsme rádi, ţe k nám paní 

Holakovská přijela a byla 

ochotná o této nepříjemné 

zkušenosti mluvit.  

Matěj Maršík, 9. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 

 

 

Dne 22. 11. 2016 se uskutečnil pro 8. a 9. ročník Vrakbar. 

Do Základní školy Ţeliv přijeli pracovníci centra zaměřeného na primární prevenci Vrakbar 

z Jihlavy. Pořadatelé se jmenovali Zuzana a  Jan. Hráli jsme s nimi spoustu her zaměřených na 

téma tolerance mezi lidmi.  

Moc se nám toto téma líbilo a uţili jsme si spoustu legrace. Těšíme se na další návštěvu. 

Martin Štefanica, 8. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Dne 24. 11. 2016 se konal šachový přebor škol 

II. kategorie v Domě dětí a mládeţe. 

Zúčastnily se jej školy: Gymnázium  dr. A. 

Hrdličky A Humpolec, ZŠ Pelhřimov Na 

Praţské, GYOA Pelhřimov, ZŠ Kamenice nad 

Lipou, ZŠ Ţeliv, Gymnázium  dr. A. Hrdličky B 

Humpolec. Za 2. stupeň ZŠ Ţeliv nastoupili 

David Charvát na 4. pozici, Šimon Beran na 3. 

pozici, David Krtek na 2. pozici, Martin Petr na 

1. pozici. Naše škola skončila na 5. místě. David Charvát získal v turnaji 3 body, Šimon Beran 3 

body, David Krtek 2 body, Martin Petr 2 body. 

David Charvát, 8. ročník  



 Naši školu reprezentovali v I. kategorii tito ţáci: Vojtěch Dolejš - 4. roč., Marek Beran - 5. roč., Marek Šimáček - 4. roč. a Jan Dolejš - 2. ročník. V soutěţi se vedli velmi dobře, porazili postupně ZŠ Humpolec Hálkova A 3:1, Hálkova B 3,5:0,5, Humpolec 

Hradská 3:1, II. ZŠ Pelhřimov 3:1 a s III. 

ZŠ Pelhřimov prohráli 1:3. Úspěšní byli 

bratři Dolejšové, kteří z pěti zápasů na 

svých šachovnicích čtyřikrát zvítězili. S 

celkovým skóre 13,5:6,5 bodu obsadili ţáci 

naší školy celkové 2. místo a vybojovali si 

postup do krajského kola. Všichni ţáci si 

zasluhují velkou pochvalu a poděkování za 

vzornou reprezentaci školy. Poděkování 

patří téţ panu Robertu Pavlíčkovi, který vede šachový krouţek ve škole.  

Marie Dolejšová 

 

4. 

 

 

Dne 26. 11. 2016 v odpoledních hodinách proběhla ve škole „Vánoční dílna‘‘. Mohli jste si přijít 

něco vyrobit, trošku se najíst, popovídat si a samozřejmě se vánočně naladit ve slavnostně 

vyzdobené budově školy. 

Vánoční dílna začala ve 13 hod. vystoupením gymnastek, herců a hereček a zpěváků a 

zpěvaček. Dále byly v kaţdé třídě připraveny dílny, kde si mohli rodiče a děti vyrobit do 16 

hod. různé vánoční ozdoby, přáníčka, sněhuláky a další zajímavé věci. 

Ve školní jídelně jste si mohli dát čaj a ochutnat vánoční cukroví. 

Doufáme, ţe si dílnu uţili všichni rodiče a všechny děti a my uţ se těšíme na další ročník. 

Šimon Beran, 7. ročník 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Dne 27.11 2016 proběhlo v ţelivském parku rozsvícení  vánočního stromečku. 

Program zahájil pan starosta, který zde všechny přivítal a popřál všem krásné 

a pohodové Vánoce a předal slovo panu páteru Tadeášovi z místního 

premonstrátského kláštera, který po krátké promluvě a přání hezkých Vánoc 

pozval pana sládka z klášterního pivovaru a společně zde posvětili pivo 

"Vánoční speciál 18". Poté se slavnostně rozsvítil vánoční strom a na pódium nastoupily děti z 

mateřské školy Paraplíčko, v doprovodu paní učitelek  a zazpívaly vánoční písničky. Po nich 

přišly děti ze základní školy a v doprovodu p. uč. Kumţákové zazpívaly 4 koledy. A pak uţ 

všichni netrpělivě vyhlíţeli odkud  přijdou čerti v doprovodu anděla a Mikuláše. Ti však na 

sebe dlouho nenechali čekat a děti se dočkaly své nadílky  v podobě vynikajících perníčků. Pro 

všechny zde bylo připraveno i občerstvení v podobě grilovaných klobás, horkého čaje a 

svařeného vína a jiţ zmíněného vánočního piva. Byl zde i stánek s adventními věnci vyrobených 

dětmi ze ZŠ, a mnoho druhů barevného jmelí a různě zdobených větviček. A protoţe i počasí 

nám letos přálo, bylo to velice hezké odpoledne, které přivítalo nadcházející advent a všem 

navodilo vánoční atmosféru.  

Natálie Máchová, 5. ročník 



6. 

Dne 2. 12. 2016 navštívili školu Mikuláš s čerty a andělem. Pan Toman se stal Mikulášem, paní 

Vidovičová andělem a za čerty byli převlečení ţáci 9. ročníku. Nikdo nečekal, ţe Mikuláš 

přijde uţ 2. prosince, a proto to bylo vzrušující. Mikuláš ve své knize přečetl, jak se kaţdý 

ţák chová a ten pak dostal nadílku s ovocem a cukrovinkami. Zlobivé ţáky si čerti vzali do 

pekla, kde strouhali cibuli. Kdo měl odvahu, mohl se s čerty vyfotografovat. Kaţdým rokem 

navštívil Mikuláš s čerty rovněţ paní kuchařky a letos to nebyla ţádná výjimka. Pan ředitel 

udělal před školou fotografii s čerty, Mikulášem a andělem, kteří se poté podívali do 

mateřské školky za dětmi. Kluci a holky se báli čertů, ale našli se mezi nimi i odváţlivci. Za 

ochotnou návštěvu daly děti čertům malou odměnu ve formě bonbonů. Doufám, ţe se den 

ţákům líbil a odnesou si z něho ponaučení. Všechno se vydařilo kromě počasí, které nám 

nepřálo. 

Natálie Svatková, 9. ročník 

 

 

7. 

Adventní rána 

Kaţdé adventní úterní ráno (29. 11. – 20. 12.) od 7:00 do 7:25 pořádala 6. třída adventní ráno. 

Ti, kteří se jej zúčastnili, mohli nasát vánoční atmosféru, poznat některé tradiční vánoční 

zvyky, zazpívat si koledy a vánoční písničky, ochutnat cukroví a pobýt ve vůni jehličí a 

františků.  

Ţáci 6. ročníku 



8.

Dne 12. 12. 2016 se uskutečnil v ZŠ Ţeliv uţ 5. ročník Logo games. 

Ţáci od 5. do 9. ročníku byli rozděleni do devíti skupin po čtyřech 

soutěţících a utkali se v deseti disciplínách, při kterých si protáhli 

své mozkové závity. Řešily se šifry, rébusy a další logické hry. Na 

konci vyhlásil parlament nejlepší tým. Nejlépe si vedl tým ve sloţení: Karolína Chmelová (9. r.), 

David Krtek (8. r.), Jonathan Giertli (7. r.) a Míra Giertli (5. r.). Vítězové byli odměněni. Všem 

zúčastněným se Logo games velmi líbily a uţ se těšíme na další ročník.  

Hana Kosařová, 8. ročník 

9. 

Dne 15. prosince si na výlet do předvánoční Prahy vyjeli ţáci 5. – 9. ročníku. Výlet jsme 

zahájili prohlídkou Národního divadla. Po prohlídce jsme jeli lanovkou na Petřín, kde jsme 

navštívili Štefánikovu observatoř, kde jsme zhlédli film o vesmíru a mohli nahlédnout do 

hvězdářského dalekohledu. Z Petřína jsme se po programu přesunuli na Praţský hrad, kde ţáci 

začali číst své krátké referáty k různým významným místům v Praze. Od praţského hradu 

jsme se vydali tzv. „královskou cestou“ směrem ke Staroměstskému náměstí, kde jsme si 

prohlédli orloj a vánoční výzdobu. Cestu jsme zakončili u Prašné brány a Obecního domu, 

odkud jsme se vydali k autobusu, který nás odvezl domů. 

Petr Ţák, 9. ročník 

 

 

 

 

 

 

 



10. 

Základní škola Ţeliv ve spolupráci s Českou biatlonovou unií nabídla ţákům a jejich rodičům 

volné vstupenky na Světový pohár v biatlonu, který probíhá od 15. 12. do  18. 12. 2016 ve 

Vysočina aréně v Novém Městě na Moravě. Naši ţáci se tak mohli připojit k dalším zhruba 

25 000 návštěvníkům, kteří ve čtvrtek  vpodvečer přišli na závod III. kola Světového poháru 

v biatlonu, kterým byl sprint muţů na 10 km. V úţasné atmosféře, která zde panovala, hnali 

naše reprezentanty za co nejlepším umístěním. Přestoţe se bohuţel českým reprezentantům 

nepodařilo získat ţádný z cenných kovů, i tak neměli diváci nouzi o záţitky. Na vlastní oči 

mohli například sledovat biatlonového fenoména současnosti, kterým je Martin Fourcade, 

nebo naopak vidět legendu tohoto sportu, kterým není nikdo jiný neţ Ole Einar Bjoerndalen. 

Chtěl bych proto poděkovat České biatlonové unii, díky níţ měli naši ţáci moţnost vidět 

světové hvězdy biatlonu na vlastní oči a zaţít neopakovatelnou atmosféru Světového poháru 

v biatlonu.  

Jaromír Cihlář 

11. 

 

 

Ve středu 21. prosince nezasedli ţáci naší školy do lavic, nemuseli se zajímat o rozvrh hodin, 

protoţe je čekal jiţ šestý ročník projektu Poznáváme země Evropské unie. Tentokrát byla 

vybrána Francie. 

Hned po půl osmé se všichni ţáci i se svými paními učitelkami shromáţdili v tělocvičně. Ţáci 1. 

stupně byli rozděleni do deseti týmů, starší ţáci do šesti týmů. Jednotlivé týmy nesly názvy 

francouzských měst. Úvodního slova se chopil pan ředitel, základní organizační pokyny pak 

sdělila paní učitelka Strnadová. Na závěr zazněla francouzská hymna a po malé pauze, kterou 

vyuţily paní učitelky k přesunu na stanoviště, se týmy rozeběhly plnit rozličné úkoly. 

Jaká stanoviště je čekala? Cestujeme do Francie – „Nej“ Francie – Sport – Film – Osobnosti – 

Historie v kostce, kultura – Paříţ, francouzština – Státní symboly – Fyzický zeměpis. Celkem 

devět zastavení, devět moţností jak získat potřebné body. Ty byly velmi důleţité, neboť týmy 

podle počtu získaných bodů po skončení závěrečného vyhodnocení (kolem poledne) mohly 

navštívit „blešák.“ Zamířily sem nejprve kroky vítězů a  za nimi podle pořadí následovaly další 

týmy. Z mladších si nejlépe vedl tým MARSEILLE, ze starších VAL d´ISÉRE. 

Zábava, nové poznatky,  dárky z“ blešího trhu“. Výlet do Francie se podle odezvy dětí vydařil. 

Do projektu se zapojily i paní kuchařky a připravily nám kuře po provensálsku.  

Poděkování patří všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravě a zdárném průběhu celého 

projektu.  

Irena Strnadová 



 

 

12. 

 

22. prosinec 2016 se nesl v naší škole ve znamení 

blíţících se vánočních svátků.  Od rána zde panovala 

uvolněná atmosféra, pro zájemce byl připraven 

florbalový turnaj či turnaj v deskových hrách, v 

jednotlivých třídách probíhaly vánoční besídky, děti si 

navzájem předávaly drobné dárečky a hodovaly nad 

plnými talíři vánočního cukroví. A aby byla vánoční 

atmosféra dokonalá, nesměly chybět vánoční koledy. 

Proto jsme se všichni sešli u našeho krásného 

vánočního stromu, abychom si zde za doprovodu varhan a kytary všichni zazpívali české 

vánoční koledy. Doufáme, ţe se dětem poslední školní den v roce 2016 líbil. 

13. 

5.ledna se díky vydatné sněhové nadílce vypravil celý první stupeň 

ZŠ Ţeliv na bobování a sáňkování na kopec u Beláku. Ze začátku nám 

naše sněhová vozidla moc nefrčela, sněhu bylo opravdu moc a bylo 

nutné správně rozjezdit naši bobovací dráhu, coţ se díky 62 

účastníkům povedlo. K vidění tady byly velmi zajímavé styly sjíţdění 

svahu. 

A názory samotných účastníků? Zeptali jsme se, jak se jim dnešní 

sáňko-talířo-bobování líbilo. „Bylo to super,“ říká prvňačka Nelča 

Pfauserová. Druhačky Barča Radilová s Elou Avgi dodávají: „Bylo to 

moc, moc hezké.“ 

Tu samou otázku jsme poloţili také třeťákům. A jejich odpovědi? 

„Opravdu cool a hustý.“ To samé si myslí také čtvrťáci. Lucka Chmilová a Kačka Manová nám 

zároveň také prozrazují jejich styl jízdy: „Bylo zábavné, kdyţ jsme jezdily pozadu.“ 

A co na to my, páťáci? Budeme rádi, kdyţ o zimním tělocviku budeme moci zase někdy vyrazit. 

Niky Krčilová a Kája Procházková, 5. ročník 



 

14. 

Dne 26. 1. 2017 nás navštívila milá a mladá paní z nemocnice Pelhřimov. Dopoledne jsme 

nestrávili klasickým vyučováním, ale s touto zdravotní sestrou. Vysvětlila nám, proč je tak 

důleţité nosit helmu na kole a poutat se v autě. Učili jsme se resuscitovat a zachraňovat 

lidské ţivoty. Pouštěli jsme si poučná videa a povídali si tom, jak málo stačí k záchraně 

lidského ţivota a také, jak moc můţe uškodit, kdyţ nebudeme dělat nic. Zkoušeli jsme si 

obvazovat zlomeniny a různá poranění. Program byl pro nás velice poučný a moc jsme si ho 

uţili. Jsme velice vděční škole, ţe jsme ho mohli mít. Do ţivota nám to dalo mnoho nových 

zkušeností. Příště uţ si snad budeme trochu více vědět rady, jak zachránit lidský ţivot. 

  Valérie Holendová, 8. ročník 

  

 

 

 

 

 

15.

V úterý 17. 1. 2017 vyjeli ţáci Natálie Svatková a Matěj Maršík z 9. ročníku reprezentovat 

naši školu v okresním kole dějepisné olympiády, kterou pořádal DDM Pelhřimov. Oba prokázali 

v náročném historickém testu výborné znalosti z oblasti dějin českého baroka a osvícenství a 

obsadili v celkové konkurenci 221 řešitelů z celého okresu shodně konečné 6. místo. 

Blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy!  

Hana Kumţáková 

 

16. 

Pelhřimovský zvonek 

20. 1. 2017 jela do Pelhřimova naši školu reprezentovat Terezka Holubová ze 3. třídy. 

Vystoupila s dvěma lidovými písněmi a předvedla velmi kvalitní, intonačně vytříbený výkon. 

Děkujeme za krásný hudební záţitek.  

Hana Vaněčková 

 

 

 



 17.

 Krajské kolo přeboru škol v šachu

14. února 2017 se v ZŠ Otokara Březiny v Jihlavě uskutečnilo krajské kolo přeboru škol 

Vysočiny v šachu 2017 ţáků 1. aţ 5. ročníku. Naši školu reprezentovali ţáci Vojtěch Dolejš, 

Marek Beran, Marek Šimáček a Jan Dolejš, kteří postoupili z 2. místa v okresním kole v 

Pelhřimově. A nevedli si vůbec špatně. Mezi velkými školami obsadili celkově 6. místo s 15,5 

body, kdyţ je od 5. místa dělilo pouze 0,5 bodu a od 3. místa 2,5 bodu. 

Pořadí škol bylo následující: 1. ZŠ Buttulova Chotěboř, 2. ZŠ Smetanova Chotěboř, 3. ZŠ O. 

Březiny Jihlava "A", 4. ZŠ Komenského Náměšť nad Oslavou, 5. ZŠ Pelhřimov Na Praţské, 6. 

ZŠ Ţeliv, 7. ZŠ O. Březiny Jihlava "B", 8. ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice, 9. ZŠ Nové 

Veselí. 

Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů všem šachistům naší školy v dalších turnajích.  

Marie Dolejšová 

18. 

Dne 2. 2. 2017 se dvě naše ţákyně z 9. ročníku zúčastnily okresního kola olympiády v českém 

jazyce. Dívky se shodně umístily na 16. – 23. místě z 302 účastníků školních kol. Oběma 

ţákyním děkujeme za účast a reprezentaci školy.  

Hana Vaněčková 



20. 

 

 

V týdnu od 4. 2. do 10. 2. se ţáci 7. ročníku ze ZŠ Ţeliv společně se ZŠ Lukavec  zúčastnili 

lyţařského kurzu v Jánských Lázních v Krkonoších . 

Jak vypadal náš den? Kaţdý den jsme vstávali v 7:15. Mezi 7:00 aţ 8:00 jsme se nasnídali a 

poté proběhla kontrola uklizených pokojů. 

V 8:00 jsme museli být nachystáni pod hotelem, poté jsme šli na sjezdovku, kde jsme začali 

rozcvičkou, pak jiţ nic nebránilo tomu, abychom vyrazili na svah. Ve 12:00 jsme šli na oběd, po 

něm jsme si mohli dopřát poledního klidu aţ do 14:00. Odpoledne jsme trávili jak jinak neţ 

lyţováním do 16:00, dále byla večeře a po večeři jsme hráli se všemi lidmi z kurzu hry a 

aktivity. 

Ve čtvrtek jsme si udělali výlet.  Šli jsme pěšky do Pece pod Sněţkou, odpoledne jsme šli na 

náměstí nakoupit si například sušenky pití a jiné dobroty, večer jsme měli takovou menší 

„párty“, kaţdý si mohl zvolit jakoukoliv písničku, také jsme si mohli koupit limonády. 

Poslední den jsme museli  uklidit pokoj a zabalit si věci, poté se počkalo na autobus, do 

kterého jsme všichni nastoupili a odjeli domů . 

Mně se lyţák líbil a moc jsem si ho uţil. Doufám, ţe budu moci příští rok vyrazit znovu. 

Radek Mareš, 7. ročník 

21.  

 

Dne 16. 2. 2017 pro nás uspořádal školní parlament crazy day. V rámci tohoto dne bylo ve 

škole vše naruby – z pana ředitele se stal školník, z paní učitelek lékařky v psychiatrické 

léčebně. Květiny ve škole nám obrostly toaletním papírem a jmenovaly se také úplně jinak – 

např. záchodovník papírodárný, problém jsme měli i s otevíráním dveří. Kliky byly otočené 

směrem vzhůru. Kaţdý se tento den převlékl za něco bláznivého a pak si třídy zvolily 

největšího blázna, který na konci crazy dne soutěţil za celou třídu v tělocvičně např. v házení 

balónkem, odhadování počtu strašilek v láhvi apod. Na konci celého dne byli vyhlášeni 

vítězové. 

Hana Vacková, 6. ročník 
 

 

 

 



22. 

Primární prevence za první pololetí 

Naše škola si postavila mezi priority primární prevenci v oblasti sociálně patologických jevů. 

Spolupracujeme se Centrem primární prevence Vrakbar, zveme odborníky na přednášky a 

interaktivní programy. Školní metodik prevence spolupracuje s třídními kolektivy na 

specifické primární prevenci pro daný ročník. V prvním pololetí jsme ve 4. ročníku řešili 

kamarádské vztahy a  třídní pravidla, v 5. a 6. ročníku jsme tvořili třídní strom, jenţ ukazuje, 

co nám ve třídě jde na výbornou a co naopak je potřeba zlepšit. Sedmáci se zabývali rozdíly 

mezi kluky a děvčaty a jejich jinými světy, které se však velmi často protínají. Osmá třída se 

zaměřila na téma hranice, pravidla a jejich dodrţování a deváťáci si zkusili blok o dospívání, 

partnerských vztazích a sexu. Tato prevence je podávána záţitkovou formou, která ţáky baví. 

V dalším pololetí se zaměříme na závislosti, návykové látky a znovu na partnerské vztahy. V 1.-

3. ročníku zavedeme program Kočičí zahrada zaměřující se na prevenci pro nejmenší hravou 

formou. 

Jana Jarošová (metodik prevence) 

 


