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Recitační soutěž 22.2.2017 

Tato nádherná událost se konala ve 3. třídě v Základní  škole Želiv. Každý, kdo 

se účastnil, měl zarecitovat básničku anebo veselou historku. Byly tam 3 kate-

gorie: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída, 6. třída. V první kategorii vyhrála Bára Radilová 

ze 2. řídy a 2. postupové  

místo obsadila Kristýnka  Karásková. Ve druhé kategorii vyhrála Lucie Dvořáko-

vá ze 4. třídy a jako 2. se umístil Václav Pospíšil. Ve třetí kategorii přednášela 

Lenka Štefanicová a Věra Štefanicová ze 6. třídy. 

Recitátoři prvních dvou kategorií postupují do Místního kola v Humpolci. 

Všichni přednášející se snažili podat svůj text co nejlépe. 

                                  Karolína Matoušová a Karolína Procházková, 5.r. 
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Ples ZŠ Želiv 

Dne 4. 3. 2017 proběhl v sále Obecní restaurace v Želivě ples ZŠ Želiv , kde hrála ka-

pela Hudba pro vás. Nechybělo ani předtančení a šerpování žáků 9. ročníku. Žáci 9. 

ročníku si také připravili půlnoční překvapení a následně po něm proběhla dražba 

postele od firmy BJS. 

Snad všichni prožili příjemný večer a dobře se bavili. 

                                                          Ondřej Svoboda, 9.r.    
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Želivský dětský karneval 

Želivský dětský karneval se konal 5.3.2017. Začínal ve 2 hodiny odpoledne a 

končil v 5 hodin. Žádné dítě neodešlo s prázdnýma rukama, byla tam totiž 

bohatá tombola a různé soutěže. Líbila se nám i  kapela, s kterou jsme si 

užili celý karneval. 

Také tam bylo moc dobré občerstvení, které jste si mohli zakoupit 

v restauraci. Chutnaly nám moc dobré palačinky. Byly tam hezké a zajímavé 

kostýmy. 

 Celý karneval v Želivě jsme protancovali a prozpívali. 

                                                             K. Matoušová, K. Procházková 5.r. 
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☺Pohled do zrcadla aneb jak se vidím já☺ 

Dne 6. března se ve škole konaly dva preventivní programy. 

Na 1. stupni program „Z housenky motýlem“, zaměřený na změny při dospívání a na 

druhém stupni „Pohled do zrcadla“, který děti seznámil s poruchami příjmu potravy. 

Oba dva programy byly velmi zajímavé, poučné a přínosné. 

Žáci si programy velmi užili, protože se za prvé -  nemuseli učit a za druhé - bylo to pro 

ně zajímavé.  

Obě dvě prevence uváděla milá a rázná paní, co si nenechala nic líbit. 

♥N+V♥ 

8.r 
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Borneo a Papua 

Dne 7.března navštívili žáci 5.-9. třídy Základní školy Želiv humpolecké kino. 

“Pohodáři“ tam měli přednášku z cesty na Borneo a Papuu, měli připravené  vi-

deo, fotografie a také nějaké suvenýry z cesty. 

Z videa jsme mohli  vidět,  třeba jak Papuánky získávaly sůl z horského vřídla, 

nebo jak také tancují různé kmeny své tance. Dozvěděli jsme se, jak loví ryby, 

anebo další zvířata. Poté, co nám pustili celý film, podívali jsme se na fotografie, 

které měli připravené, a poté na suvenýry, které si přivezli. 

 Za odměnu, že jsme vzorně poslouchali , nám pustili bonusové video. 

                                                                                                 Karolína Chmelová, 9.r.         
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Tonda obal na cestách  

Dne 13.3.dojel Tonda obal na cestách do základní školy v Želivě. 

Tato přednáška se věnovala třídění odpadu. 

Děti dostaly možnost se naučit správně třídit odpad. 

Akce se konala v 7. třídě. 

Třídění odpadu je důležité pro naše životní prostředí. 

                                                                             Marek Beran, 5. tř. 
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8. ročník na Úřadě práce v Pelhřimově 

Dne 27.3. jela 8. třída do Pelhřimova navštívit Informační a poradenské středisko pro 

volbu povolání za cílem dozvědět se něco bližšího o jednotlivých středních školách, 

kam by chtěli žáci příští rok podat přihlášky. 

Paní Nováková nám povídala o středních školách, jak probíhají přijímací zkoušky,  kde  

si zjistíme něco víc o škole, kam chceme jít. Potom jsme šli 

 do vedlejší místnosti, kde jsme si o školách zjišťovali více informací.  

 Podle mě to byl velice užitečný program. 

                                                                                                           Filip Spousta, 8.r. 
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Velikonoční dílna 

Velikonoční dílna se konala dne 8.4. v Základní škole Želiv od 13.00 do 16.00. 

Ve  školních třídách si každý mohl vyrobit  různé  velikonoční  ozdoby – malovaná va-

jíčka, ubrouskovou technikou ozdobit květináček, obarvit  tričko  nebo tašku, zdobit  

perníčky a  větrníky. V jídelně  jste se mohli  občerstvit. 

 Venku  před školou  se pletly  pomlázky  po HANÁCKU. A  na tenisovém   kurtu  se 

hrály různé  hry.  

Pro  všechny  to byl  skvělý  zážitek.             
                            Ester Pecherová, 7.r.  
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Vrakbar  

Dne 11.4.2017 se uskutečnil „Vrakbar“ v 7. ročníku. Na programu byla hra ,,Země, 

voda, vzduch, oheň“, poté se mluvilo o tématu „rodina“, zde jsme vypisovali svých 5 

radostí a 5 starostí. Následovalo psaní, jaký by měl být rodič. Všem se to moc líbilo a 

všichni si z toho vzali ponaučení. 

                                                                                                            Michal Vávra 7.r. 
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Exkurze do Jindřichova Hradce 
 

Dne 20.4. 2017 se 6. třída rozhodla, že pojede na exkurzi do Jindřichova Hradce. Ce-
lý výlet se konal 2.5.2017. Vyjeli jsme v 5:11 hodin ráno linkovým autobusem do 

Humpolce, kde jsme přestoupili na autobus, který jel do Jindřichova Hradce. Dojeli 
jsme kolem osmé hodiny a vydali se  na aqua show ve Sv. Floriánu a koukli se na 

krásnou vodní show. Po krátkém rozchodu jsme vyrazili do Děbolína na rozhlednu 
Rýdův kopec. Tam jsme si dali malou svačinu a jeli zpět do Jindřichova Hradce, kde 
jsme šli na zámek, který byl opravdu překrásný. S celou prohlídkou jsme skončili ko-

lem čtvrté hodiny. Šli jsme na autobus a jeli do Pelhřimova, kde jsme ještě měli mož-
nost si dojít něco koupit do PENNY.  Do Želiva jsme přijeli kolem šesté hodiny večer a 

byli jsme plni zážitků a úsměvů :). 
                                                                                                   Věra Štefanicová, 6.r. 
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Čistá Vysočina 

Dne 21.4. jsme se vypravili čistit Vysočinu. 

Bylo spoustu zajímavých úlovků a mezi nimi 

např. CD, trubka od vysavače, zrcadlo, pneumatika, nárazník od auta...atd. 

Kam jsme se vydali: 1. a 2. třída se vydala kolem školy a pak na Haštal,3. třída se vy-

dala na hřbitov, potom na panuška parkem nahoru do novostaveb a zpátky do školy, 

zkrátka každá třída byla někde jinde. 

Myslím si, že to byl skvělý den a pomohli jsme přírodě i sobě. 

                      Nikol Krčilová, 5.r.  

11 



 

12 

Všeználek  

V Pelhřimově 26.4. se uskutečnil „Všeználek“ pro 5. třídu. Tým ZŠ Želiv se skládal ze 
dvou dívek, Karolíny Procházkové a Karolíny Matoušové, a dvou chlapců, Marka Be-

rana  a Jirky Gecáka. 
Tento čtyřčlenný tým se umístil na 5. místě s 12 body. Dohromady se zúčastnilo asi 

11 týmů.  Všichni účastníci této akce dostali občerstvení.  

•Hráli se 3 kola a hned poté byla přestávka na zchlazení myšlenek. 

•Po každé přestávce byly jiné úkoly, jako například kopání do branky, poznávání vě-
cí z muzea a mnohé další. 

•Tato akce se uskutečnila v budově Policie ČR. 

                                    Marek Beran, 5.r. 

 



Školní výlet 6.-8. ročníku 

 

Dne 29. května se zúčastnil 6.-8. ročník výletu do TEPfaktoru u Příbrami. 

V zábavním centru jsme se rozdělili do týmů po 5-6 členech. V jednotlivých týmech 

jsme řešili úkoly v různých místnostech. Nejúspěšnější byl jeden z týmů z 8. roční-

ku. TEPfaktor jsme si všichni moc užili a rozhodli se, že další program výletu vyne-

cháme, protože nás TEPfaktor vyčerpal. Závěrem výletu jsme se zastavili 

v táborském McDonaldu. Výlet se nám moc líbil a těšíme se na další. 

                                                                  Valerie Holendová, Nela Sochůrková, 8.r. 
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Třídní výlet 9. ročníku 

Dne 29.5.2017 se konal výlet 9. ročníku do Jihlavy. 

V 7:15 hod. jsme nastoupili do autobusu směr Pelhřimov, kde jsme přestoupili 

v 8:00 hod. na autobus směr Jihlava. Poté, co jsme vystoupili, vydali jsme se smě-

rem k Laser Game Aréně. Vstoupili jsme dovnitř a instruktor nám poskytl informa-

ce, jak a s čím máme zacházet a co nedělat. Stačilo si vybrat barvu týmu, hudbu 

k hraní a mohli jsme už začít hrát. Tento styl zábavy nás zaujal. 

Při hraní jsme se trochu zpotili,tak jsme se převlékli do náhradního oblečení. 

Poté jsme se vydali k City parku, kde jsme měli rozchod na občerstvení. Za hodinu 

jsme vyrazili do ZOO. Tam jsme si to také parádně užili. 

V 15:30 hod. jsme nasedli na autobus do Pelhřimova, odtud jsme jeli přes Sedlici 

do Želiva. 

Na tento náš třídní výlet budeme dlouho vzpomínat. 

                                                                                                          Pavel Veleta, 9.r 
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Výlet do Plzně 

Výlet do Plzně byl opravdu nádherný! Šli jsme do Techmanie a potom do Dino- 

parku. 

Výlet do Techmanie byl opravdu úžasný! Každý si mohl vyzkoušet plno věcí, 

např. třeba se naplácnout na zeď a ono vás to vyfotí, bude tam váš stín, mohli 

jsme rýžovat zlato. Potom šli čtvrťáci a páťáci do planetária a mohli si vyzkou-

šet, jak se asi pozorovalo nebe v noci před dávnou dobou. A dokonce mohli roz-

ložit planetu Zemi, model planety Země. 

V Dinoparku byli  dinosauři, kteří se dokonce hýbali, bylo to jako v reálu, ale ně-

kteří se nehýbali, což byla škoda. 

Výlet se nám moc líbil. 

                                                                                              Monika Vlastníková, 5.r. 
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Zážitkový kurz 1. a 2. stupně 
1. a 2. června se uskutečnil zážitkový kurz 2.stupně. 

15. a 16. června se uskutečnil zážitkový kurz 1.stupně. 

Oba dva kurzy byly postaveny na spolupráci a poznání se. Pro 2. stupeň kurz organi-

zovala 9. třída a pro  1.stupeň  5. třída. Kurz byl jako každý rok na dva dny. 1. i 2. 

stupeň si  svoje kurzy moc užily a už se těší na příští rok. 
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