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Milí čtenáři, 

přinášíme první číslo jiţ XII. ročníku školního časopisu O nás pro nás. Soustředíme se na to 

nejzajímavější, co se ve škole odehrálo v průběhu podzimu – od začátku školního roku do 

konce listopadu. Naši ţáci se zúčastnili řady soutěţí a olympiád, některé akce organizovali, 

nebo se na jejich organizaci podíleli, zúčastnili se různých přednášek a projektů pořádaných 

školou. Podrobnější informace o školním dění získáte v našem časopise. 
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1. Sportem ku zdraví 

První školní týden jsme zakončili sportovně. Celý druhý stupeň se 8. 9. vypravil do 

Fitcentra Chilli v Humpolci, první stupeň strávil dopoledne bruslením na Zimním stadionu 

v Humpolci.  

2. stupeň vyjel v 7:10 z autobusové zastávky u školy do Humpolce. Ve Fitcentru jsme se 

rozdělili na dívčí a chlapecké skupiny a střídali jsme se v různých činnostech. Nejdříve holky 

cvičily a skákaly na trampolínách a kluci cvičili na posilovacích strojích. Po chvíli jsme se 

vyměnili a šli jsme zkusit cvičit na posilovacích strojích. Někteří testovali svoje síly tak, ţe si 

nastavili běţecký pás na maximum. Někteří to zvládli, jiní padali. 

Návštěvu Humpolce jsme zakončili návštěvou Muzea Aleše Hrdličky, kde jsme se 

dozvěděli řadu zajímavostí o vývoji člověka. 

Všem se výlet velice líbil. Doufáme, ţe si tento den příští rok opět zopakujeme. 

Sandra Anna Loskotová, 7. třída 

  



2. Projekt Edison aneb Jak ho vidí žáci I. stupně 

Ve dnech 18. aţ 22. září pobývaly ve 

škole v Ţelivě 4 zahraniční studentky. 

Přijela k nám Raika Bharadwaj z Indie, 

které je 21 let, Hanna Inoue z Japonska 

(19let), dále studentka Parnian Ghorbani 

z Iránu (22 let) a studentka z Ázerbájdţánu, 

bohuţel si na její jméno nevzpomínám. 

Bylo to s nimi super, vyprávěly nám o jejich zemích a kulturách. 

Třeba Raika dokončila vysokou školu obchodnictví a doufá, ţe z ní jednou bude 

spisovatelka na cestách. Hanna je z Ósaky a ráda hraje tenis a na piano. 

Parnian studuje fotografii, ve volném čase ráda chodí plavat, čte knihy a baví ji hrát stolní 

deskové hry. 

A studentka z Ázerbájdţánu nám vyprávěla o hlavním městě Baku. Je to ideální místo 

na dovolenou, má hory i moře. 

Studentky s námi mluvily anglicky, psaly nám naše jména v jejich jazycích, prostě to 

byla paráda. Také s námi chodily na obědy do školní jídelny. Například moje spoluţačka s nimi 

společně seděla u oběda. Dávali nám ochutnat jejich typické lahůdky a jídla. Ukazovaly nám 

fotky z jejich zemí a národní symboly. Učili jsme se jíst hůlkami, vyzkoušeli jsme si jejich hry 

a tance. Byl to pro nás velký záţitek. 

Vojtěch Dolejš, 5.třída 

 

 



3. Projekt Edison aneb Jak 

ho vidí žáci II. stupně 

               Od 18.září do 22.září se v Základní 

škole Ţeliv uskutečnil projekt EDISON. Do školy 

přijely 4 stáţistky z Ázerbájdţánu, z Indie, 

z Íránu a z Japonska a celý týden byly s ţáky ve škole. Stáţistky si pro ţáky připravily 

povídání o svých zemích formou prezentací. Samozřejmě si taky ţáci mohli zlepšit angličtinu, 

protoţe se stáţistkami mohli mluvit pouze anglicky. Ţákům a učitelům se akce moc líbila a 

doufají, ţe akce bude i příští rok. 

Matouš Svatek, 8. třída   

                    

4. Exkurze do Humpolce 

Dne 2. 10. se sešli ţáci 6. a 7. ročníku před školou v 6:40, protoţe v 6:45 odjíţděl 

autobus do Humpolce. 

Po příjezdu jsme se hned přesunuli do knihovny, kde si s námi povídala paní knihovnice o našich 

oblíbených knihách, českých spisovatelích a ilustrátorech. 

Potom jsme si povídali se spisovatelkou Klárou Smolíkovou o kníţce Jak se staví město. 

Vyprávěla nám o tom, jak se zakládala města ve středověku, jak fungovala, o řemeslnících, 

kteří zde pracovali a prodávali svoje výrobky. K povídání měla paní spisovatelka připravené i 

pracovní listy, které jsme doplňovali. 

Kdyţ jsme skončili, šli jsme na náměstí, kde si kaţdý mohl koupit něco v Adélce. Po rozchodu 

na náměstí jsme se vydali do Skanzenu Zichpil a evangelického kostela stojícího naproti, který 

mohl vzniknout díky vydání tolerančního patentu Josefem II. v roce 1781.  Do kostela uţ 

nikdo nechodí, ale při významných událostech se tam odehrávají stále slavnostní mše. Poté 

jsme se vydali na autobus, kde jsme měli ještě pár minut, abychom si něco koupili. Pak uţ jsme 

jeli do školy. 

Klára Váchová, 6. třída 



 

 

5. Vrakbar v 6. ročníku 

Dne 7. 10. nás přijel navštívit oblíbený jihlavský Vrakbar. Tentokrát s námi přijel hrát 

hry a povídat si jeden muţ a jedna ţena. Celý program začal v 7:50 a končil asi v 10:00. 

Připravili si pro nás spoustu zajímavých her. Na konci programu kaţdý vyplnil dotazník a 

dostal odznak za vzornou spolupráci. 

Václav Pospíšil, 6. třída 

6. Projekt 72 hodin - MŠ 

13. říjen se na naší škole nesl v duchu projektů. Celý den jsme začali projektem 72 

hodin, který byl zaměřen na pomoc bez rozdílu věku.  

Kaţdý si mohl vybrat, kam by raději šel pomáhat. Mohl jít buď do Mateřské školy 

v Ţelivě, nebo do Domova pro seniory v Pelhřimově. Já se rozhodla pro MŠ, kde jsme s dětmi 

vyráběli jeţka nebo sluníčko. Také jsme s nimi pouštěli draka, ale bohuţel moc nefoukal vítr. 

Nakonec však drak přece jenom chviličku letěl, a tak jsme měli radost a moc jsme si den uţili.  

Kristýna Vacatová, 6. třída 

 

 



7. Projekt 72 hodin – Domov pro seniory 

Pelhřimov 

V rámci projektu 72 hodin jsem si vybral návštěvu Domova pro seniory v Pelhřimově. 

V tomto zařízení bydlí staří lidé, o které se starají pečovatelé. Senioři s pečovateli hrají hry, 

chodí do dílen a kuchyně. Společně s některými spoluţáky i z vyšších ročníků a samozřejmě se 

seniory jsem se zapojil do pečení štrůdlu. Ostatní spoluţáci se na pomoci rovněţ podíleli. 

Například seniorům četli Fimfárum a Biblické 

příběhy nebo s nimi tvořili bramboráky. Moc se mi 

tento projekt líbil a den jsme si všichni velmi uţili. 

Miroslav Giertli, 6. třída 

 

8. Podzimníček 

Dlabání dýní, stříhání, lepení a mnohé další 

aktivity jste mohli vyzkoušet v odpoledních hodinách 

pátku 13. října před vstupem do školy na jiţ tradiční 

akci - podzimníčku. Samozřejmě nechybělo ani 

občerstvení. Smaţily se zde dýňové bramboráky, mohli 

jste také ochutnat dýňovou polévku. 

Navštívili nás rovněţ Kim Salter s Ian Salter, 

kteří  měli připravené tradiční hry z Anglie  (lovení 

jablek z vody, dostat dýni jako první do cíle přes 

překáţkovou dráhu). Mohli jste se také zapojit do 

pletení košíků z proutí. 

Kamila Buňatová, 8. třída 



9. Vrakbar Jihlava v 5. ročníku 

Dne 17. 10. 2017 v naší škole Ţeliv proběhlo setkání se členy Centra primární prevence 

VRAKBAR   Jihlava.  Zúčastnili se ţáci pátého ročníku naší školy. 

Po seznámení s lektory Zuzkou a Honzou z klubu VRAKBAR  Jihlava, nám vysvětlili, čím 

se jejich centrum zabývá. Pomáhají mladým lidem zlepšit kvalitu ţivota a poskytují bezpečný 

prostor k řešení jejich problémů (závislosti na drogách, alkoholu, šikany, posměchu ve školách 

ale i v běţném ţivotě).  

Tato skupina vytváří podmínky pro mladé lidi, aby dokázali čelit svým problémům a 

dokázali se znovu zařadit do společnosti a ţít správný plnohodnotný ţivot. 

Lektoři Zuzka a Honza s námi v průběhu přednášky hráli hry, kterými prověřovali, zda 

se k sobě dokáţeme chovat jako kamarádi a bojovat jako tým. 

U her jsme dodrţovali pravidla a hráli tak, abychom na sebe nepokřikovali: „Dělej, 

nahraj ty střevo…“  Je důleţité se oslovovat křestním jménem a ne příjmením.  Stanovili jsme 

si pravidla: neříkat si příjmením, nenadávat si, pomáhat si, komunikovat mezi sebou, 

respektovat se navzájem… 

Sama za sebe mohu říci, ţe se mi přednáška velice líbila a věřím, ţe i mí spoluţáci si vezmou z 

toho ponaučení. Budou se k sobě chovat slušně a respektovat jeden druhého. 

                                                        Natálie Jirková, 5. třída 

 

 

 

 

 

 



10. Turnaj v piškvorkách 

Dne 25. října proběhlo školní kolo klání v piškvorkách. Z 18ti přihlášených vzešla 

vítězná pětice ve sloţení: Martin Petr, Petr Vlček, Šimon Beran, Věra Štefanicová, Kryštof 

Jankovský, která postoupila do oblastního kola.  

Parlament ZŠ Ţeliv 

 

 

 

 

 

 

 

11. Turnaj v minifotbale 

Dne 24. října se v Pelhřimově uskutečnil turnaj v minifotbale, kterého se zúčastnili 

chlapci ze druhého stupně. Síly změřili ţáci pelhřimovských a humpoleckých škol. Ve velké 

konkurenci jsme bohuţel neuspěli a skončili jsme na posledním místě. Doufejme, ţe příště se 

vydaří turnaj lépe. 

Kryštof Jankovský, 6. třída 

                   

 

 

 

 



    12. Vrakbar v 7. ročníku           

 

Dne 28. 10. do naší třídy přijeli pracovníci jihlavského Vrakbaru. Letošním tématem 

byla kyberšikana, sociální sítě a bezpečný internet. Nejprve jsme se všichni představili, poté 

jsme hráli různé hry – například jsme měli na připravené čtvrtky navrhnout facebookový 

profil tak, aby byl bezpečný. O našich výtvorech jsme si poté povídali. Následně jsme měli 

utvořit tři trojice a zahrát scénku na jedno ze tří témat – kyberšikana, nákupy přes internet 

a seznámení přes internet. Jednotlivé scénky jsme poté společně rozebrali. Program byl pro 

nás přínosný a velmi poučný. 

Lenka Štefanicová, 7. třída 

 

13. Turnaj ve florbale 

 V úterý 31. 10. proběhl florbalový turnaj na ZŠ Osvobození v Pelhřimově. Turnaje 

se zúčastnily čtyři týmy. První zápas jsme hráli proti Novému Rychnovu a nakonec i vyhráli 

1:0. Vašek Pospíšil nahrál Kryštofu Jankovskému a ten vstřelil vítězný gól. Další zápas jsme 

hráli aţ na úplném konci turnaje. Bohuţel jsme s Pelhřimovem prohráli O:1. Z Pelhřimova jsme 

si nakonec odvezli 3. místo. Celou cestu domů jsme probírali záţitky z turnaje, co se nám 

povedlo, co nikoliv a co je potřeba příště vylepšit. 

Matyáš Humeš, 7. třída 

 

 

 

 



14. Halloween 

 Dne 3. listopadu jsme se mohli od 16 do 20 hodin trochu bát, ale hlavně si uţít 

mnoho legrace při jiţ tradiční akci – Halloweenu. Program zahrnoval soutěţ „o nejlepší 

kostým“, klání v hodu míčkem, různé taneční soutěţe. Samozřejmě nechybělo ani občerstvení, 

které připravili někteří rodiče a ţáci 9. ročníku. Doufáme, ţe se všem účastníkům Halloween 

líbil. 

Martin Petr, 9. třída 

 

 

 

 

15. Florbalový turnaj 

Dne 7. 11. 2017 se uskutečnil turnaj základních škol ve florbale v Pelhřimově. 

Ţeliv reprezentovali: Martin Petr, Petr Vlček, David Krtek, Šimon Beran,  Michal Vávra, 

Radek Mareš a Marek Šimáček. 

Výsledky zápasů: 

Ţeliv: Kamenice n. L. - 1:1 

Ţeliv: Pelhřimov Krásovy domky- 1:4 

Ţeliv: Senoţaty-  3:2 

Ţáci byli druzí ve skupině, ale na postup to bohuţel nestačilo. 

                                                             David Krtek. 9. třída 



16. Úspěch žáků v šachovém turnaji 

Ve středu 22. listopadu se v Pelhřimově 

uskutečnila okresní soutěţ čtyřčlenných 

druţstev v šachu ţáků 1 stupně. Naši školu 

reprezentovali tito ţáci: Vojtěch Dolejš a Marek 

Šim áček z 5. ročníku, Jan Dolejš a Ivo 

Procházka z 3. ročníku. V konkurenci čtyř škol 

okresu obsadili 2. místo za ţáky ZŠ Praţská Pelhřimov a před dvěma druţstvy ZŠ Hálkova 

Humpolec. Navíc na 1. šachovnici obsadil náš ţák dělené první místo a na 3. šachovnici byl téţ 

nejlepší a jako jediný ze všech získal všechny tři body. Umístění v okresním turnaji znamená 

postup do krajského kola. Hned druhý den, tedy 23. listopadu se v Pelhřimově uskutečnilo i 

okresní kolo čtyřčlenných druţstev v šachu ţáků 2. stupně. Tento turnaj byl celkově lépe 

obsazen, turnaje se zúčastnilo 10 čtyřčlenných druţstev. Náš tým ve sloţení: Martin Petr, 

David Charvát, David Krtek a Šimon Beran obsadil v konkurenci ostatních škol vynikající 

čtvrté místo. 

17. Projekt Příběhy bezpráví – beseda s pamětníkem 

Dne 23. listopadu jsme měli tu čest ve škole přivítat  Ing. Jana Litomiského, od 

kterého jsme si mohli poslechnout, jak musel kvůli svému demokratickému smýšlení a 

přesvědčení snášet řadu útrap spojených s komunistickou perzekucí. Celý program spojen 

s projektem Příběhy bezpráví, při němţ mají ţáci moţnost vyslechnout vyprávění pamětníků 

významných událostí 20. století. Dozvěděli jsme se od něj a od jeho manţelky, jakým 

způsobem se dostal k podpisu Charty 77, o jeho působení ve Výboru na obranu nespravedlivě 

stíhaných, o šíření samizdatu a následném věznění v Plzni na Borech. A také o tom, jak tyto 

události ovlivnily jeho pozdější ţivot. Rovněţ jsme se zeptali na atmosféru roku 1989 nebo 

vznik OF. Pro ţáky bylo tento projekt opravdu zajímavý a poučný. Dozvěděli jsme se spoustu o 

tom, jaké to bylo těţké pro ty, co podepsali Chartu 77 a rozhodně nám to něco dalo. Proto 

oběma děkujeme, ţe váţili cestu k nám a ţe si s námi takto popovídali. 

Petr Vlček, 9. třída 


