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Dne 1. 2. 2012 se uskutečnila v Pelhřimově dějepisná olympiáda. Z naší školy se zúčastnila žákyně 9. 

ročníku Markéta Jelínková.  Zúčastněných bylo celkem 196 z celého okresu Pelhřimov.  Naše žákyně se 

umístila na 30. – 31. místě.  Celá škola jí děkuje za účast, ale i za umístění,  které je z tolika žáků výbor-

né.                                                                                                                            Martin Urban (9.ročník) 

                                                                                                                        

 

 

 Ve dnech 11.-18. února se uskutečnil lyžařský výcvik pro 7.  ročník. Nezúčastnili se ho však všich-

ni žáci sedmé třídy, a tak jeli i jedinci z osmičky… Jelo nás tedy 13… Dva týdny před odjezdem jsme 

všichni dostali instrukce: Co si vzít s sebou, jak se pořádně vybavit, ale také jak dlouho na horách bude-

me..?, kam to vlastně jedeme? Kdy se vrátíme? Atp.. 11. února jsme se měli všichni i se zavazadly sejít u 

školy – autobus měl přijet v půl osmé. Přijel však až okolo půl deváté – zabloudil. Když jsme byli konečně 

připraveni na odjezd, rozloučili jsme se se svými blízkými a konečně odjeli. Po cestě jsme se stihli alespoň 

trochu seznámit s našimi „spolujezdci“ z Lukavce… - všichni byli příjemní a v autobuse byla o to větší zá-

bava…J Když jsme po téměř čtyřhodinové jízdě natěšení konečně dorazili, čekalo nás přenášení zavazadel 

do hotelu a následovné ubytování. Cca v 11:00 jsme šli lyžovat. Vedoucí (učitelé) nás rozdělili do třech 

týmů –  

1. Zkušení lyžaři 

2.  Želiváci 

3. „Zbytek Lukavce“ 

Poté jsme již zkoušeli lyžovat -nejdřív jeden oblouček a postupně celý kopec…J Celí nadšení z prvního dne 

jsme odešli do hotelu – večerka byla vždy v půl desáté, před ní ale byl vždy nějaký program- zábava, se-

znamka…  

 Druhý den jsme ráno šli na snídani – každý den v půl osmé. Po snídani jsme vyrazili znovu na 

„téměř rovinu“, kterou jsme sjížděli předchozí den.. Po obědě, který byl ve 12:00 hod., jsme šli již na vyšší 

horu, tzv. Košťálku. Ze začátku jsme všichni padali (naštěstí nás ale zkušenější žáci „sbírali“ J), ale jak se 

říká: „žádný učený z nebe nespadl..“, a tak jsme se zlepšovali, až jsme nakonec byli schopni sjet horu bez 



pádu. V sedm hodin nás čekala večeře…                                   

              Třetí den - krizový -  odpočinkový – ve 14:00 – nám učitelé řekli, že jdeme do města – do Jan-

ských Lázní, kde jsme si mohli koupit potraviny, pohledy atp.. 

 Čtvrtý den jsme šli opět na Košťálku – ale pouze odpoledne – dopoledne jsme si totiž už troufli na 

Idylu… Nebyla sice tak prudká jako Košťálka, ale zato byla docela náročná, proto bylo zřejmé, že se začne 

projevovat únava.    

              Pátý den jsme lyžovali  na Protěži, ale pouze  dopoledne… - odpoledne jsme lyžovali na Idyle, 

kde jsme již dostávali  volné jízdy.   Protěž nám nedělá problém, nové jsou pro nás ovšem sedačkové la-

novky. S těmi jsme se ovšem hned smířili – byly totiž pohodlnější. 

              Šestý den odpoledne  zkoušíme nejvyšší vrchol našeho výcviku.. Dlouho očekávaná – Černá hora. 

Zde ovšem bylo několik přestupů, abychom se nahoru vůbec dostali. Čekala nás poměrně dlouhá cesta. 

Vlekem jsme vyjeli na vrchol Idyly – nástup na sedačkovou lanovku, tou jsme vyjeli nahoru na Protěž, 

a pak nástup na obávané kabinky. Naštěstí jsme všechno zvládli a teď konečně můžeme sjet i Černou horu. 

Myslím, že ani nikdo nespadl – úspěch . 

             Sedmý den ještě zkoušíme Černou horu a Protěž a na konec přestoupíme na Idylu, kde opět dosta-

neme volné jízdy.. Večer ještě dostaneme diplomy a pomalu balíme kufry..:-( Ráno máme na starost sbalit 

už opravdu všechno – v 9:00hod. máme opustit pokoje.. Ještě jdeme do Janských Lázní a pak společně zpí-

váme a pomalu se připravujeme na loučení nejen s horami a hotelem, ale je nám zároveň jasné, že opustíme 

naše kamarády, s kterými jsme se tady seznámili. Odvážíme zavazadla a čekáme na autobus. Vše naložíme 

a skoro se slzami v očích opouštíme hory – nejdůležitější zážitky… Za chvíli smutek alespoň navenek 

utichne a všichni si ještě povídáme s kamarády – dokud máme ještě možnost. 

               Všichni zjišťujeme, že před horami většina z nás na lyžích nikdy nestála, a teď bychom sjeli  

i Černou horu!! Vzájemně chválíme jeden druhého, jak krásně a bez chybičky lyžuje. Naposledy se rozlou-

číme s kamarády z Lukavce a jedeme k nám – do Želiva ke škole, kde na nás už čekají příbuzní… Neviděli 

jsme je týden, a tak následuje dlouhé vítání.. 

                Myslím, že hory si bude pamatovat každý až do smrti.. Často si ještě povídáme o všech zážitcích, 

které nás právě na horách potkaly.. Ti, co nejeli, určitě dosud litují.. Na závěr bych chtěla všem schopným 

učitelům poděkovat, protože právě díky nim umíme lyžovat!!                     Monika Matoušková ( 7. ročník) 



Devátá třída, jak už je zvykem, připravila pro žáky z nižších tříd masopustní rej. Konal se dne 

23.2.2012   v prostorách školy. Celý den se vyučovalo v maskách a vyvrcholením bylo vyhlášení nejhez-

čích masek v tělocvičně. Po dopoledním vyučování a obědě se žáci přesunuli do tělocvičny, kde čekali, až 

přijde řada na jejich třídu. Po hudebním zahájení se všichni žáci šli „promenádovat“ po přehlídkovém mo-

le. Když se všichni prošli, každá třída vyslala svého zástupce do boje o nejhezčí masku. Bylo vybráno deset 

nejhezčích masek včetně učitelů. Některé třídy se nemohly dohodnout na jedné nejhezčí masce, a tak vysla-

ly do boje i dva maskované zástupce. První cenu vyhrála Štěpánka Lajnerová ze 3. třídy, která byla přestro-

jená za bonbon, což byla opravdu velmi originální maska. Mezi učiteli zvítězila včelka Mája v podání p.u. 

Strnadové. Po vyhlášení byly pro děti připraveny další soutěže např. přetahování lanem, pití vody na čas 

 a židličkovaná. Po celou dobu, kdy byly děti v tělocvičně, byla připravena hudba a doprovodný program. 

Masopustní rejdění si všichni dokonale užili.                                                              

                                                                                                                                   Martin Urban  (9.ročník) 

 



Ve čtvrtek 16. 2. 2012 se v Domě dětí a mládeže v Pelhřimově konalo okresní kolo olympiády 

z anglického jazyka. Do této soutěže jsem byla vyslána já, Tereza Veselá, abych zde reprezentovala Zá-

kladní školu Želiv. Marně. Neumístila jsem se, ale aspoň jsem se dozvěděla, jak to vypadá, když se s krko-

lomnou angličtinou pokouším hovořit anglicky před porotou, která hovoří angličtinou excelentní . 

Soutěž se skládala ze dvou částí. První část, poslechová, trvala asi 10-15 min. Porota nám dvakrát pusti-

la dialog v anglickém jazyce, načež jsme my do svých papírů psali odpovědi na různé otázky k dialogu. 

Každý si pak vylosoval papírek se svým číslem. Sedli jsme si a čekali. 

Druhá část, ústní nebo také mluvená, trvala již poněkud déle. Porota si nás postupně volala do svého 

„brlohu“, kde jsme se jim představili, vylosovali si téma a na něj se pak necelých 10 minut u malého stolku 

připravovali. K dispozici jsme měli slovník, takže byla příprava o něco snadnější J. Když se představil další 

soutěžící, který zaujal mé místo na potítku, putovala jsem k porotě, abych si s nimi popovídala (anglicky 

samozřejmě) na mnou vybrané téma. V podstatě jsem jenom po očku četla, co jsem si připravila. Někdy mě 

zastavili, zeptali se mě na podrobnější údaje, jindy zase něco prohodili. Když jsem dopovídala, poslepu 

jsem si vylosovala obrázek, který jsem poté popisovala. Abych upřesnila, na tom obrázku byly vlastně ob-

rázky dva! Ke každému jsem řekla pár stručných vět, porota se mě popřípadě ještě na něco zeptala, řekla 

„Bye bye“ a já jsem s paní vychovatelkou Novákovou pádila na autobus.                  

                                                                                                                              Tereza Veselá (9. ročník) 

Dne 22.2.2012 žáci ZŠ Želiv jeli na zápas III. kategorie sálové ko-

pané. Odjeli jsme v 7:15h ze školy. V Pelhřimově jsme zamířili do 

sportovního areálu, kde v 7:30 měl začít 1.zápas. Hráli jsme až jako 

druzí, takže jsme měli čas se rozcvičit. Skončili jsme na 1. místě 

s konečným skórem 10:2 a získali jsme 8 bodů. Na druhém místě 

skončili žáci z ZŠ Osvobození Pelhřimov  s konečným skóre 9:5 a 

získali 5b. Na 3. místě se umístila ZŠ  Nový Rychnov s konečným 

skóre 6:8 a 3.b . My, žáci ZŠ Želiv, se vrátili do školy jako celkoví 

vítězové s putovním pohárem. Celá škola je hrdá na naše hráče a já 

jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit tohoto sportovního úspěchu. 

Lukáš Průdek (7. ročník) 



                                        

Dne 24.2. 2012 v základní škole Želiv proběhla ukázka výcviku dravých ptáků. Chovatelé s dravci přijeli z 

jihlavské ZOO. Měli mnoho druhů dravců, např. káně harrisovo,výra velkého, sovu pálenou, puštíka obec-

ného, orla mořského a sokola stěhovavéého. Přiblížili nám život, výcvik a krmení těchto ptáků. Řekli nám, 

že na naší přehradě v Želivě, na údolní nádrži Trnávka, zahnízdil orel mořský. Každý dravec měl své jmé-

no. Při výcviku cvičitel používal koženou rukavici až k loktu, aby ho dravec při dosedu na ruku neporanil 

drápy. Za dobře provedený úkol byl dravec odměněn kouskem masa.Někteří žáci si mohli vyzkoušet práci 

s ochočenými ptáky. O sovách jsme se dozvěděli, že mají tichý let, protože konce jejich peří jsou měkké a 

také že sovy mají na noze vratiprst, který je otočný dopředu nebo dozadu. Akce se všem moc líbila. 

                                                                                                       Roman Křikava, (6. ročník) 



Jako se každý rok konají různé olympiády, konala i letos recitační soutěž. Ze školního kola, které se 

uskutečnilo 21.2. 2012 postoupili do kola oblastního: Dominika Špetlová (9.roč.), Petr Šimáček (5.roč.), 

Dominika Veletová (5.roč.), Denisa Bloudková (5.roč.) a Štěpánka Lajnerová (3.roč.). 

V oblastním kole pořádaném v Humpolci v pátek 24.2. 2012 zazářila (již poněkolikáté) zejména Domi-

nika Špetlová. Se svým textem z knížky Jana Eyrová od Charlotte Brontëové sice neuhájila postupovou 

pozici, avšak vzbudila obdiv u poroty, jež si u ní pak vyžádala náhradní text. V jejím případě to byla báseň 

Svatební košile ze sbírky Kytice od Karla Jaromíra Erbena. Svým strhujícím výkonem ohromila porotu po-

druhé, avšak na postupové místo nedosáhla. Prý si zvolila moc tajemné a dalo by se říci i depresivní texty. 

Škoda. V této dívce dřímá obrovský talent. Ale i přestože nepostoupila do okresního kola, jistě si ji tam 

budou pamatovat jako tu, co umí nádherně recitovat.                            Tereza Veselá (9. ročník) 

                             

Dne 11.3.2012. se konal Dětský maškarní karneval v kulturním domě 

v Želivě. Želivský karneval začínal ve 14:00 hod a končil v 17:00 ho-

din. Vstup byl dobrovolný a tombola se kupovala za 20 Kč. Děti měly 

příležitost soutěžit o různé ceny. Děti přicházely  v různých maskách, 

které byly moc pěkné, ty nejhezčí byly odměněny sladkostmi. Kapela 

Vysočinka vesele hrála až do konce. Jako občerstvení  jsme si mohli 

koupit palačinky za 25Kč s čokoládou nebo marmeládou.  Dále jsme si 

mohli pochutnat na cukrové vatě za 30Kč. Soutěže byly různé - skáká-

ní v pytli, chytání ryb, chození se lžičkou v ruce s pingpongovým míč-

kem,atd…Tombola byla bohatá, výherci nadšení z výher…Bylo zde 

mnoho zajímavých masek, mezi ně patřili např. kosmonaut, kankánové 

tanečnice, piráti, princezny atd…Tento karneval byl moc pěkný, děti se 

při hudbě vyřádily, rodiče poseděli a popovídali, určitě se zde bude ko-

nat i příští rok. Všichni odcházeli veselí a spokojení.                                   

               Markéta Nevšímalová a Tereza Krepčíková (8.ročník) 



                                                     

Dne 7.března 2012,se konal v ZŠ Osvobození  Pelhřimov mládežnický florbal. Utkání  se zúčastnili: 

 
 

Ze ZŠ Želiv nás reprezentovali tito žáci:  

7tř. Daniel Tkadlec,Pavel Svoboda,Dominik Vlček  

8tř. Dominik Šimáček,Jirka Krtek,Lukáš Karásek,Dominik Hodač, Pepa Kosař 

Výsledky našich  ve skupině C:  

ZŠ Želiv - Tatran Hořepník  0:1 

ZŠ Želiv - Hálkova-ZŠ Hálkova Humpolec 2:1  

ZŠ Želiv- Tatran Hořepník  1:0  

Výsledky našich  ve skupině D: 

ZŠ Želiv - ZŠ Nová Cerekev 2:4 

ZŠ Želiv-  Mandaríni 2:3 

Turnaj byl velice zajímavý a napínavý.Hrálo se od 8:20 do 12:40. Ve 13:00 bylo slavnostní vyhlášení vý-

sledků. Naši se umístili na pěkném 3. místě v okresním kole. Bohužel nepřivezli domů žádný pohár. Vě-

řím, že příště se jim povede lépe. 

                                                                                                                                       Míra Točík ( 7.ročník) 

skupina C název týmu 

C1 Tatran Hořepník 

C2 Hálkova-ZŠ Hálková Humpolec 

C3 ZŠ Želiv 

skupina D název týmu 

D1 ŽŠ Nová Cerekev 

D2 

Mandarýni-ZŠ Krásovy Domky 

Pelhřimov 

D3 

Kamenický Žáby -Kamenice Nad Li-

pou 
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