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   Se začátkem nového školního roku začíná i nová řada našeho školního časopisu O nás pro 
nás. Od září do konce června vyjde celkem pět čísel. U prvního z nich vás vítáme, snad si 
v něm každý z vás něco pro sebe najde.     
Jeho text lze najít na internetové adrese (ve formátu PDF): www.zszeliv.cz  
                                                                                                                          

Redakční rada 
 
Nový školní rok začal … 
 

Školní rok 2007/2008 byl slavnostně zahájen 3. září 2007 v tělocvičně školy za 
přítomnosti žáků, učitelů, zaměstnanců školy a pozvaných hostů. Nejmenší děti přišly poprvé 
v doprovodu svých nejbližších, rodičů. Po slavnostním zahájení a projevu ředitelky školy se 
všichni přesunuli do tříd, kde třídní učitelé seznámili žáky s organizačními záležitostmi na 
nejbližší školní dny.  

Letošní školní rok je přelomovým rokem ve školním vzdělávání. Do všech základních 
škol se zavádí nová školská reforma, školy začínají vyučovat podle vlastních školních 
vzdělávacích programů, které všichni učitelé zpracovávali podle tzv. „Rámcového 
vzdělávacího programu“ připraveného ministerstvem školství. Nová výuka se bude zavádět 
postupně, a to letos v 1. a 6. ročníku, příští rok v 1., 2. 6. a 7. ročníku a tak dále. Postupné 
zavádění nového programu bude tedy trvat čtyři až pět let. V ostatních ročnících se dále 
vyučuje podle programu „Základní škola“.  

Bližší informace o školské reformě se dozvědí rodiče na pravidelném plenárním 
zasedání v listopadu.                    

                                                                                                            Marie Dolejšová 
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Pranostiky  
 
Září 
 
 Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.  
 Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.  
 Září - máj podzimu.  
 Po teplém září zle se říjen tváří.  
 Září jezdí na strakaté kobyle.  
 Prší-li hodně v září, vesele se sedlák tváří.  
 Bouřka v září - sníh v prosinci 
 
Říjen 
 
 Studený říjen - zelený leden. 
 Na svatého Lukáše, hojnost chleba i kaše. 
 Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima. 
 V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. 
 V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý. 
 Svatý Havel teplý, svatý Marcel bílý. 
 Den Marie Orodovnice - první mrazíky. 
 Když na Uršulu a Kordulu větry dují, po celou zimu nás navštěvují. 
 Šimona a Judy - kožich snese s půdy. 
 Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. 
 Suchý Havel oznamuje suché léto. 
 Déšť na Havla, déšť na Vánoce. 
 Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok. 
 Září víno vaří, říjen mačká hrozen. 
 Svatý Havel stojí za to, jaké bude příští léto. 
 Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče. 
 Svatá Voršila jíní nosila. 
 Mlhy v říjnu - sněhy v zimě. 
 Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. 

 
28. září – Den české státnosti 

Socha sv.Václava: 

Jezdecká socha sv. Václava od Josefa Václava Myslbeka 
byla umístěna před budovu Národního muzea, a to roku 
1912. Sv. Václav je ve společnosti dalších českých svatých 
patronů: sv. Ludmily, sv. Anežky České, sv. Prokopa a sv. 
Vojtěcha. 

Podstavec sochy vytvořil architekt Alois Dryák. Na 
podstavci je napsáno: „Svatý Václave, vévodo české země, 
kníže náš, nedej zahynouti nám ni budoucím.“ 

Sv. Prokop – stal se poustevníkem v sázavských lesích, kde 
údajně zkrotil samotného čerta a přinutil ho orat. Po setkání 
s knížetem Oldřichem souhlasil, že se stane opatem nově 
založeného Sázavského kláštera. 
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Sv. Ludmila – byla manželkou prvního českého historicky doloženého knížete Bořivoje a babičkou sv. 
Václava, kterého přivedla ke křesťanství a naučila ho psát a číst. Na svého vnuka měla velký vliv, což 
se nelíbilo její snaše Drahomíře. Ta ji dala r. 921 zavraždit. 
 
Sv. Vojtěch – byl druhým pražským biskupem, pocházel z rodu Slavníkovců a patřil mezi nejučenější 
muže 10. století. Zemřel mučednickou smrtí r. 997, když šířil víru mezi pohanskými Prusy. 
 
Sv. Anežka – byla dcerou českého krále Přemysla Otakara I. Po neúspěšném jednání o sňatku se stala 
řeholnicí. Vybudovala klášter a špitál v Praze Na Františku, stala se jeho představenou / abatyší/ a 
oddaně sloužila chudým a nemocným. Založila také Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou. 
Svatou byla prohlášena v listopadu 1989. 
 
 
28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu 
 
V průběhu 1. světové války/1914 – 1918/ sílilo osvobozenecké hnutí českého a slovenského národa. 
Vůdčími osobnostmi se stali Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik. 
Jejich cílem bylo získat souhlas západních velmocí se zřízením samostatného státu po válce.  
30.5.1918 byla podepsána v USA Pittsburská dohoda, která schvalovala spojení Čechů a Slováků 
v samostatném státě. Po kapitulaci Rakouska – Uherska vydal 28. října 1918 Národní výbor zákon o 
zřízení samostatného československého státu. 

 
 
Tomáš Garrigue Masaryk – 1. československý prezident 
 
* 7. 3. 1850 Hodonín 
† 14. 9. 1937 Lány 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Zámek Lány 

Počátek historie státního zámku Lány se datuje k roku 1392, kdy zde bylo vybudováno sídlo Haška z 
Lán. V roce 1592 byl na místě sídla vystavěn renesanční zámek, který císař používal jako letohrádek. 

V roce 1652 proběhla přestavba na barokní zámek a roku 1658 připadlo sídlo rodu Schwarzenberků. 

1695 - přichází sídlo do rukou Valdštejnů 
1713 - založena Lánská obora 
1918 - sídlo přechází do majetku státu a je přestavěn na letní sídlo prezidentů republiky. 
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Školní časopis O nás pro nás 

září - říjen listopad - 
prosinec leden - únor březen - 

duben květen- červen 

I. Strnadová P. Svoboda J. Cihlář V. Špetlová H. Vaněčková 2007/2008 

Grafika: Koudela Vratislav, Vacek Petr 

9. r. 
Dalíková M. 
Kolářová J. 

Veletová A. 
Nečas J. 
Tomovič O. 

Balounová K. 
Čechová N. 
Kmoch J. 

Hypšová E. 
Moučková M. 
Kopic M. 

Veletová M. 
Studničková M. 
Vávra L. 

8. r. 
Bleha L. 
Karásek D. 

Krejčí D. 
Nerad J. 
Průšová M. 

Brávek L. 
Janák J. 
Sedlák V. 

Hanek R. 
Ježek Z. 
Říha L. 

Bloudek O. 
Komínek S. 
Lhotská Ž. 

7. r. 
Bloudková Š. 
Pohan M. 
Špinar O. 

Pohanová M. 
Studnička P. 

Kadlec D. 
Točík  Jakub 
Veletová T. 

Pohanová N. 
Kovařík T. 

Veletová M. 
Točík Jiří 

6. r. 

Buňatová K. 
Kopic P. 
Matoušek L. 
Vávra Vl. 

Hora A.   
Janák M. 
Sukdoláková J. 
Průdková A. 

Bezstarostová B.  
Krepčík P. 
Vacková K. 

Čechová L. 
Pohan J. 
Krejčí F. 

Stiburek M. 
Sukdolák J. 
Veletová P. 

5. r.  
Špetlová D. Podařilová N. Veselá T. Jelínková M. 

Říhová D. 
Hanek L. 
Veletová N. 

 
Zájmové kroužky naší školy 
          
Kroužek Třída  Vedoucí 
Anglický jazyk 1.-2. Pá 12:30 – 13:00 Markéta Krčilová 
Aerobik 1.-9. Út 14:00 – 15.30 Markéta Krčilová 
Florbal 1.-9. Po 13:00 – 14:30 

St 14:00 – 15:00 
Pá 13:15 – 14:00 

Hana Poláková, 
Irena Strnadová, 
Jaromír Cihlář 

Keramika 2.-9. St  11:30 – 15:00 Iveta Neradová 
Německý jazyk 7.-9. Pá 12:30 – 13:15 

Út 07:00 – 07:30 
Čt 07:00 – 07:30- 

Marie Dolejšová 
 

Práce na počítači 3.-5. Út 12:15 – 13:00 Jaromír Cihlář 
Psaní na počítači 6. 

7. 
8. 

Čt 11:30 – 12:00 
Čt 12:30 – 13:00 
Út 06:45 – 07:20 

Marie Dolejšová, 
 
Petr Svoboda 

Sportovní hry 6.-9. St 13:00 – 14:00  Hana Vaněčková 
Stolní tenis 6.-9. St  06:45 – 07:25 

Čt 15:00 – 15:45 
Dana Nováková 
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Vybíjená 2.-9. Út 13:00 – 14:00 Jana Decastelová 
Výtvarná výchova  1.-9. St 13:00 – 15.00 Věra Špetlová 
Zdravotnický kroužek 1.-5. Po 12:15 – 13:00 Jana Decastelová 

 Šárka Bloudková, 7. Roč. 
 
Tvorba našich žáků 
 
Co pro mě znamená podzim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pátek 21.9. 
 
Pátek 21.9.byl pro mě asi ten nejlepší 
den v měsíci září.Byli jsme na dětském dopravním hřišti v Pelhřimově. 
Učili jsme se o silničních pravidlech. 
Jezdili jsme na dopravním hřišti. Pán,co 
nás učil, nám dělal policistu. Jezdili jsme 
po překážkové dráze. Nejvíce se mi líbilo 
vysvětlování dopravních situací na křižovatkách. 
                                                           Dominik Hodač, 4. tř. 
 
Akce na naší škole 
 
Na houbách 
 
My – přesněji sedmáci - jsme se rozhodli  spolu s panem učitelem Cihlářem jít v rámci dvou 
vyučovacích hodin  přírodovědného praktika na houby . 
Naše cesta začala na  autobusové zastávce, kde jsme se  13. září sešli , a odkud  jsme jeli  v  jednu 
hodinu autobusem  do Sedlice . Čekal na nás les a úkol poznávat a sbírat  každou houbu , kterou 
najdeme. 
Až na malou pětiminutovou  přestávku jsme se nezastavili. Některé houby jsme poznali, jiné  až ve 
škole pomocí atlasu hub . Hub jsme našli hodně, což nás ani nepřekvapilo, protože nás sbíralo celkem  
třináct. 
Do školy jsme se tentokrát těšili , neboť zde všechny jedlé houby byly rozdány mezi sběrače. Vzali 
jsme si  je domů, někde zavoněla smaženice, jinde se vařila bramboračka či houbová omáčka. 
Nejedlé houby skončily na platech v mechu, uspořádali jsme výstavu – viz foto.  
Dvouhodina v přírodě se nám líbila, až možná na namáhavou cestu lesem.  

Ondřej  Špinar ,7. roč.              
 

 
 
 
 
 

Chodím na houby. 
Pomáhám taťkovi uklízet dřevo. 
Hrabu spadané lupení na zahradě. 
Pomáhám babičce trhat ovoce. 
Někdy chodím s mamkou na procházku a 
dívám se, jak se mění listy stromů 
dožluta, a moc se mi to líbí. 
Těším se, jak budu s dětmi pouštět draka. 
Někdy chodím sbírat kaštany a žaludy pro 
zvířátka, aby neměla v zimě hlad. 

Markéta Nevšímalová, 4. roč. 
 

Pro mě znamená podzim pouštění draka. 
Loni jsme na poli měli drakiádu. A už se 
těším na novou. Už teď přemýšlím, jakého 
draka si koupím, anebo možná s tátou 
vyrobím. Hlavně aby foukal pořádný vítr, 
který je k pouštění draka důležitý. A taky 
budeme opékat  brambory v popelu. A u 
ohníčku se pěkně zahřejeme .  

J. Kosař, 4. roč. 
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Houbové recepty 
 
Houbový guláš: 

500g hub, 1 velká cibule, tuk, kmín, sůl, pepř, mletá sladká paprika,1 lžíce rajčatového 
protlaku,1 lžíce hladké mouky. 

 
Na tuku zpěníme nakrájenou cibuli, přidáme pokrájené houby, ochutíme kmínem ,osolíme, přidáme 
papriku, pepř, protlak a vše dusíme asi 20 min. Nakonec zahustíme moukou rozkvedlanou ve vodě  
a necháme vařit ještě asi 10 minut. 
Podáváme s knedlíkem nebo s pečivem. 
 

                                                               
 

Dobrou chuť! 
Jana Kolářová, 9. roč. 

 
Šermíři 
 

V úterý 25. září na naši školu dorazili dva pánové, aby nás zasvětili do dob pozdní gotiky a 
především do zbraní a součástí výzbroje z této doby. Zbraně, o nichž nám povídali, nám přivezli i 
ukázat. Viděli jsme například jednoruční a dvojruční meč, sudlici, cep nebo dýky a nože a dále pak 
různé štíty a přilbice a další ochranné prvky, jež rytíře v dávných dobách chránily, když sváděli 
nelítostné bitvy. No a samozřejmě jsme se leccos dozvěděli i z teorie. 

Na závěr nám předvedli i ukázku šermu a rozloučili se s námi, protože doba jejich vystoupení 
utekla jako voda. 

Dle potlesku, který šermíři sklidili, si myslím, že všichni byli spokojení a že jsme si z povídaní 
něco odnesli. Teď budeme především (ale nejen) při hodinách dějepisu zase o něco chytřejší. 

Michaela Veletová, 9. roč. 
 
Cvičení v přírodě 
 
V úterý jsme šli na cvičení v přírodě. Večer před cvičením jsme si připravili do batohu pláštěnku, pití, 
svačinu a špekáčky na opékání, jak nám paní učitelka ve škole řekla. Ráno nás čekal bohatý a 
zajímavý program.Všichni jsme byli pozváni do tělocvičny na ukázku zbraní z doby gotiky. Potom 
jsme vyrazili na malou přehradu, kde jsme si udělali táborák a opekli špekáčky. V lese jsme sbírali  
šišky a házeli je po sobě. Šišková válka se paní učitelce nelíbila, proto nás neustále napomínala. 
Zpáteční cesta od přehrady utekla rychle, přišli jsme do školy zrovna na oběd. Prožili jsme zajímavý 
den - a hlavně bez učení a úkolů.  

Lukáš Kakásek, 4. roč. 
 

Beseda 5. ročník 
 
Koncem června nás poprvé navštívila spisovatelka Eda Kriseová. Uvítala jsem ji společně s Denisou 
Říhovou a přivedla ji do čtvrté třídy. Spolu s námi na ni čekali ještě žáci devátého ročníku. Usadili 
jsme se na židle a zaposlouchali jsme se do jejího vyprávění. Paní Kriseová nám představila svoji 
knihu pro děti Prázdniny s Bosonožkou. Přečetla nám kousek o tom, jak hlavní hrdinky Terezka, 
Majda a Nojka zažívaly různá dobrodružství s vílou Bosonožkou. Naším úkolem bylo napsat, jak 
bychom příběh dokončili. Poté nám paní Kriseová o své práci, o cestování především po Indii a 
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odpověděla nám na řadu otázek. Pak nám popřála krásné prázdniny a mnoho nápadů při plnění úkolu. 
Začátkem září jsme se sešli po druhé, tentokrát jenom žáci 5. ročníku. Paní Kriseová byla zvědavá, jak 
jsme splnily prázdninový úkol. Každý jí přečetl své dokončení příběhu. Někteří nakreslili i obrázek. 
Paní Kriseová každého pochválila, ale také upozornila na některé drobné nedostatky především 
v jazyce. Potom jsme se vyptávali, jak strávila prázdniny a na jaké knize v současné době pracuje. 
Prozradila nám, že během října jí vyjde nová kniha, o prázdninách napsala povídku a dále pracuje na 
nové knize. Popřáli jsme paní Kriseové, aby se jí práce dařila a pozvali ji, aby za námi v budoucnu 
opět přišla. Na závěr vám předkládáme jedno z možných dokončení příběhu. 

Dominika Špetlová, 5. ročník 
 
Malá kopaná v Pelhřimově 
 
26.září jsme se vydali reprezentovat Základní školu Želiv v malé kopané. Sešlo se asi 16 
družstev. Naše skupina byla složena z těchto družstev: Nová Cerekev, Horní Cerekev, Pacov a Želiv. 
První utkání jsme hráli s Horní Cerekví a remizovali jsme 0:0! Druhé utkání jsme hráli s Novou 
Cerekví, toto utkání jsme nezvládli a prohráli jsme 0:1. Třetí a zároveň poslední utkání jsme hráli 
s Pacovem a s tím jsme prohráli vysoko 0:4! A to byl náš konec! 
 
TÝM: Luboš Vávra , Ondřej Bloudek, Ladislav Brávek , Stanislav Komínek , Lukáš Říha , Martin 
Kopic a David Krejčí.                      

Ondřej Bloudek, 8. roč. 
 
Halloween 
 
Halloween is 31 st October. 
Halloween is celebrated mostly in North America and the British Isles .  
Halloween come from Ireland and Scotland. 
People dress up in costumes and make noise on Halloween. 
People put a jack-o´-lantern  outside their houses, because to be friendly with the spirits. 
Pumpkim is a fruit of a plant. 
At Halloween kids say „Trick or treat“.  
„Trick“ are practical jokes on people and „treats“ are sweets. 
American kids at elementary  schools have Halloween parties with their teachers. 
American teenagers have Halloween parties in the evening. 
 
Halloween je 31. října. 
Halloween se slaví většinou v Severní Americe a na Britských ostrovech. 
Halloween pochází z Irska a Skotska. 
Lidé o Halloweenu nosí kostýmy a dělají rámus. 
Dávají si před domy lampiony - dýně, aby byli v přátelském vztahu s duchy. 
Dýně je ovoce. 
O Hallowenu děti říkají „Trick or treat“. 
„Trick“  je slovní hříčka a „treast“  jsou sladkosti. 
Americké dětí z prvního stupně mají party se svými učiteli. 
Američtí teenageři mají party večer. 

Dalíková Martina, 9. roč. 
Halloween na naší škole – úterý 23. října. 
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Redakční rada 
 

 
 
 
Zleva: Vávra Vladimír, Matoušek Lukáš, Kolářová Jana, Špinar Ondřej, Bloudková Šárka, Dalíková 
Martina, Špetlová Dominika, Karásek David, Kopic Pavel, Bleha Lukáš, Buňatová Kateřina 
Chybí: Pohan Martin( nemoc) 
 
 
Sudoku a osmisměrka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


