
Nový školní rok byl 
zahájen 1. září 2009 již 
tradičně v tělocvičně. 
Všichni už věděli, co 
je čeká. Jen pro malé 
prvňáčky to bylo něco 
nového. Postupně při-
cházeli spolu se svými 
rodiči nebo prarodiči, 
kteří jim v tento důle-
žitý den dělali oporu. 
Někteří se těšili, na 
některých byla vidět 
spíše nervozita. A pro-
to jsme se snažili jim 

ten jejich začátek 
co nejvíce zpří-
jemnit. Žákyně 
devátého ročníku 
Nikola Pohanová 
je přivítala pro-
slovem a každý 
prvňák dostal 
pamětní list a 

růži od jejich třídní paní 
učitelky Hany Polákové. 
Letos tedy do první třídy 
nastoupili – Ho-
lendová Valérie, 
Charvát David, 
Kosařová Hana, 
Krtek David, Laj-
nerová Štěpánka, 
Petr Martin, So-
chůrková Nela, 
Spousta Filip, Šte-
fanica Martin, Vl-
ček Petr. Po zahá-
jení paní ředitelky jsme 

se všichni rozešli do tříd, 
kde jsme se snažili zabrat 
si ta nejlepší místa. Od 
třídních učitelů jsme pak 
dostali informace týkající 
se průběhu celého roku. 
Dále jsme už jen čekali a 
těšili se na slavností ote-
vření víceúčelového hřiště. 

Tereza Veletová, 
9. ročník 

Slavnostní zahájení školního roku 

Slavnostní otevření víceúčelového hřiště 

V úterý 1. září 2009 pro-
běhlo nejen zahájení škol-
ního roku, ale i otevření 
víceúčelového hřiště u ško-
ly, které bylo vystavěno 
během hlavních prázdnin. 
Během minulého školního 
roku proběhlo výběrové 
řízení na výstavbu hřiště. 
Zvítězila firma Sibera Sys-
tém s.r.o. ze Staré Bolesla-
vi. Projekt vytvořili před-
stavitelé Obce Želiv, přede-
vším pan Michal Líbl, 
s naší paní ředitelkou. 

Když jsme odcházeli 
poslední den školního 
roku na prázdniny, přijíž-
děly na hřiště první jejich 
stroje na úpravu terénu. 
Výstavba hřiště probíha-
la od 7. 7. 2009 - 21. 7. 
2009. Každý den přinesl 
velkou změnu, hřiště 
nám rostlo rychle před 
očima. Po týdnu usilovné 
práce se začalo rýsovat 
budoucí hřiště. Během 
dalších dnů bylo hřiště 
dostavěno. Zbývalo ještě 
dodělat okolní terénní 

úpravy. Hřiště bylo oficiálně 
předáno panem Siberou Obci 
dne 21. 7. 2009. 

Všichni jsme se chodili na 
hřiště dívat a těšili jsme se na 
jeho otevření. Konečně jsme 
se dočkali 1. září. Slavnostní-
ho otevření se zúčastnila zá-
stupkyně nadace ČEZ paní 
Jana Štefánková, představitelé 
naší Obce, včele s panem sta-
rostou Karlem Chmelem, paní 
ředitelka a žáci s učiteli. Na 
závěr slavnostního otevření si 
děti z volejbalového kroužku 
poprvé zahrály turnaj pod 
vedením pana L. Tkadlece. 

Celková cena víceúčelového 
hřiště se vyšplhala na 
1.135.665 Kč. Peníze na hřiště 
jsme dostali od nadace ČEZ 
Oranžová hřiště, obdrželi 
jsme částku 1.000.000 Kč. 
Dalších 135.000 Kč přidala 
Obec Želiv. 

Kovařík Tomáš, 9. roč. 
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Každoročně se na naší škole po-
řádá Hallowenská párty. I tento 
rok jsme se rozhodli pokračovat 
v tradici. Letos jsme se toho ujaly 
my, žákyně 9. ročníku, alias tým 
čarodějnic. Už od počátku jsme si 
daly za cíl, aby tato párty byla do-
tažena k dokonalosti. Přípravami, 
vymýšlením a výzdobou jsme strá-
vily velké množství času. 

Začátek toho všeho byl plánován 
na 27. října v 16:30. Tělocvična již 
b y l a  v y z d o b e n a ,  s t o l y 
s občerstvením naaranžovány, hry 

a případné výhry připravené, hud-
ba zajištěna a párty mohla začít. 
Pomalu se tělocvična naplňovala 
dětmi v nejrůznějších maskách. 
S tím souvisela i připravená soutěž 
o nejhezčí masku. Masky byly 
povinné a nemusely být nijak slo-
žité, přesto se mezi nimi našly i 
masky propracované do detailu. 
Další dlouhodobá soutěž, která 
trvala po celý večer byla o nejlepší 
vydlabanou dýni. 

Žáky přivítala členka našeho tý-
mu čarodějnic Nikola Pohanová. 
Párty jsme zahájily průvodem ma-
sek s hudbou. Poté následovala 
volná zábava, při které jsme tanco-
vali a různě ,,blbli.“ Párty jsme 
zpestřovaly připravenými hrami 
jako například: taneční soutěž 
s balónkami, balení mumií a hle-
daní schovaných papírků. Do hry 
se zapojili téměř všichni a 
s nadšením, z čehož usuzujeme, že 
hry sklidily úspěch. 

Děti z prvního stupně měly 
odcházet kolem sedmé hodi-
ny, a tak jsme se před sedmou 
pustily do vyhlašování nejlep-
ších masek. Vyhlašovaly se 
dvě kategorie: první stupeň a 
druhý stupeň. Na prvním mís-
tě z mladších dětí se umístil 
Patrik Holenda. Ze starších 
žáků si odměnu odnesla Do-

minika Špetlová. 
Ve stejném duchu probíhala i 

druhá polovina párty. Po našem 
naléhání nám paní ředitelka pro-
dloužila závěr z plánovaných 
9 hodin večer na dalších patnáct 
minut. Poté se ještě musela celá 
tělocvična uklidit. 

Myslíme, že byl vidět výsledek 
naší práce. Všichni učitelé i paní 
ředitelka hodnotili letošní párty 
jako doposud nejzdařilejší. Dosáh-
ly jsme svého cíle. 

Tereza Veletová, 
Šárka Bloudková, 9. roč. 

lékli, nasadili si helmy na hlavu a 
šli na dopravní hřiště, kde jsme 
jezdili na kolech podle dopravních 
značek. Prakticky jsme si vyzkou-
šeli všechno, co nám pan učitel 
vysvětloval. Výuka skončila a my 
jsme šli na autobus. Zde nás zasti-
hl déšť. Zastavili jsme se 
v obchodě s ptákovinami a pak 
v bufetu „U Havelků“, kde jsme 
ochutnali smažené hranolky a pá-

V pátek 9. 10. 2009 žáci 4. roční-
ku jeli na dopravní hřiště do 
Pelhřimova s pí učitelkou Janou 
Decastelovou. Nastoupili jsme do 
autobusu u školy v 7:15. Vystupo-
vali jsme u nemocnice. Odtud 
jsme šli na dopravní hřiště, kde 
probíhala výuka. Nejdříve nás pan 
učitel v učebně seznámil 
s pravidly chování na silnici při 
jízdě na kole. Potom jsme se ob-

rek v rohlíku. Potom jsme pokra-
čovali k autobusové zastávce. Če-
kali jsme jen malou chvíli a auto-
bus byl zde. Po příjezdu do školy 
jsme se rozešli, někteří žáci šli 
domů, další do školní družiny. Vý-
cvik se nám moc líbil. 

Roman Křikava, 
Tereza Zajíčková, 4. ročník 
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Dne 11. listopadu 2009 se je-
den tříčlenný tým naší školy 
ú č a s t n i l  s o u t ě ž e 
s názvem ,,Škola v srdci Evro-
py“. Tato soutěž se týkala Ev-
ropské unie a byla určena 
žákům osmých a devá-
tých tříd. Soutěžit mohl 
pouze jediný tým z každé 
školy.  Náš tým se skládal 
ze dvou žáků 8. třídy, a to 
Aleše Hory a Filipa Krej-
čího. Doplňoval je žák 
třídy deváté – Ondřej Špi-
nar. Soutěž začínala 
v osm hodin na střední 
škole SČMSD Humpolec, 
kam dorazilo celkem 11 
týmů z různých škol 
v okolí. Vše začalo zahá-
jením v jedné z učeben, 
kde nám sdělili všechno 
důležité o průběhu dne. 
Každý tým byl rozdělen 
do skupin po třech. Jedinou vý-
jimkou jsme byli my a tým 
z Havlíčkova Brodu. Na prově-
ření našich vědomostí byly při-
praveny dvě disciplíny. První 
by la  so u t ěž  , , R is ku j! “ 
s tématikou EU a Evropy jako 
takové. Tato soutěž je nám 

všem známá z televize, takže 
netřeba vysvětlovat pravidla. 
Druhou disciplínou bylo pozná-
vání typických jídel státu EU. 
Dále jsme si v keramické dílně 

vyrobili hrníčky s motivy ev-
ropských států, které jsme si 
vybrali. Během dne jsme se te-
dy opravdu nenudili. 

Škola je vybavena spoustou 
počítačů a interaktivními tabu-
lemi, které jsme měli možnost 
využít. Ale já mám z toho vše-

ho takový pocit, že o soutěžení 
ten den vůbec nešlo. Dvě disci-
plíny na prověření našich zna-
lostí o EU? Podle mě to rozhod-
ně nestačí. Já osobně jsem se 

den před soutěží učil růz-
né věci o Evropské unii, 
jako kdybych měl skládat 
státní maturitu. Avšak 
z toho, co jsem se naučil 
byla využita opravdu jen 
malá částečka. Po celý 
den se tato škola snažila 
propagovat sama sebe. 
Soutěž „Riskuj!“ byla 
hodně o štěstí. A náš tým 
se bohužel dostal do bo-
d o v é h o  m í n u s u . 
V poznávání jídel jsme se 
dostali zpět do plusu, ale i 
tak jsme skončili posled-
ní. Ze soutěže jsme si i 
přesto odvezli trička, tuž-

ky a tašku plnou letáků o škole. 
Obě disciplíny trvaly 45 minut 
a ve škole jsme strávili 4 hodi-
ny. Spíše jako kdybychom byli 
na „dni otevřených dveří“… 

Ondřej Špinar, 9. roč. 

žaty a naše škola. Naši školu pod 
vedením p. učitele Svobody repre-
zentovali tito žáci: 

z 8. roč. – Hora Aleš, Janák Mar-
tin a Pohan Jan, 

z 9. roč. -  Pohan Martin, Stud-
nička Petr, Špinar Ondra, Točík 
Jakub, Točík Jiří. 

I přes naši velkou snahu nedo-

Okresní kolo 
malé kopané se 
konalo 24. 9. 
2 0 0 9 
v Pelhřimově, 
kde se utkaly 
mezi sebou 
týmy ZŠ Hál-
ková, ZŠ Pod-
hrad, ZŠ Seno-

padla utkání pro nás dobře. Nako-
nec zvítězili žáci ZŠ Hálkova, dru-
zí byli žáci ZŠ Podhrad, třetí žáci 
ZŠ Senožaty a my jsme obsadili 
poslední čtvrté místo. 

Bezstarostová Bohuslava 
a Vacková Kristýna, 8. ročník 
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Pondělí 16. 11. 2009 se pro mne 
stalo výjimečným dnem. Dříve 
jsem se o 2. světovou válku moc 
nezajímala, ale od tohoto dne je 
tomu jinak. Fascinuje mě, jaké 
otřesnosti si Hitler dovolil. Filmo-
vý příběh paní Hedy, která pochází 
z židovské rodiny, mnou otřásl. 
Věděla jsem, že se děly strašné 
věci, ale až takovéhle? Na některé 
scény ve filmu jsem se raději nedí-
vala, protože se to nedalo vydržet. 
Potom nám vyprávěla o svém ži-
votě paní Cvrčková. Její příběh byl 
plný útěků a schovávání, nakonec 

byla totálně nasazena a pak vězně-
na v Táboře. Myslím si, že ti, co tu 
hrůzu tenkrát prožili na vlastní 
kůži, zaslouží obdiv. Z těchto pří-
běhů kdekomu běhá mráz po zá-
dech. V bezpečí domova se raduje, 
že žije v této době. Musíme dou-
fat, že třetí válka nebude, protože 
tu by z nás přežila jen hrstka. Ale 
kdo ví. 

Dominika Špetlová, 7. ročník 

 
Postřehy účastníků: 
Nechtěl bych v té době žít. Lidé 

neměli vůbec žádnou cenu. Vojáci 
je mlátili, brali jim jídlo. 
- Bylo to pro ty lidi hroz-
né, jak se k nim vojáci 
chovali. Chudáci neměli 
co jíst ani pít. 

Byla tam strašná ne-
spravedlnost. Překvapily 
mě obrazy mrtvých a 
zohavených těl, které 
ležely po dvorech a uli-
cích. Když jsem viděl ty 
masové hroby, vlezly mi 
slzy do očí. Příběh paní 
Cvrčkové byl velice do-
jemný. Opravdu se mi líbilo, jak 
s námi hovořila o různých detai-
lech. 

Jsem ráda, že ta doba už není a 
že jsme svobodní. Nechtěla bych 
to zažít, jak tam s těmi lidmi za-
cházeli a ti mrtví na ulici úplně 
vychrtlí, jak je nakládali na vozíky 
a házeli je do velké jámy. 
V koncentračním táboře byli lidé 
v chatrných obydlích a také ty ost-
naté dráty, prostě bych to nechtěla 
zažít, tu bídu, smutek a strach. 

čil jsem se, že bubny nejsou jen 
hudební nástroje, ale jsou to 
zvláštní nástroje, které nám doká-
žou dodat energii, a proto mě celé 
vystoupení tak zaujalo. 

Pavel Svoboda,  
Daniel Tkadlec, 5. roč. 

Vystoupení Svět bubnů se konal 
11. listopadu 2009. Hned na začát-
ku vystoupení, když ten pán začal 
hrát, jsem cítil ten rytmus v rukou. 
Seznámili nás s mnoha bubny. 
Některé bubny měly tak krásnou 
melodii, že jsem si myslel, že 
usnu. Když nám půjčili bubny, 
hráli jsme na nich různé tóny. Cítil 
jsem hrozně moc energie. Přesvěd-
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Svět bubnů 
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Paní Jindra Cvrčková, která 
nám vyprávěla o svém životě za 
2. světové války  
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baletní konzervatoře z Prahy 
měli v Želivě soustředění. 
Když jsme šli do tělocvičny, 
mysleli jsme si, že to bude 
nějaké hloupost. Ale po úvo-
du pustili hudbu a oni začali 

tancovat. V tu chvíli jsme si uvě-
domili, že je to umění. Byli jsme 
překvapeni tím, kolik druhů tanců 
existuje. Studenti byli úžasní. 

Prostě se mi to moc líbilo a mys-
lím si, že těch spokojených bylo 
více, protože někteří se jeli podívat 
na jejich další představení do 
Pelhřimova. 

Pavel Svoboda, Daniel Tkadlec, 
5. roč. 

První letošní kulturní představení 
jsme měli již 22. 9. 2009 nazvané 
Jak se dělá tanečník. Vystoupení 
jsme měli zdarma, protože žáci 

V úterý 6. 10. 2009 jsme měli po-
řad o starověkém Římu. Provázel 
nás jím římský důstojník, který 
měl na starosti především výcvik 
nováčků. Vykládal nám o Římu a 
římských císařích. Předvedli nám 
výstroj římských vojáků, vyprávěli 

nám o jejich životě. Účinkující i 
nás zapojili do vystoupení. Vžili 
jsme se do rolí odvážných bojov-
níků, kteří měli tu čest bojovat za 
samotného Julia Caesara. Bylo 
vybráno 18 žáků, kteří podle navi-
gací důstojníka měli utvořit vojen-
skou formaci zvanou želva. Poté 
mělo za úkol šest žáků vytvořit 
most pro vyššího důstojníka, aby 
mohl překonat nečekanou překáž-
ku na cestě. Na závěr vystoupení 
nám ukázali boj statečných gladi-
átorů, ve kterém bojoval jeden 
z nich s trojzubcem a druhý 
s malým štítem a krátkým mírně 
zahnutým mečem. Po porážce 
zvedl poražený gladiátor ukazo-

váček a tím přiznal, že je poražen. 
Pořad se nám moc líbil a byli jsme 
nadšeni především ukázkou boje. 

Lukáš Matoušek, 8. roč. 

a pro naše děti jsou i inspirací. 
Jsme rádi, že je práce s hlínou 
tak baví. 
Věra Špetlová 

I letos byl veřejnosti nabídnut 
kroužek keramiky pro zájemce 
z naší obce. Zájemci se pravi-
delně setkávají každé úterý od 
13:00 do 15:00. Z času je patr-
né, že o tento kroužek mají pře-
devším zájem naše důchodky-
ně, které v kroužku pracují již 
delší dobu. Jsou velmi šikovné 
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Hádanky 
 
Má to křídla, nelétá to, má to fráček, nehraje to.
(tučňák) 

Lukáš Průdek, 5. ročník 
Co je to? Je to modré a lítá to.(komár s křečovou 
žílou) 

Pavel Svoboda, 5. ročník 
Je velký barevný a ráno tě budí. Co je to? (kohout) 

Michaela Müllerová, 5. ročník 
Nejdřív to má čtyři nohy, pak dvě nohy a nakonec 
tři nohy. Co je to? (člověk) 

Dominik Vlček, 5. ročník 
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Byla želva Žalmánie a měla kamarádku Na-
tálii. Želvičky se rozhodly, že se půjdou samy 
podívat do lesa na houby. Po dlouhém hledá-
ní našla Žalmánie dva hříbky a nedaleko od 
ní se ozvala Natálie, která našla také dva 
hříbky. Náhle se z mlhy vynořil kluk Pepa a 
jeho pes Fík. Želvičky se polekaly a na hříb-
ky zapomněly. Rychle se schovaly do svých 
krunýřků a čekaly, co se bude dít. Pejsek Fík 
začal želvičky Žalmánii a Natálii očichávat a 
olizovat. Želvičky ani nedýchaly. Když vtom 
kluk Pepa zavolal na svého pejska: „Fíku 
k noze!“ Želvičky si mohly konečně oddych-
nout. Jsou zachráněny. Vystrčily nožky ze 
svých krunýřků, popadly hříbky a utíkaly 
rychle domů. Od té doby chodí želvičky do 
lesa už jen s tatínkem. 

Dominika Veletová, 3. ročník 

Jak želvičky šly do lesa 


