
 

Z Š  Ž e l i v  

O nás pro nás 

Jiţ třetí Vánoční dílna se 
konala v sobotu 28. listopa-
du 2009 od 14:00 v ZŠ 
v Ţelivě. My ţáci jsme se 
měli sejít uţ v jednu hodinu, 
protoţe někteří z nás pomá-
hali učitelům připravovat 
jednotlivá stanoviště. 

Přicházející dospělé i děti 
vítali ţáci 9. ročníku - Špinar 
Ondřej a Veletová Michaela. 
Kaţdý dospělý zaplatil 
vstupné 20 Kč. 

 Lidé si mohli projít 
spoustu stanovišť, na kte-
rých viděli výrobu různých 
vánočních dekorací, např. 
lepení andílků, zdobení ši-

šek,  sk ládání hvězdiček 
z čajových sáčků nebo vyrábění 
dárkových taštiček. Kdo měl 
zájem, mohl si sám zhotovit ně-
jaký výrobek. 

V keramické dílně byla při-
p r a v e n a  u k á z k a  p r á c e 
s hrnčířským kruhem, které se 
zhostil ţák 9. ročníku – Tomáš 
Kovařík. Dále 
si lidé z kera-
mické hlíny 
vyráběli coko-
li s vánočním 
motivem. 

Také si 
mohli zakou-
pit perníčky, 
z v o n e č k y , 
svícny, ad-
ventní a zá-

věsné věnce. 

Do programu bylo zařazeno i 
vystoupení ţáků dramatického 
krouţku. Tři skupiny hrály tři 
krátká představení – O poslušných 
kůzlátkách, Vánoční příběh a Zu-
bař je anděl. 

Kdyţ si návštěvníci prohlédli 
různá stanoviště, mohli se za-
stavit na občerstvení, kde do-
stali koláčky, čaj nebo kávu. 

Zúčastnilo se asi 200 lidí, vy-
bralo se kolem dvou tisíc ko-
run. 

Michaela Veletová, 9. r. 
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Ve středu 13. 1. 2010 se konala „Pythagoriáda― 6. a 7. třídy. 

Zúčastnilo se jí 10 ţáků. Maximální počet bodů, který ţáci mohli získat, 
bylo 15. Za kaţdý jednotlivý úkol byl 1 bod. 

6. třídu opravovala paní učitelka Dana Bártlová. (Nejlepší D. Hodač a 
K. Bloudková.) 

7. třídu opravovala paní učitelka Jana Jarošová. (Nejlepší D. Špetlová a 
N. Podařilová.) 

Pro jedničkáře a dvojkaře byla „Pythagoriáda― povinná. 

Nikdo ze zúčastněných nebyl úspěšným řešitelem. 

Martin Janák, 8. r. 

PYTHAGORIÁDA 6. a 7.třídy 
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ZUZKA A ZAJÍC 

Byla jedna holčička, jmenovala 
se Zuzanka. Jednoho dne napadlo 
spoustu sněhu a Zuzanka si řekla, 
co bude se zvířátky v lese? 

Tak vzala ţaludy, kaštany a mr-
kev, které nasbírala a vypěstovala 
během roku, 

kdyţ ještě bylo krásné počasí . 

Šla dlouho, neţ došla k malému 
krmelci, kde všechny dobroty vy-
sypala hladovým zvířátkům, a 
v pytlíku jí zůstala jen jediná mr-
kev, které si nevšimla. 

Vydala se na cestu zpět, ale po 
chvíli zjistila, ţe v lese zabloudila. 

Najednou uslyšela, ţe za stromy 

někdo hopká. Najednou před ní sto-
jí malý zajíček. 

Zuzanka se ho hned zeptala na 
cestu, ale zajíček jí řekl, ţe má velký 
hlad. 

Zuzanka se podívala do pytle a 
zjistila, ţe jí v pytli zbyla ještě jedna 
mrkvička. 

S radostí ji podala zajíčkovi, kte-
rý jí za odměnu ukázal cestu domů. 

Zuzanka si zajíčka nechala do 
jara doma, aby neměl přes zimu 
hlad. 

Na jaře se vrátil do lesa a Zuzan-
ka ho často navštěvovala a spolu 
proţili hodně dobrodruţství. 

Daniel Krtek, 3. r. 

(Přepsala: 
M. Nevšímalová) 

Z TVORBY NAŠICH ŢÁKŮ 

OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 

Ve středu 2. 12. 2009 se uskutečnila „Olympiáda 
z českého jazyka―. Ţáci měli olympiádu rozdělenou na 
dvě části. První byla mluvnická část a poté následova-
la slohová část, kde museli vymyslet vlastní slohovou 
práci na téma ,,Z pekla štěstí ―. 

Olympiády se zúčastnilo 16 ţáků. Celkem se mohlo 
získat 30 bodů. 

Nejvíce bodů získala Tereza Veletová z 9. třídy a 
druhá skončila Šárka Bloudková. 

Osmou třídu opravovala paní učitelka Hana Vaněč-
ková, devátou třídu opravovala paní učitelka Věra 
Špetlová. 

Aleš Hora, 8. r. 

CHŘIPKOVÉ PRÁZDNINY 

V době 9. - 15. prosince byly vyhlášeny 
chřipkové prázdniny, neboť 8. 12. ve škole 
chybělo 48 ţáků.  

Kosařová Hana, 1. r. 

Veleta Pavel, 1. r. 

Lajnerová Štěpánka, 1. r. 



 

www.tonda-obal.cz 
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Dne 17. 12. 2009 se konala 
přednáška s názvem „Třídění 
odpadů a jejich recyklace.― Zú-
častnili se jí ţáci 6. a 7. tř. – 
1.skupina, 2. skupinu tvořili 
ţáci 8. a 9.třídy. 

Přednášku vedl pan Adam 
Karásek v učebně sedmé třídy. 

V první části přednášky na-
v á d ě l  p ř í t o m n é  ţ á k y 
k odpovědím na zadávané 
otázky, společně sestavili pře-
hled různých odpadů. 

Třídění odpadu: 

SKLO - BÍLÉ SKLO - PAPÍR 
- BIO ODPAD — PLAST -   
KOV—NEBEZPEČNÝ ODPAD 

- SMÍŠENÝ ODPAD (krabičky 
s nápisy těchto odpadů byly 
umístěny na stole). 

Potom stručně pohovořil 
o jednotlivých druzích a pustil 
nám CD o třídění odpadu. 

V závěru přišel krátký ústní 
test. Jaké otázky třeba zazněly? 

Kolikrát se dá recyklovat 
papír? 

Kolikrát se dá recyklovat 
sklo? 

Z čeho se skládá nápojový 
karton? 

Ti, kteří rychle a správně 
odpověděli, dostali pravítko se 
symbolem třídění odpadů, ne-

bo papírovou pomůcku, pomocí 
které jde najít, který odpad patří do 
určitých sběrných nádob. 

Některá pravítka a papírové ko-
touče zůstaly jako pomůcky ve ško-
le. 

Lucie Čechová, 8. r. 

 

TŘÍDĚNÍ ODPADU  

ČERTI VE ŠKOLE – 4. 12. 2009 

Ţáci devátého ročníku, jak  
uţ je na naší škole dobrým zvy-
kem, i letos připravili pro své 
mladší spoluţáky mikulášskou 
nadílku. Největší záţitek to byl 
určitě pro prvňáčky. Celé akci 
předcházelo divadelní předsta-
vení, které secvičili ţáci drama-
tického krouţku. 

Tlupa čertů pak obcházela 
třídy. Začala prvním stupněm, 
který stihla obejít během druhé 
vyučovací hodiny, a třetí hodi-
nu pokračovala na druhém 
stupni. Návštěva Mikuláše, 
anděla a čertů probíhala 
v kaţdé třídě zhruba 
stejně. Prvně přečetl 
moudrý Mikuláš ze své 
nebeské knihy jména 
největších hříšníku a 
pak hodný anděl roz-
dal všem dárkové ba-
líčky plné sladkostí. 
Ovšem ani čerti ve tří-
dě nezaháleli, různě 
zlobili, malovali děti 

rtěnkou a ty největší neposlu-
chy strkali do pytlů. 

Všem, kteří se podíleli na 
této zdařilé školní akci, patří 
velký dík.  

Markéta Jelínková, 7. r.   



 

Jak vidíte v tabulce, v mladších zvítězilo družstvo Pavla Svobody, ve  

starších zvítězil Honza Pohan a Martin Janák.  

Střelci gólů 

Svoboda Pavel 1, 1, 2 , 1 5 

Tkadlec Daniel brankář   

Vlček Dominik 1, 1, 1, 2 5 

Vorel Jan brankář   

Karásek Lukáš  0 0 

Kosař Josef 1 1 

Krtek Jiří  0 0 

Křikava Tomáš  0 0 

Janák Martin 1, 1, 1 3 

Pohan Jan 1, 4, 1, 3 9 

Studnička Petr 1, 1, 3 5 

Špinar Ondřej 1 1 
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V tělocvičně školy se hrál 16.12. „Vánoční turnaj.“ Zúčastnily se 

4 týmy.  

 

Po skončení turnaje dostali hráči vítězných týmů sladkosti. Čokolády dostali také 
oba brankáři - Dan Tkadlec, Honza Vorel a nejlepší střelci - Pavel Svoboda, 
Dominik Vlček a Honza Pohan. 

Jirka Krtek, 6. r.  

VÁNOČNÍ TURNAJ VE FLORBALU  

  

 Vánoční tur-
naj Florbal 

16. 12. 2009 

1.ml. 

  

Svoboda 

2.ml. 

  

Vlček 

1.st. 

  

J  +  P 

2.st. 

  

S  +  Š 

1. mladší 

 Svoboda 

Karásek 

  

1. místo 

  

6 bodů 

1  :  1     

1  :  1 

2  :  1 

2  :  2 

2. mladší 

Vlček 

Krtek 

1 :  1   

2. místo 

  

3 body 

1 :  1 

1 :  2 

2 :  2 

2. starší 

Janák 

Pohan  

      

1. místo 

 

 10 bodů 

2  :  2 

4  :  0 

2  :  1 

 4  :  3 

1. starší 

Studnička 

Špinar 

2  :  2 2. místo 

  

1 bod 

  

0  :  4 

1  :  2 

 3  :  4 
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Dne 24. 11. se konal ve sportovní hale v Pelhřimově turnaj ve florbalu ml. ţáků. 
V 7:10 jsme odjíţděli od školy směrem na Pelhřimov. 

V přidělené šatně jsme se převlékli a odešli se do haly rozcvičit.  
Byly 2 skupiny: 

1. skupina A: Ţeliv, Pelhřimov, Hálkova Humpolec,  

2. skupina B: Pacov Za Branou, Kamenice nad Lipou, Gymnázium Pelhřimov. 

Výsledky: 

1. utkání: Ţeliv-Koštice 0:1 

2. utkání: Ţeliv-Hálkova Humpolec 0:2 

Po dvou prohrách ve skupině jsme sice nepostoupili, ale zahráli jsme si. Určitě jsme 
se snaţili. Uvidíme příště. 

Dominik Hodač, 6. r.  

OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU  
MLADŠÍCH ŢÁKŮ 

výsledkem 3:0. Góly dávali: Jan Pohan, Petr 
Studnička a Jiří Točík. Další zápas byl proti ţá-
kům Základní školy Pacov Za Branou, se který-
mi jsme prohráli 2:1. Gól dal Jan Pohan. Posled-
ní zápas jsme sehráli s ţáky Základní školy Ho-
řepník, nad kterými jsme vyhráli 3:1. Góly dáva-
li: Jan Pohan, který dal dva góly, a Petr Studnič-
ka. 

Nepostoupili jsme ze skupiny, ale ostudu 
jsme neudělali. 

Petr Studnička,  
Jiří Točík, 9.r . 

Dne 25. listopadu se uskutečnilo v Základní 
škole Osvobození v Pelhřimově okresní kolo 
ve florbalu st. ţáků, kterého se účastnila i naše 
škola. V naší skupině stály proti sobě tyto zá-
kladní školy: Košetice, Pacov Za Branou, Hrad-
ská Humpolec a Hořepník. 

První zápas jsme hráli proti ţákům Základní 
školy Košetice a prohráli jsme 1:0 nešťastnou 
náhodou, kdyţ se našemu brankářovi zamotal 
míček pod sebe a nějak se dostal do brány. Dal-
ší zápas jsme hráli proti ţákům Základní školy 
Hradská, nad kterou jsme vyhráli úctyhodným 

OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU STARŠÍCH ŢÁKŮ 

Zleva: 
Křikava, Vorel, Vlček, Hodač, 
Kosař, Krtek, Šimáček,  
Karásek, Svoboda 

Dole: 
Tkadlec 
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VÁNOČNÍ BESÍDKY VE ŠKOLE 

21. 12. se ve škole konaly vánoční besídky. 

 Zeptali jsme se našich nejmladších (prvňáčků), co by si přáli od Je-
ţíška, a po Vánocích nám odpověděli, zda tento dárek dostali. 

Štěpánka Lajnerová - pejsek na baterky ne 

Nela Sochůrková - deníček s kódem ano 

Valerie Holendová  - deníček s kódem ne 

Hana Kosařová - deníček s kódem ne 

Filip Spousta – jeřáb ano 

David Krtek - traktor ano 

Martin Petr – lego ano 

Petr Vlček - autíčko na ovládání ano 

David Charvát - dinosauří dráha ne 

Martin Štefanica - vláčkodráha ano 

I přesto, ţe se některým dětem nevyplnilo jejich přání, byly šťastné 
z jiných dárků. 

Natálie Podařilová, 7. r. 
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