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Čistá Vysočina 2010 

Čistá Vysočina 21. 4. 2010 

Letošního  jar ního 

úklidu Vysočiny se aktivně 

z ú č a s t n i lo  1 4  5 3 4 

registrovaných účastníků. 

Další stovky dobrovolníků 

č i s t i l y  n á š  r e g io n 

samostatně bez krajské 

záštity. "Během týdne 

Čisté Vysočiny jsme vedli 

v evidenci 215 oficiálních 

úklidů, denně 20 aţ 30 akcí 

s  různou podporou 

ve ř e jno s t i ,  š k o l  a 

neziskových organizací," 

uvedl radní kraje Vysočina 

pro oblast ţivotního 

prostředí Zdeněk Ryšavý. 

V loňském roce se do 

akce Čistá Vysočina 

zapojilo 6 tisíc lidí a bylo 

sesbíráno přes 30 tun 

odpadků určených k 

dalšímu zpracování. "Letos 

se podař ilo  vyčist it 

Vysočinu od 60 tun 

odpadků. Je aţ zaráţející, 

co všechno lidé vyhodí do 

přírody. Vedle plastových 

lahví a starých pneumatik 

se letos dostalo 

i na úklid např. 

polystyrenu z 

izolací, obalů 

od parfumérie 

či nejrůznějších odpadlých 

dílů z automobilů," 

prozradil radní pro 

regionální rozvoj Martin 

Hyský. 

V letošním roce přibylo 

kolem silnic černých 

skládek a vyhozených 

pytlů naplněných odpadem. 

Příkladem šli i radní 

kraje Vysočina, kteří pod 

vedením pana hejtmana 

Jiřího Běhounka vyrazili 

uklízet příkopy kolem 

krajských silnic v úterý 20. 

dubna odpoledne. Během 

dvou hodin nasbírali na 

úseku mezi Jihlavou a 

Přísekou 25 pytlů odpadků, 

v y h o z e n ý c h 

nezodpovědnými řidiči. 

Akci Čistá Vysočina 

organizoval kraj Vysočina 

U nás akce Čistá Vysočina proběhla 

dne 21. 4., den před Dnem země. 

Zúčastnila se jí celá škola. 

Trasy: 

Třída 1. - 2. okolí školy, směr Haštal, 

okolo rybníku Belák na silnici k Sedlici. 

Třída 3., 4., 5. směr Červená Řečice. 

Třída 6. od mostu přes Ţelivku směr 

na Sedlici. 

Třída 7. Jirkova stezka, Převorka.  

Třída 8. ( rozdělit ) směr Brtná. 

Třída 8. a část 9. od špejcharu směrem 

do Křelovic. 

Třída 9. od mostu k Viticům, (moţno jít 

i kousek po silnici směr Vřesník), zpět 

do Ţeliva aţ po špejchar.  

Celkem sebráno: 

24 pytlů plastů 

14 pytlů komunálního odpadu 

Pneumatiky 

Kbelíky 

Aneta Průdková  8. r. 
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O nás pro nás 

jiţ druhým rokem. Jedná se 

o akt ivitu  pro jektu 

„Vysočina 21“, který 

r e a l i z u j e  k r a j s k á 

samospráva za podpory 

Revolvingového fondu 

Ministerstva ţivotního 

prostředí ČR. 

Další připravovanou 

a k t i v i t o u  p r o j e k t u 

„Vysočina 21“ je Veletrh 

produktů typických pro 

kraj Vysočina, který se 

uskuteční 6. května 2010 v 

Jihlavě. Cílem této zcela 

nové aktivity je seznámit 

veřejnost s regionálními 

produkty a podpořit 

regionální trh s kvalitním a 

nezaměnitelným zboţím. 

zdroj: www.kr-vysocina.cz  
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Záţitkový kurz druhého stupně 

Dali jsme se tedy do úklidu a dělali vše 

pro to, aby to tam vypadalo úplně 

stejně, jako kdyţ jsme přišli.  

Do Ţeliva nás odvezl autobus. Tam 

uţ na nás čekali dva poutníci, kteří nás 

měli zavést k prastarému mudrci, jenţ 

by nám měl poradit. Zdálo se totiţ, ţe 

stále něco děláme špatně. Mudrce jsme 

našli na Haštale. Řekl nám jednu velmi 

moudrou radu – Kdyţ dáme své 

schopnosti dohromady se schopnostmi 

druhých, dokáţeme věci, které bychom 

sami nezvládli. Poučení si všichni vzali 

k srdci a přímo na místě začala velká 

spolupráce. Všichni společnými silami 

rozšifrovali místo, kde je lék ukryt.  

Chvíli trvalo, neţ se skvěle ukrytý lék 

podařilo najít. Výsledek však stál za to 

a my mohli vyléčit všechny, kteří jiţ 

byli nakaţeni nebo se postupem času 

nakazili cestou.  

Jakmile byli všichni zdraví, 

následovala ještě poslední aktivita 

kurzu – libovolnou malbou se pokusit 

vyjádřit své dojmy.  

I přesto, ţe letos nám počasí 

skutečně nepřálo, bych kurz hodnotila 

jako velice povedený. Zaţili jsme 

spoustu věcí, na které jistě jen tak 

nezapomeneme, zahráli jsme si spoustu 

skvělých her, skutečně se pobavili, 

nespočetněkrát zasmáli, s hodně lidmi 

se sblíţili. A pokud tohle všechno není 

jen můj dojem, jakoţe si jsem skoro 

jistá, ţe ne, pak musím říct, ţe 

záţitkový kurz má smysl a doufám, ţe i 

nadále zůstane na naší škole tím velkým 

pojmem.  

Tereza Veletová 9. r. 

Záţitkový kurz je na naší škole 

uţ velký pojem.  Kaţdoročně se na 

něj všichni těší a jsou zvědaví, jak to 

vlastně bude probíhat, jelikoţ to 

nikdy není to samé a navíc se vše do 

poslední chvíle drţí v tajnosti.  

Letošní rok se příprav ujali tradičně 

deváťáci s paní učitelkou Jarošovou 

a panem učitelem Cihlářem. Prvním 

naším úkolem bylo vymyslet příběh, 

od kterého se bude celý kurz 

odvíjet. To jsme dotáhli do konečné 

podoby a reálnost fiktivního světa se 

č t yř mi ba r e vn ými nár o d y, 

postiţenými zákeřnou nemocí, jsme 

posílili i natočeným videem 

s nejrůznějšími detaily.  

Začátek kurzu probíhal v deváté 

třídě, kam se po jednom vstupovalo. 

Kaţdý účastník kurzu si vylosoval 

jednobarevný náramek a tím byl 

přiřazen k určitému národu. Ze třídy 

jsme ho ale nepustili jen tak. Na 

tabuli byly připevněny dva archy 

papíru s otázkami – „Co konkrétně 

bys tu chtěl zaţít?“ a „Co si myslíš, 

ţe je smyslem kurzu?“ Postupně se 

papír zaplňoval a my sledovali 

odpovědi.  

Po rozřazení jsme tu „tajemnou 

oponu“ kurzu pomalu začínali 

roztahovat. Všichni shlédli video a 

dozvěděli se cíl. Musíme se vydat 

hledat lék. Očekávali jsme, ţe to 

nebude snadné. To jsme ale ještě 

nevěděli, kdo a především co se 

n á m  t o  b u d e  p o k o u š e t 

zkomplikovat. Největším nepřítelem 

byl bezesporu déšť. Před vyraţením 

na cestu si sice drtivá většina lidí 

oblékla pláštěnky, ale déšť si přece 

jen našel skulinky, jak je obejít. 

Měli jsme připravenou spoustu 

venkovních aktivit, ale díky dešti jsme 

jich několik ani nemohli uskutečnit. Na 

všech bylo vidět větší či menší 

zklamání. Jak by ne. Nebylo ale vše 

ztracené. Cíl naší cesty – tělocvična 

senoţatské školy – se zdál vzdálený, 

avšak ne nedosaţitelný. A skutečně, 

jakmile jsme všichni dorazili a 

převlékli se do suchého, pokračovali 

jsme v plánu, třebaţe t rochu 

improvizovaně.  

Asi všichni očekávali nějakou 

noční hru. Jen my, deváťáci, jsme 

věděli, ţe bychom se místo čekání měli 

věnovat raději spaní, protoţe noční hra 

překvapivě nebude. Zato nás v brzkých 

ranních hodinách vzbudila připravená 

nahrávka. Slyšeli jsme varovné hlášení 

o výbuchu chemické zbraně. Museli 

jsme jednat rychle, ačkoliv byl nejeden 

člověk ještě rozespalý. Se zavázanýma 

očima a se zákazem mluvit bylo třeba 

dostat se na bezpečné místo. To se také 

všem skupinám podařilo a jistě si 

z toho mnozí odnesli silný záţitek.  

Po snídani byly připraveny další 

hry a úkoly a my se stále více 

přibliţovali k rozluštění zprávy, která 

by nám měla pomoci při hledání 

zázračného léku.  

Naobědvali jsme se a náš pobyt 

v senoţatské škole se chýlil ke konci. 
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Výlet 1. stupně do Českých Budějovic  

Přednáška o Norsku  

Všeználek 

jsme viděli, jak mohou 

onemocnět stromy, a také 

zde byla vyst avena 

preparo vaná zvíř at a. 

V dalším sále nás zaujal 

krásný strop, vymalovaný 

vídeňským malířem. Rádi 

jsme viděli zajímavosti v 

r y b á ř s k é m  m u z e u 

a lovecký sál. Nakonec se 

splnil sen snad kaţdého 

ţáka - jeli jsme do Mc 

Donalds. Výlet se vydařil 

a snad se všem líbil. 

Žáci 5. třídy  

V e  č t v r t e k  d ne 

20. května se konal výlet 

1. stupně do Českých 

Budějovic. Vyrazili jsme 

v 7:30 od základní školy. 

Cesta trvala cca. 2 hodiny. 

Nejprve jsme šli na Černou 

věţ, která je vysoká 

72 metrů a má 275 schodů. 

Potom jsme si prohlédli 

čtvercové náměstí a v jeho 

středu nás zaujala kašna. 

A u t o b u s e m  j s m e 

se přemístili na Hlubokou. 

Zde jsme navštívili zámek. 

Největší ohlas měla 

měděná koza, na které 

se téměř všichni vyfotili. 

O zámku jsme se dozvěděli 

zajímavé informace, např. 

ţe kněţna Eleonora uţ 

nechtěla mít zámek ve 

stylu baroka, a proto ho 

nechala přestavět podle 

Anglické královny. Skoro 

v kaţdé místnosti byly 

velké, těţké a krásné lustry. 

Kdyţ skončila prohlídka 

zámku, jeli jsme do ZOO. 

Zde jsme procházeli 

českým lesem. Viděli jsme 

mnoho krásných zvířat. Po 

svačině jsme šli do 

zemědělského muzea. Zde 

Ve středu 21. 4. 2010 se 

zúčastnili čtyři ţáci pátého 

ročníku ZŠ Ţeliv: Monika 

M a t o u š k o vá ,  L u k á š 

Průdek, Daniel Tkadlec a 

Tomáš Chmelo soutěţe 

Všeználek. Soutěţ se 

konala v Pelhřimově v 

DDM v 9:30 hodin. 

Soutěţilo osm druţstev. 

Ţe livskému druţstvu 

uniklo finále o jeden bod. 

O t á z k y  s e  t ýk a l y 

přírodovědy, vlastivědy a 

literatury. Převaţovaly 

otázky z oblasti literatury. 

Přesvědčili jsme se, ţe je 

třeba i trocha štěstí. 

Monika Matoušková, 

Lukáš Průdek 5. r. 

Marta Pohanová 9. r. 

(obr.— cs.wikipedia.org) 

29. března se v naší 

š k o l e  u s k u t e č n i l a 

přednáška o Norsku pro 

devátý ročník. Přijela k 

nám paní PhDr. Věra 

Doušová, která byla v 

Norsku natočit reportáţ. 

Přednáška se konala v 7. 

třídě, ve které nám pustili 

natočený příběh. Přijela k 

nám, aby nám ji ukázala a 

abychom se seznámili s 

tím, jak ţijí Češi v Norsku. 

Dověděli jsme se např., ţe 

tam mají občas špatné 

počasí, ţe je tam nízká 

kriminalita a lidé jsou tam 

velmi přátelští, jde tam 

lépe sehnat práce neţ u nás 

v Česku. Tuto přednášku 

zako nč i la  pan í  uč . 

Špetlová tím, ţe jsme 

dostali za úkol napsat o 

této přednášce úvahu. 
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Výročí stonoţkového hnutí 

dětský sbor z Loštic, Pepa 

Vágner, paní Běla, gen. Šíba, 

Astrid Hagen Huerta, plk. Petr 

Milčický, kpt. Lada Kovářová a 

por. Lukáš Kubiček a zazněla 

stonoţkové hymna "Never Be 

Alone". Při jejích tónech se 

rozvlnilo hlediště stovkami rukou. 

Slavnostní odpoledne ukončil 

nádherný ohňostroj. 

Kateřina Bloudková 6. r. 

Dne 13.5.2010 se ţáci druhého 

stupně podívali do Prahy na 

20. výročí „Stonoţky“. Přesně ve 

13:00 hodin za zvuku slavnostní 

famfáry vpochodovala na plochu 

jednotka vojáků, která přinesla vlajku 

České republiky. Poté bylo slavnostní 

uvítání, po kterém česká armáda 

předvedla pořadové cvičení, za které 

sklidila velký potlesk. A dále se 

předvedli cvičení psi se svými 

psovody, kteří ukázali zadrţení 

pachatele a cviky poslušnosti. Ke 

konci jejich vystoupení uţ bylo slyšet 

vrtulník, ze kterého vyskočilo 

8 armádních výsadkářů. Následovala 

soutěz v atletickém víceboji – skoku 

do dálky z místa a štafetovém běhu na 

4x60 metrů. Výkony škol byly téměř 

vyrovnané. Následovaly ukázky 

aktivit ţáků ze stonoţkových škol. 

Bylo moţno vidět gymnastky 

ze ZŠ Humpolec, tanečníky ze 

Zubří v představení street 

dance, divadelní soubor ze ZŠ 

Spálené Poříčí se zkráceným 

př edst aven ím muz iká lu 

Č e r t o v s k á  p o h á d k a , 

gymnastky ze ZŠ Petřiny - jih 

se sestavami sportovního 

aerobiku a kapely ze 15. ZŠ 

Plzeň The Undercovers a 

Treska. Během sportovních 

soutěţí i kulturního programu 

se mohly děti nechat zkrášlit ve 

středisku bodypaintingu Gymnázia 

Jiřího Ortena z Kutné Hory. 

Poté jiţ vystoupili hosté. Houslista 

Michael Hejč zahrál na elektrické 

housle ukázky ze svého repertoáru, 

operní zpěvák Adam Plachetka, 

bývalý stonoţkový ţák, zazpíval árii z 

Mozartovy opery Figarova svatba. 

Příjemným překvapením byl i Petr 

Blecha, přední make-up artist firmy 

Lancome a bývalý stonoţkový ţák. V 

podvečer pak začal velký 

koncert - nejdříve zpívala 

Tereza Vágnerová, poté Pepa 

Vágner a na závěr Ben 

C r i s t o v a o .  P u b l i k u m 

aplaudovalo po kaţdé písničce 

a podnikalo divoké útoky na 

umělce v touze získat jejich 

autogram. Vůbec nikomu 

nevadilo, ţe uţ se počasí 

ochladilo. A nastal čas se 

rozloučit. Na jevišti se objevil 
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TURNAJ VE STONÍM TENISE  

Kateřina Bloudková 

obsadila 2. místo a Šárka 

Bloudková zvítězila. 

Martin Pohan 9. r.  

Dne 31. března 2010 se 

uskutečnil turnaj ve 

stolním tenise v Košeticích. 

Druţstva: ZŠ a MŠ 

Košetice, ZŠ Ţeliv, ZŠ 

Čechtice, ZŠ Senoţaty.¨ 

Byly čtyři kategorie:-

chlapci 6.-7.třídy- Dominik 

Šimáček 

-chlapci 8. - 9. třídy - 

Martin Pohan 

-dívky 6. - 7. třídy - 

Kateřina Bloudková 

-dívky 8. - 9. třídy - Šárka 

Bloudková 

Do min ik Š imáček 

skončil na 3. místě, Martin 

Pohan na 4. místě. 



Věznice Kynšperk nad Ohří  

nám obrázky z historie i ze 

současnosti věznice a některé 

zajímavosti a časopisy, které 

napsali a vytiskli vězni sami. 

Na  závěr  nás  je š t ě 

upozorňovala na to, co 

děláme, abychom byli 

rozumní a abychom se 

v nějaké věznici ještě 

nepotkali. 

Kateřina Buňatová 8. r. 

V pondělí 10. května 

2010 nás mezi 1. aţ 

2. vyučovací hodinou 

provedla věznicí Kynšperk 

nad Ohří PhDr. Hana 

Fojtíková. Paní Hana 

Fojtíková pracuje 

v této věznici jako 

psycholoţka, která 

si povídá s vězni a 

p o s k y t u j e  j i m 

moţnost se svěřit. V 

těchto hodinách nás 

seznámila s pravidly 

a s chodem této 

věznice. Ukázala 

„O zdravém ţivotním stylu“ 

antikoncepce, kterou nám 

dokonce i ukáza la. 

Nezapomněla ani na tak 

důleţitou věc, jako je 

rozbalování kondomu, 

který nám rozdala jako 

dárek. 

Docela nás mrzelo, ţe 

tato část  přednášky 

skončila, musím říct, ţe 

byla pro nás zajímavější, 

záţivnější. 

Denisa Říhová 7. Roč  

Dne 15. dubna k nám 

do školy přijela paní 

Vrza lo vá,  aby ná m 

povyprávěla o zdravé 

výţivě a sexuální výchově. 

Obě tyto součásti našeho 

bytí jsou důleţité a 

zajímavé, není proto divu, 

ţe všichni poslouchali, ani 

nedutali. Jako první jsme si 

povídali o zdravé výţivě, 

kde nás paní poučila o 

vitamínech, důleţitých 

sloţkách našeho jídelníčku 

a na závěr nám řekla i něco 

o  a no r e k t ič k á c h  a 

bulimičkách. Nemohli jsme 

věřit vlastním očím ani 

uším, jak se někdo dokáţe 

takhle zkazit pro krásu – 

„krásná“ aţ na kost. Lidi, 

uvědomte si, co děláte! 

Hodně takovýchto případů 

anorektiček i bulimiček za 

tu „krásu“, zaplatí ţivotem. 

Po celou dobu této 

přednášky mezi námi 

kolovaly fotky anorektiček, 

slyšela jsem kluky, jak 

zhnuseně komentovaly 

d ívk y  p ó z u j í c í  na 

obrázcích. Ne, to nebyly 

dívky, byly to chodící 

kostry!  

O přestávce, která byla 

také mezníkem mezi 

oběma tématy, jsme si 

většinou povídali o 

přednášce a přemítali jsme 

o přednášce nadcházející. 
Vzrušení, kdyţ jsme 

nastupovali na druhou 

přednášku, bylo téměř 

hmatatelné. Někteří se báli, 

někteří byli nervózní, ale 

všichni se styděli, byli jsme 

napjatí, jak to téma dokáţe 

paní vysvětlit. Vypadala 

s p í š  n a  o d bo r n o u 

přednášku, ale zdání 

klame. Pojala to s 

humorem, ţe jsme se 

dokázali patřičně uvolnit a 

ţivě se zapojit do diskuse. 
Paní nám rozdala modré a 

holkám růţové prouţky 

papíru, na který jsme měli 

napsat jednu jedinou 

vlastnost, kterou by měl 

mít ideální partner. Musím 

říct, ţe mě napadly stovky 

různých vlastností, ale 

nakonec jsem se přece 

rozhodla pro jednu. Potom 

všechny papírky vybrala a 

přečetla. Ani mě moc 

nepřekvapilo, ţe polovinu 

zabíralo slovo věrný/á. 
Bylo pěkné vědět, co si 

opačné pohlaví myslí o 

nás. Důleţitou částí byla 
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Velikonoční soutěţ  

V pátek 26. 3. 2010 

vyhlásili ţáci 6. ročníku 

velikonoční soutěţ. Třídy 

od 1. aţ do 9. ročníku měly 

za úkol vyzdobit veliko-

nočně třídy. Soutěţilo se o 

polárkové dorty. Ve středu 

31. 3. 2010 porota ve slo-

ţení učitelů: D. Bártlová, J. 

Decastelová, L. Chybová, 

V. Špetlová, J. Jarošová a 

zástupců 6. třídy: D. Ho-

dač, L. Karásek vyhlásili 

vítěze soutěţe. 

Na 1. místě se umístili 

ţáci 8. ročníku a získali 2 

polárkové dorty. 

Na 2. místě se umístila 

2. třída, která získala 1 

polárkový dort. 

Na 3. místě se umístili 

ţáci 7. ročníku a ti také 

dostali 1 polárkový dort.  

Lucie Zajíčková 6. r. 
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