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     V sobotu 26. listopadu se za zdmi Základní školy v Želivě odehrála již tradiční „Vánoční dílna“,,při 

níž návštěvníci na samém počátku adventu mohli nasát tu pravou vánoční atmosféru. Celá akce byla 

zahájena v 13:00 vystoupením mladších žáků dramatického a tanečního kroužku, krátkou sérií vánoč-

ních říkadel a koled. Po té se návštěvníci naší školy rozmístnili po jednotlivých dílnách. Ve třídách si 

mohli, za pomoci proškolených žáků, vyrobit rozmanité vánoční dekorace a drobné dárky.V 1. třídě si 

lidé mohli zakoupit dětmi vyrobené adventní věnce na dveře nebo na stůl, keramické ozdoby, či zdo-

bené perníčky. Ve druhé třídě si návštěvníci zkusili ozdobit vánoční perníčky a vyrobit papírové 

hvězdy a andělíčky, ve třetí třídě se pak šlo o výrobu filigránových a drátěných ozdob. 

      V prvním patře bylo dále možno získat originální adventní kalendář, netradiční vánoční vazby a 

svícny. Stanoviště páté třídy se zaměřilo především na praktickou část vánoc, tedy balení. Lidé si zde 

mohli vyrobit dárkové taštičky a ozdobné krabičky, které vyzdobili květy a koulemi  z proužků papí-

ru. Mimo to zde byly na prodej i adventní  látkové věnce. Šestá třída nakonec doplnila vánoční sorti-

ment o originální přání, balící papír a ozdobné šišky. Nechybělo ani malé občerstvení a posezení u 

kávy v hlavní chodbě školy. Akce slavila jako již tradičně úspěch a příští rok se jistě můžeme těšit na 

její opakování. 

Markéta Jelínková, 9. ročník 



Dne 29. 11. 2011 se konal Orion florbal cup mladších žáků v Pelhřimově. Turnaje se zúčastnilo celkem 16 

týmů, které byly rozděleny do 4 skupin. Skupina A a B hrála ve Sportovní hale Pelhřimov a skupina C a D 

hrála v tělocvičně na ZŠ Osvobození Pelhřimov. Naši žáci byli ve skupině C s týmy ZŠ Hradská Humpo-

lec,  ZŠ Osvobození Pelhřimov a ZŠ Hořepník. 

První zápas proti ZŠ Osvobození jsme vyhráli 3:1, v druhém zápase jsme vyhráli 1:0 proti ZŠ Hradská a 

poslední zápas proti ZŠ Hořepník skončil výhrou 3:0. Díky těmto výsledkům jsme se dostali do nejlepších 

4 týmů, kterými byly ZŠ Hradská, ZŠ Lukavec a ZŠ Komenského. První zápas jsme odehráli proti Lukav-

ci, se kterým jsme prohráli 2:1, další zápas nás čekal proti ZŠ Komenského, se kterými jsme také prohráli 

5:2, poslední zápas proti ZŠ Hálkova Humpolec jsme bohužel prohráli také a to 4:1. Konečné pořadí skon-

čilo následovně: na 1. místě ZŠ Hálkova, na 2. místě ZŠ Lukavec, na 3. místě ZŠ Hálkova a na 4. místě ZŠ 

Želiv.  

Myslím si, že jsme hráli dobře a 4. místo je hezké a zasloužené. Naši školu reprezentovali Pavel Svoboda, 

Dominik Vlček, Daniel Tkadlec, Honza Vorel, Ondřej Svoboda, Petr Šimáček, Daniel Krtek a Daniel Ber-

ky. 

 
Daniel Tkadlec, 7. ročník 

1. prosince 2011 se konal v Pelhřimově Okresní turnaj ve florbalu starších žáků. Zúčastnila se ho 

družstva ze 17 základních škol okresu. Naši žáci (Vlček Dominik, Tkadlec Daniel, Krtek Jiří, Ka-

rásek Lukáš, Křikava Tomáš, Kosař Josef, Hodač Dominik, Šimáček Dominik) byli ve skupině se 

ZŠ Hu Hálkova (0:2), Pe Komenského (1:4), Košetice (2:1) a Žirovnice (0:0). Ve skupině skončili 

nakonec na 4. místě a to se stejným počtem bodů, ale horším skóre jako Žirovnice. Do finále 

z naší skupiny postoupili žáci ZŠ Komenského v Pelhřimově. Ve finále vyhráli žáci ze ZŠ Ko-

menského, před Kamenicí n. Lipou a Novou Cerekví. 

Jiří Krtek, 8. ročník 



Poslední den před vánočními prázdninami se uskutečnil pro žáky turnaj ve florbalu. Předem si připravily 

družstva, která se mezi sebou utkala. Turnaje se nezúčastnili žáci 9. ročníku, kteří měli další díl finanční 

gramotnosti – vánoční nákupy. 

Výsledky: 

Chlapci: 

1. Daniel Tkadlec, Lukáš Karásek, Dominik Vlček 

2. Tomáš Křikava, Jan Vorel, Ondřej Průša 

3. Dominik Šimáček, Jiří Krtek, Josef Kosař 

Dívky: 

1. Nikol  Šebestová, Klára Šimáčková, Tereza Zajíčková 

2. Markéta Nevšímalová, Lucie Zajíčková, Kateřina Bloudková 

3. Monika Matoušková, Michala Mülerová, Anna Hlavničková, Tereza Krepčíková 

Dominik Hodač, 8. ročník 



Kateřina Bloudková, 8. ročník 

Markéta Jelínková, 9. ročník 

Ve čtvrtek 29. 11. 2011. se konalo školní kolo Dějěpisné olympiády na téma „V bohatství i chudobě 

aneb Osobnosti k nezaplacení“. Školní kolo bylo zaměřeno na mince a první peníze. Příklad otázka 

Jaké mince používali staří Keltové? Olympiády se učastnilo 5 žáků, z toho 2 z deváté třídy a 3 z 

osmé. Nejlepším řešitelem byla Markéta Jelínková, která získala 34,5 bodů z možných 60 bodů, za ní 

o jeden bod skončila Dominika Špetlová. (viz. tabulka) Markéta Jelínková je pozvána na okresní kolo 

do Pelhřimova. 

Jako již každým rokem, i letos jsme my žáci devátého ročníku, za pomoci učitelů, pro své mladší 

spolužáky připravili tradiční „školní“ mikulášskou nadílku. Ačkoliv je všeobecně známým faktem, 

že Mikuláš chodí 5. prosince, ve škole bylo letos pro tuto akci určeno trochu netradiční datum 2. pro-

since, což zaručilo překvapení žáků očekávajících dodržení obvyklé doby. 

     Celá akce odstartovala po druhé vyučovací hodině v první třídě, ze které postupovala až k třídě 

osmé. Celou naší skupinu i se mnou tvořilo osm čertů. Samozřejmě jsme se všichni ostře vyzbrojili 

rudými rtěnkami, jejichž obsah neodvratně skončil na obličejích dětí. Nás, čerty doplňoval samozřej-

mě ještě anděl a naprosto nepostradatelný Mikuláš, díky němuž se děti opravdu neměli čeho bát. Což 

se v několika případech nepotvrdilo! Mikulášská nadílka pak proběhla zcela tradičně. Prvotním čer-

tovským strašením, které jsme si myslím pořádně užily především my deváťáci, po němž následovala 

nadílka v podobě balíčku se sladkostmi pro každého žáka. 

   Nezbývá doufat, že se dětem Mikulášská nadílka líbila a neodnášejí si z ní žádné nepříjemné zážit-

ky. 

 

Jméno Počet bodů 

Markéta Jelínková 34,5 

Dominika Špetlová 33,5 

Kateřina Bloudková 23 

Dominik Hodač 15,5 

Dominik Šimáček 15 



6. 12. 2011 ve speciální učebně v budově ZŠ Želiv proběhlo školní kolo Olympiády z českého jazyka. 

Kola se zúčastnilo 10 žáků z osmého a devátého ročníku, kteří měli za přibližně za 45 minut vyřešit část 

mluvnickou a za 70 minut napsat část slohovou. Výsledky viz. tabulka.  

Natálie Podařilová, 9. ročník 

Jméno Mluvnická 

část 

Slohová část Celkem 

Veselá Tereza 17 8 25 

Říhová Denisa 14 7 21 

Špetlová Do-

minika 

13 7 20 

Podařilová 

Natálie 

14 5 19 

Bloudková 

Kateřina 

11 6 17 

Jelínková 

Markéta 

9 7 16 

Hodač Domi-

nik 

7 4 11 

Šimáček Do-

minik 

6 4 10 

Karásek 

Lukáš 

7 0 7 

Kosař Josef 3 0 3 

Tento rok byla Mikulášská nadílka jeden velký pytel s překvapením. Bylo nám řečeno, že Miku-

láš, čerti a andělé budou chodit v pondělí  5. prosince. Ale skutečnost byla jiná, chodili už v pátek 

2. prosince. Většina dětí byla překvapena. Všichni dostali balíček se sladkostmi a na obličej pár 

čar od rtěnky. Několik dětí postříkali voňavkou. Čerti si nedali pokoj a proháněli nás v jídelně, tě-

locvičně a po chodbách. Ale nakonec  vše dobře dopadlo a nikdo z nás žáků, ani z učitelského sbo-

ru, v pekle neskočil. 

Patrik Holenda, 6. ročník 



V úterý 13. 12. 2011 se v Humpolci konala výstava židovského muzea „Neztratit víru v člověka“. 

Organizovala ji Střední škola informatiky a cestovního ruchu v Humpolci. Tato akce se zaměřila na 

období 2. sv. války, kdy byla řada Židů, lidí s odlišnou sexuální orientací či tělesným postižením bez-

důvodně posílána na smrt a byla brána jako méněcenná. 

  Celý náš 9. ročník nasedl v 13:00 h do autobusu. Zhruba za 15 min jsme z něj vystoupili a vydali se 

směrem ke škole, kde měla být výstava pořádána. 

Uvítala nás příjemná paní, vysvětlila nám co a jak a ochotně zodpověděla vše, co nás zajímalo. 

Sesedli jsme se kolem stolu. Většina našich pohledů směřovala ke zdi, kde se promítaly dobové a ilu-

strační fotografie. Všude kolem byly panely s fotkami a texty jedna nástěnná tabule. Byly nám rozdá-

ny kartičky s „naším“ jménem, osobními informacemi a rozkazem k dostavení se k transportu. Možná 

nám měly jenom pomoct vžít se do role člověka, co tuto kartičku jednoho dne obdržel. (Pracovali 

jsme s nimi vlastně až na samém konci, kdy jsme hledali v rejstříku obětí, zda přežili, či ne). 

Sdružili jsme se do skupinek. Náš úkol byl takový: do papírů na již položené otázky hledat a zapi-

sovat odpovědi. Dali jsme se do práce. Na úvodním panelu byly fotografie 6 českých dětí, které zaži-

ly 2. sv. válku. O těchto dětech byla v podstatě celá tato akce. Každá skupinka si vybrala jednoho člo-

věka, o kterém měla získat (poté zapsat) všechny údaje. Na každé desce (bylo jich asi 20) byl fotogra-

fiemi i textem zobrazen jejich životní příběh, zlomové okamžiky a vypsány úryvky z jejich deníků. 

Bylo to skoro jako doplňovačka. Chodili jsme od panelu k panelu s papírem a tužkou v ruce a hledali 

odpovědi. 

Zhruba po hodině jsme se rozloučili, ještě chvíli pobíhali po městě a v 15:20 h nasedli do autobu-

su. 

Celá tato akce se mi sama o sobě velmi líbila. Nejenže byla velmi pěkně zpracována a přiblížila nám 

období okupace, ale donutila člověka zamyslet se nad sebou a nad životem tehdy a nyní. Když jsem 

četla (a při mé představivosti i promítala) příběh všech těch dětí, chtělo se mi (beze srandy) brečet. 

Myslím, že výstava skvěle splnila svůj účel a může si blahopřát. 

Tereza Veselá, 9. ročník 



Dne 14. prosince  2011 se konala na Střední škole informatiky a cestovního ruchu v Humpolci Soutěž 

v PC dovednostech pro žáky základních škol. Soutěž se skládala z těchto částí: testy ECDL, sestavování 

počítače a test logiky. Test ECDL byl pro každého žáka jiný, žák si vylosoval práci s různými programy 

od Microsoft Office. Soutěže se zúčastnily ZŠ Hálkova Humpolec a naše škola. V soutěži nás reprezen-

tovali: Dominik Hodač, Martin Urban, Dominik Šimáček a Lukáš Hanek.  Pro žáky bylo připraveno ob-

čerstvení. Výherci soutěže byli:  

1. Krčil Aleš – ZŠ Hálkova – odměna multifunkční tiskárna 

2. Hodač Dominik – ZŠ Želiv – odměna bezdrátová myš  

3. Kocmanová Iveta - ZŠ Hálkova – odměna USB disk 8 GB 

Dominik Hodač, 8. ročník 

V prosinci Školní parlament vyhlásil soutěž o nejlepší vánoční výzdobu třídy. V posledním předvánoč-

ním týdnu členové parlamentu hodnotili výzdobu. Každý člen parlamentu dával počet bodů 1 - 5 podle 

toho, jak se mu zdála třída vyzdobena.  

Výsledky: 1. místo 2. – 3. ročník - 26 bodů 

                  2. místo 1. ročník - 25 bodů 

                  3. místo 4. – 5. ročník - 24 bodů 

Na dalších místech se umístil 6., 8., 9., 7. ročník. Ceny do soutěže věnovala pí učitelka Jarošová. Vítě-

zové se radovali z krásných plyšáků.  

Dominika Špetlová, 9. ročník 



Ve středu 18. ledna 2012 proběhl zápis nových školáků do 1. třídy. Zápis připravily paní učitelky 

z prvního stupně spolu s pí ředitelkou. Drobné dárečky pro budoucí prvňáčky připravili žáci z prvního 

stupně. Při zápisu pomáhali žáci 9. ročníku s občerstvením. 

Věra Špetlová 

Ve čtvrtek 12. ledna 2012 se uskutečnilo setkání s pí Janálovou, kronikářkou obce Želiv, v rámci vzděláva-

cího projektu Výletní naučná stezka okolím Želiva. Paní Janálová nás nejdříve seznámila s historii kroniky. 

V roce 1920 byla uzákoněna povinnost obcí psát kroniku. U nás se psala ručně a ručně ji píše i ona. Kroni-

ka má dva díly. První díl začal psát pan František Novák. Před ním byli ještě dva kronikáři, ale jejich zápi-

sy hodnotí jako špatné. V roce 1965 převzal kroniku pan Melichar, který psal kroniku 40 let. Od roku 2008 

dělá kronikářku ona. Vysvětlila nám, jak se dělá zápis do kroniky. Celý rok sbírá informace, které třídí. 

Z nich si připraví zápis, který nejdříve musí schválit obec a pak ho může přepsat do kroniky. V druhé části 

besedy nám ukázala několik příloh, kde jsou fotografiemi zachyceny důležité etapy života obce. Tato část 

nás již více bavila, protože jsme poznávali své sousedy, mnohdy i naše rodiče, prarodiče a celou řadu dal-

ších nám známých tváří. 

Natálie Podařilová, 9. ročník 




