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Dne 13.4.2012  se žáci ZŠ Želiv účastnili projektu Čistá Vysočina.Naše škola se do tohoto projektu za-

pojila už počtvrté. Žáci chodí s pedagogickým dozorem v okolí Želiva a čístí silnice a škarpy. Snažíme se 

takto  udělat si to prostředí  kolem  sebe  čistší, abychom tu lépe mohli žít. Žáci 1.—2. ročníku chodí 

krátké trasy,ale vyšší ročníky mají už více práce, protože každoročně se najde plno odpadků, které zne-

čišťují  Vysočinu. 

Tereza Zajíčková, 6. r . 

     Dne  21.4. 2012  proběhlo u naší školy sázení stromů.  Začínalo se od jedné hodiny a končilo se ve čtyři.  Nejdříve se všichni 
zúčastnění  shromáždili za školou na fotbalovém hřišti , kde nám byla udělena přednáška od pana Havla o  zastřihávání a sázení 
stromů. 

     Poté  si šla každá třída zasadit své dva nebo tři stromy. Když byly všechny stromy zasazené,  obešel pan Havel  všechny třídy a 
stromy byly zastříhány . 

   Následně se šlo do školy, kde bylo připravené občerstvení  v jídelně, ve třídách v přízemí byly dílny  zaměřené na ovoce a ovocné 
stromy.  Na chodbě  byla připravena ukázka bižuterie z FIMA ,  kterou zde připravily Monika Matoušková a Natálie Podařilová . 

    V jídelně se mezi tím odehrávala  ukázka  některých způsobů vazby  květin. 

    Na školní zahradě byla i možnost opečení špekáčků .  

    Všem se zde líbilo a spokojeni  odcházeli domů.  

                                                                                                                                    Anna Hlavničková, 7. r.   



                                            

     Dne 12.04.2012 se na naší základní škole konal kurz první pomoci. Jako v dřívějších 

letech se tohoto kurzu zúčastnili žáci 8. ročníku. 

     Přijely dvě zdravotní sestry z pelhřimovského Červeného křiže, aby nám vysvětlily „ 

první pomoc“. 

Ukázaly nám např. resuscitaci, ošetření zlomeniny a popáleniny. Žáci si sami mohli vy-

zkoušet ošetření různě poraněných končetin.  

Bylo nám ukázáno vybavení pro ošetření v terénu a výbava sanitky.  

Myslím, že celé třídě to velice pomohlo. 

                                                                       Ondřej Průša, 8. r.  

 



Jako každý rok se účastní žáci 8.ročníku návštěvy na Úřadě práce v Pelhřimově, tak ani 

tento  rok tomu nebylo jinak. Žáci 8.ročníku jeli 4.4.2012 na Informační a poradenské 

středisko pro volbu povolání. Odjížděli v 7:10 h. od školy a celé dopoledne strávili  

s panem M. Třískou, který nám zde pomáhal s výběrem střední školy. Někteří žáci si 

z tohoto dne odnesli spoustu důležitých  poznatků a materiálů. Máme sice ještě necelý 

rok, abychom se správně rozhodli, ale nikdy není pozdě si ještě něco dalšího zjistit. Kaž-

dý z nás míří na nějakou školu podle svého gusta, ale návštěva na Úřadě práce nám tímto 

hodně pomohla. 

Lucie Zajíčková, 8. r. 

          

     Dne 26. 4. 2012  se v Okresním muzeu v Pelhřimově konala okresní pěvecká soutěž Pelhřimovský 

zvonek . 

     Z naší školy jela Dominika Veletová - 1. kategorie - 5.třída,  Klára Šimáčková a Nikol Šebestová -  

2.kategorie (duo) - 6.třída, Tomáš Křikava a Lucie Zajíčková - 4.kategorie (duo) - 8.třída.   

   Klára Šimáčková a Nikol Šebestová zazpívaly dvojhlasně lidové písně „Jeníčku, bloudíš“ a „Kudy, 

kudy, kudy cestička“, umístily se na 2. místě. Lucie Zajíčková a Tomáš Křikava vystoupili s písněmi 

„Valčíček“ a „Tulácký ráno“, dostali čestné uznání. Dominika Veletová hezky zazpívala lidovou píseň 

„Ó, řebíčku zahradnický“ a píseň „Bláznova ukolébavka“. 

    Na tuto soutěž nás připravila a také s námi jela a na klavír doprovodila  paní učitelka Hana Vaněčko-

vá.  

    Z této soutěže jsme si každý něco odvezli a vraceli jsme se všichni šťastní domů, protože den probíhal 

krásně. 

 

                                                                                                               Klára  Šimáčková, 6. r.     



Čtyři  čtyřčlenná družstva soutěžila v Pelřimově o první místo v soutěži 

Všeználek, která se konala v Pelhřimově dne 19.dubna. V prvním kole 

jsme se umístili na pěkném  2. místě. V naší skupině vyhrál Pacov. Ce-

lou soutěž vyhrály Košetice. Na Všeználka  jeli žáci 5. ročníku -  

Dominika Veletová , Daniel Krtek, Daniel Berky a Petr Šimáček. 

                                                      Petr Šimáček, 5. r. 

     Ve středu 9.května  se žáci prvního i druhého stupně zúčastnili exkurze v meteorologické stanici a na Hrádku u Pacova.  

     První stupeň vyjel ráno s předstihem, a tím se předešlo „srážce“ na cílech exkurze. Na meteorologické stanici  jsme venku 

mohli pozorovat spoustu zajímavých, moderních i starších přístrojů, které mají za úkol měřit srážky, teplotu, výšku sněhové po-

krývky atd.  Poté jsme se autobusem přesunuli k Pacovu na Hrádek. Tam jsme si prohlédli popelářská auta, třídírny odpadů, a také 

jsme vylezli na ohromnou hromadu odpadků, která strašně moc zapáchala. Další zastávkou byla výstava Antonína Sovy v Pacově. 

Na té jsme měli možnost zhlédnout velice zajímavé, krásné, ale bohužel také velmi drahé obrazy. Posledním cílem byla návštěva 

výstavy Chýnovských jeskyní.  

      Poté následoval rozchod po pacovském náměstí  a pak tradá zpátky ke škole. 

Denisa Říhová, 9. r. 



                                                   

     Tento den byl zahájen pomocí 8. ročníku tzv. dopravní jízdou. Nejdříve si tuto aktivitu vyzkoušel 

první stupeň (1. – 5.třída). Zatímco žáci prvního stupně se zdokonalovali v jízdě na kole, druhý stupeň 

si zkusil napsat cyklistický test a poté naopak. Potom si žáci 8. a 9.ročníku  připravili pro 1. – 7. třídu 

„zdravotní stanoviště“, kde se děti naučily např. ošetřit popáleninu apod., zároveň žákům dávali body 

za jejich následnou ukázku. 

      Po těchto činnostech se všichni žáci sešli u vchodu školy a paní ředitelka vyhlásila pořadí na jednot-

livých stanovištích. Každý,kdo se umístil do 3. místa, dostal diplom. 

     Pro 2. stupeň byl ještě připraven program od 13 – 15hod. – terénní exkurze. Přijel nás navštívit pan 

Křivan, který nám zodpověděl otázky na jakékoliv rostliny, které jsme neznali a neuměli je pojmenovat. 

Měli jsme připraveny různé úkoly a na závěr jsme si vytvořili herbář.      Natálie Veletová, 9. r.  

 

                                                                                                                                

Dne 25.5.2012 se žáci Základní školy v Želivě účastnili zasedání parlamentu 

v Dobroníně na Jihlavsku. Žáci naší školy poznávali a pochopili věci, které dosud nevěděli.  

     Odjezd byl v půl osmé od naší školy a návrat kolem druhé  hodiny odpoledne. 

„Parlamenťáci“ prezentovali své školy a snažili se poukázat na dobré výsledky a dát jiným ško-

lám návrhy,které by na své škole mohli  uplatnit. 

     Myslím si, že tento den byl vydařený, každý z nás viděl ,jak se „hospodaří “ na jiné škole. 

                                                                                                           Lucie Zajíčková, 8. r. 



 

Proč jsme na tomto projektu začali pracovat? Protože jsme si všimli, že ač má naše obec spous-
tu zajímavých míst, nemají se turisté kde informovat o jejich vzniku a historii. 

A tak jsme shledali zajímavým vytvořit brožurku, ve které by byly zobrazeny a popsány nejzají-
mavější místa Želiva.  

Dalším cílem našeho projektu bylo vytvořit výstavu, kde by lidé mohli porovnat fotografie jimi 
známých míst před desítkami let a nyní. Zároveň mohli zavzpomínat na staré časy díky dobo-
vým snímkům. 

 

1. FAUNA ŽELIVKY 

V září 2011 nás navštívil pan Václav Křivan z ČSOP Kněžice. Vydali jsme se s ním podél řeky 
Želivky. Byli jsme rozřazeni do několika skupin, kterým byly rozdány pracovní listy. Pan Křivan 
se ujal lovení bezobratlých, při němž objevil vzácného potápníka dvanáctitečného (Stictotarsus 
duodecimpustulatus). Několik lidí z každé skupiny jej následovalo a lovilo s ním. Zbytek členů 
výpravy se bavilo měřením šířky řeky, jejího průtoku a zakreslováním koryta řeky. Všechny naše 
poznatky jsme doplňovali do pracovních listů a odevzdali. Na základě zapsaných informací se 
po pár dnech zvolila vítězná skupina. 

 

2. BESEDA S P. JANÁLOVOU 

Oslovili jsme paní Janálovou, aby za námi přišla a popovídala si s námi o své práci kronikářky a 
zároveň nás seznámila s historií Želiva. 

V lednu 2012 se tedy konala beseda. Paní Janálová s sebou na ukázku přinesla staré fotografie, 
dochované rodné listy, přídělové lístky apod. Také jsme měli možnost zalistovat si v kronice a 
doplnit si své mezery v našich znalostech o Želivu. Paní Janálová na naše dotazy ráda odpově-
děla a my jsme se tak dozvěděli mnoho zajímavých informací. 

 

 



3. ČISTÁ VYSOČINA 

Tato akce se pořádá každoročně už tři léta. Zapojuje se do ní celá Vysočina  

a také my jsme chtěli mít naše okolí čisté a krásné. Účastní se jí celá naše škola: nejmladší žá-
ci chodí pouze v areálu školy, zatímco ti starší vezmou vozíky, pytle, kýbl a hrábě a vyrazí na 
cestu. Každý odpadek poctivě třídíme do pytlů a kýblů podle toho, zda-li se jedná o plast, 
sklo nebo papír. Občas našima rukama projdou zajímavé předměty jako např. umyvadlo či 
bomba. 

Stojí to za to, když projíždíte Želivem a všude čisto a krásno, jen podél silnic zříte barevné 
pytle, jež naznačují, že práce je již dokonána. 

 

 

4. O VÝSTAVĚ 

Na samém začátku tohoto projektu jsme se probírali starými fotografiemi. Každý z 
„deváťáků“ si jich vybral deset a podle nich je měl přefotografovat v nynější podobě. Záro-
veň s tímto jsme pořizovali snímky známých atraktivních míst v Želivě v každém ročním ob-
dobí. Tyto fotografie také posloužily pro brožurku – Naučná stezka okolím Želiva. 

 

 

5. INSTALACE VÝSTAVY 

Celou výstavu jsme chtěli zpestřit dalšími starými fotografiemi, a proto jsme poprosili veřej-
nost o jejich zapůjčení. Lidí, kteří se nám ozvali, nebylo mnoho, ale materiálu, které nám po-
skytli, bylo víc než dost. Obecní úřad nám také svěřil fotografie z kroniky. 

Dva dny před výstavou jsme se místo učení vydali na obecní úřad, abychom připravili panely, 
rozvěsili na ně fotografie a na stoly rozprostřeli půjčené snímky. 

 

 

6. OTEVŘENÍ VÝSTAVY 

Výstava byla slavnostně otevřena za přítomnosti celého druhého stupně, veřejnosti a pana 
starosty. Poslechli jsme si několik slov jedné žákyně a poté i řeč pana starosty. Po tomto za-
hájení se otevřely dveře a dav se přesunul do místnosti určené pro výstavu. 

Po celých deset dní byla na výstavě přítomna i návštěvní kniha. Do ní mohl každý návštěv-
ník zapsat, co se mu na výstavě líbilo a nelíbilo. 

 

 

 

 



7. FLORA 

Na začátku května nás opět navštívil pan Václav Křivan. Opět jsme byli rozděleni do skupin, 
opět nám byly dány pracovní listy, ale tentokrát jsme se vydali na procházku do luk a hájů. 
Prvně jsme se zaměřili na veškeré luční kvítí. Měli jsme za úkol sesbírat alespoň deset květin a 
sestavit z nich za pochodu malý herbář. Poté jsme se přesunuli do lesa, kde jsme sbírali vzorky 
listů  

a určovali stromy. Cesta byla plná překážek, které jsme však hravě zvládli. Odpovídali jsme na 
otázky a plnili různé úkoly, z nichž nejzajímavějším bylo asi měření výšky stromu bez použití 
jakýchkoliv pomůcek. 

 

8. OTEVŘENÍ NAUČNÉ STEZKY 

25.5. 2012 jsme konečně dospěli k cíli naší celoroční práce – k otevření naučné stezky 
v Želivě. Žáci 9. roč. si již předem vybrali svá stanoviště a vymysleli úkoly, které měli naši mla-
dší spolužáci plnit. 

Vyrazilo se v 8:00 h ráno na obecní úřad, kde mu byly slavnostně předány brožurky. Poté se 
jednotlivé třídy vypravily na cestu. Každá trasa byla odlišná, aby se nestalo, že se více skupinek 
setká v jednom místě. 

Strávili jsme na svých stanovištích celé dopoledne a dohlíželi jsme, zda přišedší skupinky dětí 
plní námi vymyšlené a zadané úkoly správně. 

                                                                                                   Tereza Veselá, 9. r. 



 

 

 

               

Dne 29. května se 7. a 8. roč- ník vydaly na výlet do lanového centra v Rokytnici nad Rokytnou. Bo-

hužel se ale ze zdravotních důvodů nemohli někteří  jedinci zúčastnit…  

         Do Rokytnice jsme jeli autobusem, který byl pro nás zábavný, protože vypadal spíše jako dodávka…

J  V „autobuse“ tedy jako vždy panovala dobrá nálada a společně jsme se těšili na překážky a adrenalin 

v centru.. „Bude to lehké..!“ říkali jsme si všichni. Když už jsme byli jen pár metrů od cíle, uviděli jsme 

vysoké věže.. Ihned nám – i těm nejstatečnějším – došla slova. Najednou se začali všichni ujišťovat, jestli 

toto vážně budeme překonávat..?   

          Když jsme nakonec změnili náladu a přestali se bát, šli jsme směr lanové centrum, kde nás seznámi-

li s naším instruktorem Jakubem. Ten nás obeznámil s postrojí.. Jak ji správně utáhnout a jak přepínat ka-

rabiny tak, abychom nespadli.  Když jsme vše pochopili, polovina z nás se vydala na lana a druhá polovina 

na lezeckou stěnu. Potom jsme se vyměnili. Bylo vidět, že to nebylo až tak lehké, protože někteří z nás ani 

nevyrazili..! Úplně nadšeni z první disciplíny jsme s radostí pokračovali dál.   

           Jako další nás ale čekal SKOK DO PRÁZDNA..! Naše představy byly ale úplně jiné, než to nako-

nec vypadalo..! Slova instruktora byla jasná..!: „Kdo si nechce zkazit zážitek, ten zůstane nahoře – na kop-

ci – a nebude se dívat jinam..!“  Po jednom jsme skákali z „mola“ dolů.. Vypadalo to, že je to obyčejný 

kopec, ale zdání někdy klame.. Každý, kdo skočil, zjistil, že pod ním není „jen ten kopec pro slabochy“, 

ale hluboká propast..! Samozřejmě jsme  se všichni lekli..! ale nakonec bychom nejraději všichni skočili 

ještě jednou..!   

           Po tomto skoku následovala „bunde trampolína“, což byla vlastně obyčejná trampolína.. Akorát že 

ten, kdo na ní skákal, byl vždy přivázán na pružných lanech, a tak i jednoduché salto bylo ještě jedno-

dušší..! Zvládli ho téměř všichni.  

           Po oddychové trampolíně nás dozor poslal  převléci se do horšího oblečení, které si měli všichni 

přibalit na PAINTBALL!!! Když jsme byli všichni převlečení, Jakub, náš vedoucí, nás odvedl na hřiště 

přizpůsobené právě této hře.. Jakub nám vysvětlil, jak máme nosit zbraň, co dělat, když nás někdo postřelí, 

či nám dojdou náboje. Dokonce nám i pověděl něco málo o tom, kde a jak vlastně Paintball vznikl. Věděli 

jste, že to začalo tak, že si farmáři v Austrálii označovali krávy právě těmito pistolemi a barevnými nábo-

ji..? Z naší party to nikdo nevěděl.. Po insrtuktáži jsme se rozdělili do dvou týmů a dostali jsme helmy a 

samozřejmě pistole s náboji.. J Vydali jsme se tedy do boje – někteří jsme nebyli postřeleni vůbec a někte-

ří jakoby to snad schytali za nás..!  

            Hned po paintballu přišel na řadu poslední úkol. Z 15-ti metrové věže jsme měli po lanech sjet do 

vody, kde nás pak kamarádi s paní učitelkou „vylovili“ na raft. Než jsme se ale toho raftu dočkali, Jakub 

byl tak hodný, že nám program ještě rozšířil o jednu disciplínu – bungee lano. Bylo to vlastně pár pruž-

ných lan, ke kterým jsme byli (po jednom) připoutáni a měli jsme lano natáhnout co nejvíce a tím se dostat 

co nejdál.. Naše inspirace bylo jablko a kofola, kterou nám paní učitelka slíbila, když peněženku dostane-

me. Paní učitelka slib dodržela, a tak těm, co peněženku dostali, opravdu kofolu koupila. Konečně jsme se 

dočkali raftu, a proto tři z nás hned vystoupali na tu nejvyšší, 15-ti metrovou věž. Tam na nás čekal Jakub 

a řekl nám, že až pojedeme, tak ať kopeme nohama, abychom se po cestě otočili, a tak nakonec „přistáli“ 

na zádech. Pak už nám pouze připevnil karabiny a hurá dolů..! Dole - na rybníku - na nás už čekal raft se 

„záchrancem“, který nás odvezl na břeh.. Než se všichni stihli projet do vody, mohli jsme se ještě vykou-

pat. Ale jelikož nešli všichni z účastníků, tak jsme mohli jet ještě jednou..  

             Po této jízdě nás Jakub ještě pozval na letní tábory a dal nám pozvánky a přehled všech táborů a 

pak už jenom rozloučit a domů. L Nakonec jsme ale ještě paní učitelku, pana učitele i řidiče „ukecali“ na 

zastávku v City Parku v Jihlavě.  

             Potom už ale opravdu jen domů.. V autobuse jsme si akorát sdělovali své dojmy a pocity.. Mys-

lím, že na výletě se moc všem líbilo a bylo by dobré jet příští rok za podobným adrenalinovým progra-

mem.                                                                                                       Monika Matoušková, 7. r. 



     Dne 29.5.2012 se uskutečnil výlet 6.třídy.Nejdříve se jelo do Pelhřimova,tam jsme měli 

rozchod hodinu,poté jsme šli do Muzea kuriozit a rekordů. Odtud následovala cesta auto-

busem na Křemešník,  kde jsme navštívili „kuličkový“ hrad a lanové centrum. Celý výlet 

se nám vydařil a spokojeni jsme odjeli domů.   

                                                                                                      Tereza Zajíčková, 6. r.  



 

       Dne 29.-30.  května jsme měli  zážitkový kurz. Ráno jsme všichni přišli do školy a 9.ročník nám na 

dopoledne připravil soutěže, třeba skákaní v pytli. Pak jsme šli na oběd a po dobrém obědě šel 5.ročník 

připravit trasu pro 4.,3.,2.,1. třídu. Trasa vedla přes Haštal do Brtné a až na Petračku. Cestou jsme jim dá-

vali úkoly, s tím nám pomáhali deváťáci. Když jsme my, 5.ročník, dorazili na Petračku, tak jsme čekali, 

než ostatní přijdou. Měli jsme dost času, tak jsme zatím pomáhali kamarádovi, který chytal ryby. Když ko-

nečně dorazili, všichni jsme se ubytovali. Pak jsme měli chvilku volno, a tak si všichni šli koupit pití nebo 

hranolky. K večeři jsme opékali špekáčky. Po večeři jsme měli takovou párty a tam jsme tančili a hráli 

soutěže. Potom jsme se šli všichni projít. 

     Pak už byla velká tma, a tak šli všichni domů kromě nás. My jsme si vzali masky a šli do lesa strašit. V 

lese byly rozmístěny svíčky, abychom se neztratili. Ostatní chodili po jednom, tak jsme je začali strašit. 

     Ráno jsme všichni dostali odměnu a šli jsme 

zpátky do školy. Pak jsme měli oběd a šli do-

mů.                        



 

Dne 7.—8. června 2012 se uskutečnil zážitkový kurz. 

Nejdříve jsme se sešli před školou, kde paní ředitelka zahájila svým malým proslovem kurz. Poté , každý 

zvlášť, 

jsme se šli rozlosovat do týmů. Losovalo se se šátkem na očích, abychom nemohli podvádět. Rozdělili 

jsme se do tří týmů oranžový , červení a žlutí. Dostali jsme trička a měli si vymyslet znak a motto našeho 

týmu. Pak jsme si zahráli jednoduchou hru a šli se vyfotit před školu. 

Vyrazili jsme. Každý tým měl jinou trasu. Na trase jsme plnili různé logické úkoly, některé byly obtížné, 

jiné jednoduché. Na cestě jsme se občas setkali s jinými týmy. Rivalita byla cítit. Hrál se např. hipodrom , 

sedánek nebo obíhačka. Také jsme se brodili. Někteří jednou, jiní dvakrát,než jsme došli na Kartáčovny, 

kde jsme měli spát. Cestou jsme si měli zahrát na malomocné. Když jsme dorazili na místo , dostali jsme 

krátké instrukce a mohli si jít vybalit. Spali jsme v patře, kde byly dva pokoje, a i když postelí bylo dost, 

někteří museli spát na zemi. 

Zahráli jsme si ještě jednu sportovní hru , která spočívala v přenášení jednoho spoluhráče na zádech a po 

každých 10metrech musel přelézt na jiného spoluhráče. 

Vyhráli červení. Poté se konala další výtvarná hra. 

Museli jsme vytvořit, z přírodnin, „umělecké“ dílo. 

Tuto hru jsme vyhráli my (oranžoví). Posléze jsme si měli udělat těsto na „trdla“. Měli jsme táborák, kde 

jsme si zahráli další vtipnou hru. Také se tu hojně diskutovalo o noční hře. Někteří tvrdili, že bude, druzí, 

že nebude. Od některých deváťáků to byly opravdu herecké výkony. Ale nakonec byla. S napětím jsme 

čekali u ohýnku, kdy přijdeme na řadu. Šli jsme podle svíček a neonových tyček.Občas na nás někdo vy-

bafl, nakonec jsme došli k „věštkyni“ , ta nám vysvětlila, kam máme dál jít. Došli jsme k „čertovi“, kde 

jsme nejdříve museli vylovit zlatou minci a podepsat smlouvu o záchraně jupíků. Potom jsme šli spát. Rá-

no jsme se šli nasnídat. A začala hra na vrahy , která spočívala v tom, že si každý vylosoval oběť a strhnul 

jí červený náramek. Následně byla další hra, museli jsme si zavázat oči a nakrmit se navzájem. Poté bylo 

vyhlášení vítězů, kterými se stali žlutí. Pak už jen cesta do školy. Ve hře na vrahy přežili jenom tři. 

Tento zážitkový kurz byl skvělý a myslím, že se všem moc líbil. 

          Monika Matoušková, 7. r. 
 

 

 

  
 
 

http://www.zszeliv.cz/galerie/fotografie/akce-skoly/127-zazitkovy-kurz-2-stupne-2012/detail/6399-p1070579?tmpl=component


 

V úterý 19. 6. 2012 jsme my, žáci 9. roč., vyrazili na výlet do Třebíče. Ráno jsme jeli vlakem, odpo-

ledne jsme se vraceli autobusem. Setkali jsme se s naším bývalým panem učitelem Svobodou. Ten 

nás provedl po místních památkách: Bazilice sv. Prokopa, Židovským hřbitovem, Židovským měs-

tem, Synagogou, a v závěru jsme vystoupili na věž kostela sv. Martina. Celý výlet se všem žákům 

líbil a můžeme za všechny říci, že bychom si ho znovu zopakovali. 

Martin Urban, Tereza Veselá, 9. r. 


