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Interaktivní tabule!
Ve  škole  na  Ronovské  se  objevila  úplná  novinka.  Naši  žáci  prvního 

stupně ZŠ se učí pracovat s novou interaktivní tabulí. Je to již třetí tabule tohoto 
typu 
v adamovské škole – první dvě jsou již v provozu ve škole na Komenského.

Volba na umístění tabule padla na školní družinu – takhle se sem během 
školního dopoledního vyučování může dostat kterákoliv třída, která zrovna 

potřebuje. V odpoledních hodinách lze interaktivní tabuli využít k tomu, aby se 
děti mohly učit pracovat v jednoduchých kreslících programech. No a když je 
odpoledne špatné počasí a není možné s dětmi v družině jít ven, máme tu své 

vlastní „multikino“.

Mgr. Soňa Karásková



Halloween a strašidla
Těšili jsme se na den, kdy bude strašidelný Halloween. Každý, kdo chtěl, 

si mohl donést kostým čarodějnice, ducha anebo magického kouzelníka. Donesli 
jsme si kostýmy a nemohli jsme se dočkat na 4. hodinu. Potom k nám přišla 
třída 4.A a začal Halloween. Zpívali jsme písničku „Pět ježibab“. Potom jsme 
říkali básničky. Jedna byla takto: „One, two, three. Look at me. I´m a witch.“ 
Když jsme si řekli básničky, které jsme se naučili, šli jsme se ukázat třídě 1.A a 
potom i 2.A. Strašili jsme, ale myslím, že se nás spolužáci moc nelekli. Naše i 4. 
třída šla do jídelny trochu postrašit paní kuchařky. Moc jsme je strašit nemohli, 
protože  by  nám  pak  nedaly  oběd.  Chvíli  jsme  počkali  a  potom přišla  paní 
vychovatelka a tu jsme vystrašili  taky.    Takový Halloween bych chtěla mít 
každý den.

Eliška Čížková, 3.A 



HRY A KLAMY – VÝSTAVA V BRNĚ (ŽÁCI 2.A a 3.A)
   
   Po ranním srazu u školy jsme se vydali na cestu k vlakovému nádraží, odkud jsme odjížděli 
do Brna. Cestu vlakem a potom Brnem ke Staré radnici jsme absolvovali bez problémů, pro 
některé  děti  byla  jízda vlakem první  v jejich životě.  U Staré  radnice  jsme si  povyprávěli 
pověst o „brněnském drakovi“, prohlédli si onoho „draka“ – krokodýla a posvačili jsme.
   Pak  už  jsme  se  vydali  za  naplánovaným dobrodružstvím.  V místnostech  radnice  byla 
připravena spousta různých her a hraček, které jsme si mohli a dokonce museli vyzkoušet – 
skládání kostek do různých tvarů, „telefonování“ z jednoho rohu místnosti na druhý pomocí 
satelitního talíře, cvičení na pohotovost a dovednost všech našich smyslů. Nejvíce se dětem 
líbilo  „vytlačování“  obrysů  těla  pomocí  tyčinek,  dále  „střílení“  míčků  do  terče  pomocí 
zvukového bubnu, mačkání svítících tlačítek, kdy procvičovaly pohotovost očí a rukou. Také 
je zaujala mísa – „černá díra“, která pomocí zemské gravitace již spolkla mnoho vhozených 
mincí. Celé dvě hodiny se děti velmi dobře bavily, jen velmi málo z nich dávalo najevo svoji 
znuděnost a nezájem.
   Jediným záporem návštěvy bylo chování některých dalších návštěvníků, které jsme musely 
napomínat za sprostá a nevhodná slova a chování vůči našim dětem. Bohužel učitelé těchto 
žáků se vesele bavili opodál a jejich žáci měli zcela volné pole působnosti.
   O půl dvanácté pro nás výstava skončila a přes nesouhlas našich žáků jsme museli uvolnit 
místo dalším výpravám. Vydali jsme se zpět na vlakové nádraží a odjeli domů. I po cestě se 
děti chovaly velmi dobře, takže jsme si vysloužili i pochvalu ostatních cestujících.
   Po návratu do školy se děti naobědvaly a mohly jít vyprávět své zážitky do školní družiny 
nebo domů. Všichni jsme byli unavení cestováním, ale spokojení, že se nám výstava líbila.

Věra Rutová, Světlana Baborská
           

                                        



DEN STROMU VE 2. A
   Za již tradiční akci považujeme ve škole oslavy Dne stromů. Také žáci 2. A se letos do této 
akce zapojili. Tentokrát jsme si v celodenním projektu zahráli na „dubové skřítky“, protože 
jsme si jako náš strom vylosovali dub. 
   Během různých her si děti zopakovaly probrané učivo z ČJ, M a PRV, aniž si uvědomovaly, 
že se vlastně něco učí. Hledali jsme v encyklopediích zajímavosti o stromech, skládali jsme 
rozstříhané věty,  společně zpívaly písničky o stromech a  lese,  počítali  příklady na listech 
z dubu, vystřihovali plody dubu – žaludy a vytvářeli si  klobouky pro skřítky. Děti si také 
namalovaly  svého  „Dubáčka“  a  někteří  jako  domácí  úkol  o  něm  vytvořili  příběh  nebo 
básničku.
   Při společném hodnocení děti s údivem zjistily, co všechno jsme za celý den udělali a podle 
vlastního vyjádření se jim jejich práce opravdu povedla.

                                                                                                                     Mgr. Věra Rutová
    

                           



 

A zde je několik ukázek z naší tvorby:
MŮJ DUBOVÝ SKŘÍTEK.   (David Žitník)
Můj skřítek se jmenuje Bídog. Bydlí v dubové chaloupce. Tělo má  z dubového kmene. Ruce 
a nohy má z větví a listí dubu. Hlavu má z žaludu, z plodu dubu. Skřítek se živí malinami, 
ostružinami, borůvkami, jahodami, bukvicemi, kaštany a všemi lesními plody. Za kamarády 
má berušku, housenku, mravenečka, žížalu a cvrčka. Zažívají spolu různá dobrodružství.

MŮJ DUBOVÝ SKŘÍTEK.   (Denis Havelka)              NÁLADOVÝ SKŘÍTEK   (Denis 
Havelka)
Jsem zelený panáček,                                                          Dubáček mi říkají,
jmenuji se Dubáček.                                                            pořád na mě ťukají.
Všechno znám a všechno vím,                                            chodí za mnou pro radu,
rád vám, děti, napovím.                                                       nemám vždycky náladu.

MŮJ DUBOVÝ SKŘÍTEK.   (Jitka Cyprová)
Skřítku, skřítku, vylez z mechu,
schovej se pod peřinu.
Schovej se do dubu,
dej si pár žaludů,
nějakou bukvici a šišky
a pozvi si na návštěvu myšky.



DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ NA RONOVSKÉ
Den  otevřených dveří a den s rodiči se na naší škole koná už od listopadu 2001. 
Letos  se  rodiče  mohli  podívat  dopoledne  přímo  do  vyučování  nebo  přijít 
odpoledne i s dětmi. Odpoledne pro ně byla rozmístěna po škole stanoviště, kde 
děti plnily různé úkoly. Mohly malovat na interaktivní tabuli s paní učitelkou 
Karáskovou, v tělocvičně si ověřovaly svou tělesnou zdatnost pod dozorem paní 
učitelky Baborské,  s paní učitelkou Žáčkovou skládaly puzzle nebo kostky, u 
paní učitelky Dohové se strefovaly míčky do klaunova nosu, s paní učitelkou 
Rutovou foukaly fotbálek a ve družince si proti rodičům zahrály společenské 
hry. Ve školní jídelně navíc bylo připraveno občerstvení. 

Jana a Anna



                 Hallowen v hodině Aj

Dne 27.10. jsme si v hodině anglického jazyka připomněli americký svátek Hallowen.
Na tento svátek se chodí koledovat v nejrůznějších strašidelných kostýmech, vydlabávají 
se dýně a hrají se nejrůznější hry. My v hodině jsme sice nechodili koledovat, ale mnozí 
z nás došli v různých kostýmech nebo nalíčených obličejích barvami připomínající krev. 
Také nesměla chybět typická hallowenská hra – lovení jablek v lavoru, který byl plný 
vody. K této hře jsou potřeba minimálně dva lidé, kteří mají za úkol ponořit své obličeje 
do vody a pouze ústy vylovit jablko. Nejrychlejší je potom odměněn sladkostí. Nesměl 
chybět ani strašidelný článek o ďáblovi, který jsme si četli a následně i překládali. Ke 
konci hodiny jsme shlédli horor na DVD. Paní učitelka Šturchová nám udělala suprové 
občerstvení  plné  popcornu,  mufínů,  ořechů  a  bonbónů.  K tomu  všemu  nás  došla 
navštívit i paní ředitelka. Moc se nám všem tato hodina líbila a děkujeme paní učitelce, 
že nám tu angličtinu takto zpestřuje.                 

                                                                                                                Vysloužilová Veronika
                                                                                                                

                  
  

                                                                                                    



Expedice středověk

Žáci 7. tříd a 9.A se minulý měsíc zapojili do literární soutěže, kterou vyhlásilo 
Moravské  zemské  muzeum v Brně jako součást  výstavy Expedice  středověk. 
Námětem byla pohádka nebo pověst, jejíž děj byl zasazen do našeho regionu a 
opíral se o skutečné nebo fiktivní události z období středověkých dějin na našem 
území. 
Na naší škole se našlo poměrně hodně žáků, které téma zaujalo natolik, že se 
pustili  do  psaní.  Z nejzdařilejších  výtvorů  vznikl  pěkný  sborník,  který  jsme 
odeslali  do  muzea  a  tajně  doufali,  že  si  ho  někdo  všimne.  Jaké  bylo  naše 
překvapení, když nám přišla pozvánka na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže! I 
když byla sobota, sešli jsme se v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu skoro 
všichni.  Díky  volným vstupenkám jsme  se  mohli  zúčastnit  derniéry  výstavy 
Expedice  středověk  a  zhlédli  jsme  také  přehlídku středověké  módy.  Všichni 
mladí autoři pak obdrželi pamětní list a vítězové dostali kromě sladkého dortu a 
dalších odměn také originální „glejt“ s pečetí. No a ten památný glejt stvrzoval, 
že se dvě žákyně z Adamova umístily v této soutěži mezi třemi nejlepšími ve 3. 
věkové kategorii. 
A kdo dočetl až sem, dozví se, že to byla Iveta Halatová z 9.A a Stela Peterková 
ze  7.A.  Jejich  práce  si  můžete  přečíst  v některém z letošních  čísel  školního 
časopisu Devítka. Takže není pravda, že dnešní mládež nečte. Ona čte a někdy i 
píše, a to velmi pěkně. Na naší škole o tom máme přímé důkazy.

Dalimila Hodaňová, učitelka Čj



REKLAMA - návštěva multimediálního studia Lávka v Brně

Dne 3. 11. 2009 jsme spolu s třídou 9.A a paní učitelkou Hodaňovou navštívili 
vzdělávací program Reklama ve studiu Lávka v Brně. V průběhu lekce se žáci 
seznámili s reklamou jako s všudypřítomným tokem informací, které pronikají 
do našeho soukromí. Žáci si uvědomili, že reklamu nelze ignorovat, stejně jako 
ji bezmezně přijímat a že je třeba vybírat a hodnotit.
Po  teoretickém  úvodu  byli  žáci  rozděleni  do  tří  skupin.  Každá  z nich 
zpracovávala reklamu pomocí  jiného média.  První  skupina vytvořila  reklamu 
pro televizi, druhá pro rádio a třetí vytvořila reklamu grafickou pro bilboard, 
plakát  nebo  časopis.  Žáci  si  vylosovali  téma  reklamy.  Jejich  kampaň  byla 
zaměřena  na hledání  lidí,  kteří  chtějí  a  mohou darovat  krev.  Žáci  se  tématu 
chopili  velmi  dobře.  Na závěr lekce si  vzájemně výsledky ukázali  a  vedoucí 
lektoři se k nim vyjádřili. Ve středisku byla příjemná a pracovní atmosféra, za 
což  vděčíme  profesionálně  vybavenému  a  nekonformnímu  prostoru  a  také 
ochotě a vstřícnosti lektorů v Lávce. Žáci zpětně obdrželi DVD s nahrávkami 
svých reklam. 
Vypracovala p. uč. Olga Hořavová 

 



                                   

Den otevřených dveří na Komenského

Dne 24.11.2009 se na naší škole uskutečnil den otevřených dveří, kdy 
se rodiče mohli dopoledne účastnit vyučování svých dětí. 
 Odpoledne ve tři hodiny mohli rodiče se svými dětmi navštívit různé 
třídy, kde se plnily různé úkoly. Nejprve dostali ve vestibulu kartičku 
se jménem svého dítěte,  do které se zapisují  splněné úkoly. Ale ve 
vestibulu  si  také  mohli  rodiče  s dětmi  zakoupit  drobné  věci,  jako 
například: smajlíky, kteří se připínají na kalhoty, pohledy s koňmi a 
náramky. Potom už se mohlo jít po třídách a plnit úkoly. Mohli jste  jít 
třeba do těchto učeben: jazyková učebna, učebna informatiky, učebna 
pro domácí práce, učebna fyziky, učebna přírodopisu. Také jste mohli 
navštívit  třídu  3.B,  tělocvičnu nebo družinku.  Cestou po škole  děti 
plnily různé úkoly: vytváření ozdobných svíček,vykrajování do hlíny 
formičkami, malování na PC. Já jsem chodila se svojí sestrou a nejvíc 
se nám líbilo zdobení svíček a malování na interaktivní tabuli.
Jakmile byly splněny všechny úkoly, šlo se do ředitelny, kde byla paní 
ředitelka,  která odměňovala všechny děti sladkostí a diplomem.  
                                      

                                                                                       M.Pavlíčková



                                             

Jakmile jsme se dopravili na místo  Brno-Útěchov, přivítala nás paní, která byla 
z Lipky. Řekla nám, že se zahřejeme, protože venku byla i docela zima. Proto 
jsme začali hrát hru Molekuly víří. Dohráli jsme a byli jsme ve skupinkách.Měli 
jsme za úkol zjistit něco o této lokalitě. Až jsme tuto práci dokončili, přesunuli 
jsme se do Jezírka.Poté, co jsme se posilnili svačinou,  mohli jsme se připravit 
na  výklad.  Po  výkladu  jsme  dostali  historické  obrázky,  abychom je  seřadili 
podle toho, jak to bylo v minulosti.Hotovo! Pak jsme dělali  ještě pár dalších 
úkolů. Poslední byl asi nejzajímavější. To si každá skupinka vylosovala  město 
nebo venkov a zvelebili jsme ho tak, aby tam bylo více zeleně a podobně.Na to 
jsme  používali  buď  vlastní  kresby  nebo  zalaminované  obrázky,  které  jsme 
dostali.Poté, co jsme tohle všechno dodělali,  jeden žák ze skupinky naši práci 
prezentoval.Jakmile  byla  prezentace  hotova,  mohli  jsme  prolézt  model 
mraveniště,  kde za  skly  bylo vidět,  co se  v mraveništi  děje.  Skončili  jsme a 
odjeli domů.



                                                                                     
                                                                                    Alexandra Pelanová  VII.B

Olympiáda v     českém jazyce  

V  pondělí  14.  prosince  2009  se  učebna  českého  jazyka  a  literatury  na  ZŠ 
Komenského stala místem olympijského klání v nevšední sportovní disciplině, a 
to v mateřském jazyku. Deset odvážlivců z devátého a šest z osmého ročníku 
změřilo  svoje  síly  v plnění  obtížných  úkolů,  které  prověřily  připravenost 
„sportovců“  a  jejich  momentální  formu.  Zoceleni  tvrdým  několikaletým 
tréninkem mohli olympionici konečně předvést, jak ovládají náročné sportovní 
odvětví  zvané  český  jazyk.  Závodníci  museli  postupně  překonat  obtížné 
překážky z  nahrazování slov synonymními výrazy, tvoření slov odvozováním, 
rozlišování a  užívání různých významů slov. Předvedli také znalosti v disciplíně 
ustálených slovních spojení.  Většina soutěžících se velmi  trápila ve fonetice, 
náročnou  disciplinou  bylo  i  zjišťování  zákonitostí  z  větné  stavby.   Naopak 
lehkým krokem zvládli  závodníci  úkoly  z  tvarosloví.  Ve  finále  si  sportovci 
museli  sáhnout  až  na  dno  svých  tvůrčích  sil  a  bez  použití  nedovolených 
podpůrných prostředků splnit  náročný slohový úkol  na téma  „Měl(a)  jsem z 
pekla  štěstí.“  V předepsaném  časovém  limitu  doběhli  téměř  všichni  do 
vytouženého cíle  - přesně podle olympijského hesla:

Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!



 Vrcholnou formu předvedlo pět žáků, kteří dosáhli stejného počtu bodů: Anna 
Konečná,  Veronika  Vysloužilová,  Jana Dohová,  Iveta  Halatová  (všechny  z 
9.A) a  Petr Svoboda z 8.A. Anna a Veronika, které byly úspěšnější v mluvnické 
části, budou naši školu reprezentovat v okresním kole této soutěže. Přejeme jim 
tedy: 

Sportu zdar a češtině zvlášť!

 

                                                                                                                       / D. Hodaňová /

Florbal Orion Cup Jedovnice

8. 12. 2009 žáci , ZŠ a MŠ Adamov odehráli utkání ve sportovní hale SPŠ 
Jedovnice.

Výsledky: 

Adamov - Letovice 0:4
Rájec - Adamov 1:0
Sušilova Boskovice – Adamov 1:1

Střelci branek: 
 
Danny Babík, Vítězslav Pilát 

Vánoční běh do schodů

Zveme Vás na již tradiční Vánoční běh do schodů, který se bude konat 22. 12. 
2009 . Je důležité se zúčastnit, ne vyhrát!  



             
                                                                                                                
                                                                                                                Lukáš Kotol

8. 12. 2009 žáci ZŠ a MŠ Adamov odehráli 3 utkání ve sportovní hale SPŠ 
Jedovnice. Celý turnaj byl ovlivněn neúčastí některých opor a zdravotním 
stavem hráčů.

Výsledky:  ADAMOV - Letovice                       0 : 4
                                     - Rájec                            1 : 0
                                     - Sušilova Boskovice      1 : 1

Střelci branek: Danny Babík, Vítězslav Pilát

Soupisky ZŠ a MŠ Adamov: Dominik Neuman, Aleš Dudík, Jaroslav Kalina, 
Vlastimil Mužík, Vítězslav Pilát, Danny Babík, Vlastimil Češka, Ondřej Krátký,
Pavel Krátký, Patrik Schimmerle, Libor Vintr.

Chtěl bych chlapcům upřímně poděkovat za předvedený výkon. Svoji velmi 
dobrou sportovní výkonnost budou mít možnost potvrdit v dalších turnajích, 
především fotbalových.



Antonín Kašpárek

Netradiční zimní sporty - co všechno můžete 
vyzkoušet na ledu a sněhu
Zimní sporty, to zdaleka nejsou jen ty, v nichž se rozdělovaly medaile v Turíně. 
Sníh a led umožňují množství dalších rekreačních aktivit. Tímto představuje 
netradiční zimní sporty. Od těch adrenalinových, kde nechybí nebezpečí a 
napětí, až po ty, které jsou jen čirou zábavou. Některé z nich vznikly teprve 
nedávno, jiné jsou tady už stovky let a jen se z nich dnes stala móda. 

Na zimních olympijských hrách jste je teď vidět nemohli (byť některé se už 
zejména v prvopočátcích objevily). Ale třeba za pár let aspoň některé z nich 
prorazí. Ostatně, koho by před nedávnem napadlo, že se bude o nejcennější 
medaile bojovat v jízdě na boulích či sandboardcrossu?



Adrenalin Snowkiting
Mnoho moderních sportů kombinuje věci dávno zaběhnuté. Vezmete-li si draka 
a k tomu přidáte lyže nebo snowboard, vyjde vám snowkiting. Pokud umíte 
lyžovat či jezdit na prkně, stačí se naučit ovládat draka (kite). Princip řízení 
draka je v podstatě jednoduchý. A tak abyste byli schopni jezdit alespoň tam a 
zpět, stačí vám den.

 
Lední jachting
Abyste se vezli na lodi pod plachtou, nepotřebujete vodu. Stačí zamrzlá hladina 
jezera a dobrý vítr. Aspoň při provozování nepříliš známého, ale krásného 
ledního jachtingu (ice sailing, ice boating). Již v polovině 17. století využívali 
lodě se skluznicí na zamrzlých kanálech v Nizozemsku. Roku 1861 se 
v Americe konali první závody.

Heliskiing
Až na výjimky je v Evropě tahle zábava zakázaná, zato v Kanadě, USA či na 
Novém Zélandu je silnou atrakcí. Jde o lyžování ve volném terénu v panenské 
přírodě, kam vás dopraví vrtulník. V tuzemsku se s heliskiingem nesetkáte, 
českým kopcům chybí minimálně dvakrát tolik metrů nadmořské výšky.se 
konaly první závody.

Fejfárek Petr, Kejík Tomáš 
Zdroj:www.in.ihned.cz



Dne  4.12.2009  se  v Adamově  konala  velká  událost  –  slavnostní 
rozsvěcení  vánočního stromku.  Už od 13 hodin jsme si  mohli  před kostelem 
koupit  vánoční  ozdoby nebo sladkosti  na jarmarku,  ale  slavnostní  rozsvícení 
proběhlo až v 16 hodin. Na úvod pronesl projev pan starosta Jiří Němec, poté 
promluvil  farář  adamovské  farnosti  pan Jiří  Kaňa.  Bohužel  senátor  Vlastimil 
Sehnal a ředitel Krajského úřadu JMK Ing. Bc. Jiří Crha, kteří účast přislíbili, se 
nedostavili.

Poté  byl  slavnostním  odpočítáváním  strom  rozsvícen.  Po  rozsvícení 
stromu  pokračoval  kulturní  program,  kde  vystoupily  děti  z obou  mateřských 
škol,  žáci  Základní  školy  v Adamově  a  žáci  Základní  umělecké  školy  v 
Adamově.  Účinkující  recitovali  básničky,  zpívali  písničky,  koledy,  hráli  na 
hudební  nástroje.  Během  programu  jsme  si  mohli  prohlédnout  kostel  a 
poslechnout  si  výklad  ke  světelskému  oltáři.  Na  závěr  nás  čekalo  velké 
překvapení – ohňostroj. Celý páteční večer se nesl v duchu slavnostní vánoční 
nálady, za kterou vděčíme všem těm, kteří krásný program připravili.

A ještě jedna věc se mi na adamovském vánočním stromečku líbí. 
Nemusel pro tu parádu umřít. V Adamově zdobíme živý strom, krásnou borovici 
před kostelem, která bude růst i příští rok. 

Hana Moserová
 



                                                             

Ptá se paní Kalianková synů, co by chtěli pod stromeček. Ti si vyberou. "A co 
bys chtěl Ty, Pepíčku?" - "Já by jsem chtěl čurat...."

Miláčku, chtěla bych pod stromeček miminko." - "Ty ses zbláznila, vždyť 
mu napadá do očí jehličí!"



Na Vánoce: Pepíček přiběhne do kuchyně a křičí: "Maminko! Hoří stromeček!" 
"Neříká se hoří, ale svítí." Pepíček se vrátí do obýváku a za chvíli křičí: 
"Mamííí! Už svítí i záclona!"

Dvě blondýny hledají v lese vánoční stromeček. Asi po 2 hodinovém a 
usilovném hledání: "Tak co našla si ho??" "Ne" "Tak víš co?? Vezmem nějakej 
bez ozdob."

"Koupil jsem snoubence pod stromeček briliantový prsten" "To jsi jí nemohl 
koupit něco levnějšího, třeba televizor?" "A ty už jsi viděl falešný televizor?"

Vytahuje se Pepa před manželkou: "Pod stromeček ti dám celý svět!"  "To vím, 
určitě tam budu mít kapesní atlas!"

  Udělejte si adventní kalendář..!

            Aleš Dudík
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