


Pololetní prázdniny v Alpách
V den vysvědčení jsme vyrazili na hory, dlou-

hou a nudnou cestu nám zpestřily jen počáteční 
nevolnosti a jedna krátká zastávka pro palivo a ča-
sopisy. Když jsme přijeli, zjistili jsme, že nebudeme 
bydlet v běžném hotelu pro turisty, protože všude 
to vonělo aromatickými olejíčky a ve vstupní hale 
posedávaly starší dámy v županech. Byli na nás ale 
moc milí (jak je to v Rakousku zvykem), a i když 
už bylo po době podávání večeře, udělali nám kaž-
dému pořádný řízek. V pokoji jsme na posteli našli 
termofor a v koupelně dokonce koupací čepice. 

Když jsme se vyspali, nasnídali a vypravili, vy-
jeli jsme k sjezdovkám. Kabinkovu lanovkou jsme 
vyjeli až na vrchol, kde jsem si vybrali trasu. Po ně-
kolikahodinovém sjíždění sjezdovek jsme se vrátili 
do hotelu. Protože dámám právě končil turnus, byla slavnostní večeře o pěti chodech, po předkrmu a polévce už 
nám ale v žaludku nezbývalo moc místa na hlavní jídlo. Po večeři jsme se taktak odvalili na pokoje a po malé pau-
ze jsme si šli podrobně prohlédnout welness centrum s vířivkou, bazénem a saunou. Byla tam ještě spousta dalších 

zařízení, o kterých už se asi ni-
kdy nedozvím, k čemu se vlastně 
jsou. Bylo to celkem fajn až na 
ty hrůzu nahánějící, okachličko-
vané masážní stoly, hluboké po-
stele a malý bazének napuštěný 
ledovou vodou.

 Další den jsme byli úplně 
vysílení, ale na svah jsme muse-
li. Ten den byl trochu deštivo a 
sníh byl nepříjemně až zlověstně 
těžkej. Nejhorší to bylo ke konci 
a právě tam jsem špatně odha-
dla terén. Špatně jsem dopadla 
na levou nohu, začalo to strašně 
bolet, ale dolů jsem nějak doje-
la. Musela jsem. Ještě jsem vyjela 
kabinkou nahoru k hospodě, kde 
jsem zjistila, že mam výron. Vy-
padalo to trochu, jako bych měla 
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ještě druhou patu nad nártem. Ne-
mohla jsem vůbec chodit, proto 
jsem se k lanovce, která mě měla 
dopravit dolů k parkovišti, muse-
la částečně odplazit a odhopsat. V 
hotelu mi přidělili berličky, a tak 
jsem si na horách spíš než nohy 
vytrénovala ruce z těch berliček.

 Když jsme šli už u nás k dokto-
rovi, řekl že mám jen pohmoždě-
nou tkáň a mám mít nohu týden 
v klidu. Takže jsem z toho vyšla 
celkem dobře. Už se těším co se 
mi stane příště, to ke sportu pro-
stě patří.

Elsa Rauerová

Setkání s poezií posedmé
Nechce se  tomu ani věřit, ale 12. března se už posedmé sešli v adamovské Základní škole na Komenského só-

listé - recitátoři ze škol našeho regionu.Obloha byla zatažená, zima, občas déšť, sílící vítr - počasí opět nezklamalo 
a ukázalo nám tu horší, nepřívětivou tvář. Milé a přívětivé tváře jsme ale mohli přivítát v promítací síni školy, kam 
se přišla pochlubit svým přednesem poezie nebo prózy třicítka nedočkavých dětí. 

 Na příjemné kulturní zážitky se těšila i soutěžní porota, kterou letos tvořila paní Vrchovská, zástupkyně společ-
nosti Adavak, paní učitelka Magniová z Blanska, paní knihovnice Ondroušková z Městské knihovny v Adamově a 
žákyně deváté třídy Romana Tůmová. I když porota přidělovala body za předvedené výkony, jejím hlavním cílem 
bylo  povzbudit recitátory a odměnit je za jejich snahu o prožití  uměleckého textu a jeho interpretaci poslucha-
čům.

Na pomyslné „bedně vítězů“ však mohli stanout jen tři nejlepší v každé kategorii. Jsme rádi, že si adamovští 
soutěžíci odnesli vavříny ze čtyř kategorií:

Ondřej Synek za 2. místo ve II. kategorii žáků 4. a 5. tříd

Adéla Grimová za 2. místo ve IV. kategorii žáků 8. a 9. tříd

Dominika Martochová za 3. místo v I. kategorii žáků 2. a 3. tříd

Martin Pelan za 3. místo v 0. kategorii žáků 1. tříd

Blahopřejeme jim a Ondrovi s Adélou přejeme hodně úspěchů při reprezentaci naší školy v regionální přehlíd-
ce recitátorů Dětská scéna.Děkujeme také firmě Adavak za finanční příspěvek na zakoupení knižních odměn pro
vítěze všech kategorií.

Dalimila Hodaňová, garant soutěže



Setkání s poezií posedmé



Připravili jsme pro vás tabulku, kde se dozvíte, jak se umístili v třetím ročníku této soutěže  žáci naší školy:

II.kategorie  MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK 1.-4. TŘÍDA 

1   V TRÁVĚ…   DIANA FIŠEROVÁ   1.A

2   KOCOUR   PAVEL VĚŽNÍK   2.A

3   VESELÉ SLUNÍČKO  KAROLÍNA JURNEČKOVÁ  4.A

4   SKŘÍTEK   ANTONÍN BOČEK   1.B

III.kategorie STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK  5.-9. TŘÍDA 

1   DOMEČEK PRO PANENKY ŠIMON DOLÁK   5.A

2   DEŠTIVVÝ DEN  ROMANA MIKULÁŠKOVÁ  8.B

3   KAKTUS    ALEXANDRA PELANOVÁ 

IV.kategorie  ZUŠ ADAMOV  

1   VÝLET DO PŘÍRODY KAMILA POSPÍŠILOVÁ  7 LET

2   MĚSÍC NAD KOPCEM BARBORA UHLÍŘOVÁ  8 LET

3   STUDIE - ZÁTIŠÍ  ANNA KONEČNÁ   13 LET



V.kategorie  DOBRÝ NÁPAD  

3   NOČNÍ KRAJINA  ELIŠKA SVOBODOVÁ  2.A

       ADAM BUCHTA   2.A

4   MOST PŘES ŘEKU  NICOLE KRIKLOVÁ   5.B

VI.kategorie SPOLEČNÁ PRÁCE 

2   RODINA - 6 MIMIMEK ELENA RODOVÁ   6 LET

       PATRIK CRLA   8 LET

       JAKUB MALÁK   8 LET

       MAGDALENA KONEČNÁ  8 LET

       HANA KUPČÍKOVÁ   9 LET

       JITKA VEČEŘOVÁ   7 LET

4   CHUMELENICE  2.A ZŠ RONOVSKÁ 

5   ROTUNDA   5.A ZŠ KOMENSKÉHO 

6   HRAD KARLŠTEJN  6.A ZŠ KOMENSKÉHO 

   

CENA STAROSTY MĚSTA

   CENTRUM PRO VOLNÝ ČAS     9.A

CENA ŘEDITELKY MKS

   OBRÁZEK PRO RADOST MAGDALENA KONEČNÁ  2.A

CENA JIŘÍHO KANI

   VRABČÍ HNÍZDO  JAN FILIP    IV.A

Anna Konečná



NÁVŠTĚVA SLOVINCŮ V  ADAMOVĚ
Skupinky dětí a rodičů, postávající trochu nervózně a trochu nedočkavě v neděli  30.března kolem páté odpo-

ledne v hale brněnského nádraží, čekaly na vlak ze slovinské Lublaně.Takto bych asi charakterizovala dlouho oče-
kávaný příjezd našich slovinských přátel.Ikdyž jsme se viděli už podruhé,  bylo to za jiné situace, protože jsme si 
vyměnili role a tentokrát jsme se stali hostiteli my v Adamově. Vybalování, večeře, opětovné poznávání a společný 
výlet ven za večerním sportem ukončily náročný den příjezdu.

První den jsme šli normálně 
do školy kde jsme se  dvě hodi-
ny učili a ukazovali jim, jací jsme 
vzorní žácí. Mezitím se slovinští 
učitelé seznamovali s naší školou. 
Společně jsme se všichni sešli až 
na prezentaci o našem městě v 
anglickém jazyce, kterou připra-
vili žáci devátého ročníku společ-
ně s paní učitelkou Hodaňovou. 
Následovala prohlídka kostela sv. 
Barbory a výlet do ekologického 
střediska Jezírko v Brně-Soběši-
cích. Potom jsme odjeli MHD do 
Brna a na ,,Čáře“ na některé z nás 
čekali rodiče.Vyrazili jsme na ve-
čeři do McDonalda a nasbírané 
kalorie jsme spalovali na večer-
ním fotbale na hřišti v Adamově.

Druhý den jsme se vypravili na celodenní výlet do Telče a tamějšího zámku, potom do jihlavských katakomb, 
aquaparku a zoologické zahrady. Nejvíc jsme byli  nadšeni aquaparkem, kde jsme si užili tři hodiny skvělé zába-
vy. Středeční ráno bylo celkem sychravé a deštivé a nás čekal pobyt v lanovém centru Baldovec. Dopoledne jsme 
naštěstí měli program plný společenských her a odpoledne už za lepšího počasí jsme zkoušeli své schopnosti na 
lanové dráze a lezecké stěně.

Ve čtvrtek jsme navštívili část Moravského krasu: propast Macochu a  Punkevní jeskyně, projeli jsme se vláč-
kem a na lodičkách po říčce Punkvě.Odpoledne jsme měli volnou zábavu a my holky jsme se věnovaly svému 
oblíbenému koníčku ,,šopování“ (nakupování).

Večer jsme s mnohými rodiči přišli 
do naší školy na rozloučení s přáteli, po 
kterém následoval raut.Všichni jsme 
byli ,,naměkko“, a to jsme netušili, jak 
nám bude v pátek.Večer jsme zakončili 
odvetou ve fotbale – tentokrát vyhráli 
Slovinci.

V pátek ráno jsme se loučili s poci-
tem, že se nikdy neuvidíme, někteří do-
konce nechtěli odejet domů. Jsme rádi, 
že jsme navázali skvělá přátelství a že 
spolupráce našich škol bude pokračo-
vat. Neztrácíme tak naději na opětovné 
shledání.

Sandra Nosková



Sedmáci se představují
..........tentokrát jako hlavní aktéři hodiny literární výchovy Po stopách Kapuletů a Monteků. Ocitáme se na ple-

se, zní hudba, přicházejí hosté ve škraboškách, mezi nimi Romeo a Julie, dva mladí lidé, kteří se do sebe zamilují. 
Proč musí svou lásku tajit? Proč se dva mocné rody tak nenávidí? 

Zkoušíme sehrát slavnou balkónovou scénu, vytváříme živé obrazy. Je rodové jméno tak důležité, má takovou 
moc, že může zabránit dvěma lidem, aby se měli rádi?

Děj se dramaticky posunuje k souboji na kordy. Kdo umírá, kdo vítězí, kdo se musí ukrýt?

Pokoušíme se co nejvěrněji zachytit okamžik, kdy je raněn Merkucio. Proč Romeo netasil svůj kord proti Ty-
baltovi? Schyluje se k tragedii.

Pojďme si představit, co asi prožívá chůva, když zjistí, že Julie je ve svůj svatební den mrtvá. Dovedeš se vžít do 
zoufalství Juliiny chůvy a matky?

A co teprve Romeo, který najde svou milou v rodinné hrobce a neví, že ona jenom spí.

Tragedie je dokonána, zamysleme se nad důsledky rodových sporů a jejich nenávisti. Dochází ke smíření zne-
svářených rodin, ale za jakou cenu?

Na všechny otázky nedokážeme ještě odpovědět, ale příběh nás zaujal, pokusili jsme se zahrát některé jeho 
scény, odhalit, proč je tento „věčný příběh“ milenců z Verony stále zajímavý a nadčasový.

Hodina končí, ještě zbývá chvilka na posezení v komunikačním kruhu, v němž má každý možnost doplnit svůj 
postřeh, názor, pocit: 

„Obdivuju Romea a Julii, jak byli stateční, bojovali za svoji lásku a dokázali pro ni i umřít.“ „Chtěl bych si to 
znovu přečíst.“

„ Ráda bych na to šla do divadla.“

Když řekneme, že jsme pracovali metodami kritického myšlení, zážitkového čtení a   dramatizace textu, osvo-
jovali jsme si techniku komunikačního kruhu, evaluace a práce s literárním textem, sledovali mezipředmětové 
vztahy i průřezová témata, pak nám mnozí nebudete rozumět. Nám ale bude stačit, když uvěříte, že máme takové 
hodiny literatury rádi.

D. Hodaňová, učitelka Čj v 7.A





Coca-Cola Cup – Lipůvka 24.4.2008
Po dvou vydařených zápasech nám stačila remíza k postupu do dalšího kola celostátní soutěže.

Po úvodní remíze 2:2 se ZŠ Sloup jsme porazili 1:0 našeho tradičního soupeře ZŠ Erbenova Blansko. V rozho-
dujícím utkání se přiklonilo sportovní štěstí k ZŠ Lipůvka. Vyrovnaný zápas rozhodla jediná branka hráče 1.FC 
Brno, který navštěvuje školu v Lipůvce.

Jednotlivé zápasy celého turnaje byly velice vyrovnané a mnohdy rozhodovalo jen štěstí nebo nepřesné vý-
roky rozhodčích. Pro starší žáky jsou tyto turnaje opravdovou prověrkou fyzické kondice a psychické odolnosti. 
Zápasy se hrají ve velkém tempu s minimálním odpočinkem. Školní družstva jsou výkonnostně silnější než ta, 
která hrají oficiální soutěže ( školy reprezentují hráči z několika oddílů).

Firmě, která zajišťuje soutěž, posíláme výtku – zajistěte, resp. zaplaťte rozhodčí ČMFS. Tak významná celo-
státní soutěž si „profesionální“ rozhodčí zaslouží. 

Sestava ZŠ a MŠ Adamov: Vlastimil Češka, Jakub Flachs, Matěj Lukáš, Roman Pospíšil, Ondřej Krátký, Milan 
Valný, Radek Melich, Svatoslav Krésa, Patrik Schimmerle, Marek Hycl, Radek Mikulášek, David Musil.

Antonín Kašpárek



McDonald´s Cup – Jedovnice 25.4.2008
Od slabšího začátku po deklasování soupeře.

Oblastní kolo soutěže jsme nezačali šťastně. Po hře plné nepřesností a hledání nejoptimálnější sestavy jsme 
prohráli s domácími 1:5.

Do dalšího zápasu jsme nastoupili v pozměněné sestavě a plně se soustředili na hru. Útočníci Libor Vintr a 
Dominik Flachs potvrdili, že patří k fotbalovým nadějím. Srovnatelné výkony podávali i záložníci Aleš Dudík, 
Radek Vybíral a Jaroslav Kalina. V téměř neprostupné obraně zářila Simona Rytířová a fotbalový objev Vlasti-
mil Mužík. Dobrý výkon podal, i přes zdravotní oslabení, Lukáš Krčál. Do hry zasáhli také Petr Fejfárek a Lukáš 
Fiala. Jistotou byl Aleš Halva v brance. Hráčské a trenérské zkušenosti  při vedení zápasů uplatnil Zdeněk Handl 
z lavičky.

Odhodlání a zlepšenou formu potvrdili naši hráči proti Sloupu, který jsme porazili 3:1. Žáci Rájce už vůbec 
nestačili na naši kombinační hru a odešli poraženi 6:1. 

Zápasy v této věkové kategorii ( 4. a 5. třída) potvrdily velké předpoklady hráčů, ale také nevyrovnanost jejich 
výkonů. 

Střelci branek: Libor Vintr 6, Dominik Flachs 2, Jaroslav Kalina 1, Radek Vybíral 1.

Chtěl bych upřímně poděkovat vedení FK Adamov za spolupráci při organizačním a materiálním zajištění 
školních soutěží a trenérům za přípravu žáků.

Antonín Kašpárek, ZŠ a MŠ Adamov



KAM SE HLÁSÍ DEVÁŤÁCI?
(přehled zájmu o studijní a učební obory 9.A v roce 2007/2008)

ISŠ-COP Olomoucká 61, 627 00 Brno – informační technologie      3

VOŠ ekonom. a zdrav. a SŠ, Hybešova 53, 680 01 Boskovice – informatika v ekonomice   2

VOŠ ekonom. a zdrav. a SŠ, Hybešova 53, 680 01 Boskovice – obchodní akademie   1

SŠ informatiky a spojů, Čichnova 23, 624 00 Brno – manipulant pošt.provozu a přepravy  2

SŠ informatiky a spojů, Čichnova 23, 624 00 Brno – poštovní a peněžní služby    1

SŠ informatiky a spojů, Čichnova 23, 624 00 Brno – digitální telekomunikační technika   1

SOŠ a SOU Bezručova, 678 01 Blansko – elektrikář - slaboproud      1

SOŠ a SOU Bezručova, 678 01 Blansko – kuchař – číšník pro pohostinství    1

SOŠ a SOU Masarykova škola práce, Tyršova 6, 679 61 Letovice - truhlář    2

SOŠ a SOU Masarykova škola práce, Tyršova 6, 679 61 Letovice – obchodně podnikatelská činnost 1

SOŠ a SOU stroj a elektrotechn., Trnkova 113, 628 00 Brno – mechanik číslicově řízených strojů 1

SOŠ a SOU stroj a elektrotechn., Trnkova 113, 628 00 Brno – mechanik seřizovač   1

ISŠ Sokolnice 496, 664 52 – mechanik elektrotechnických zařízení     1

SŠ informač. technoligií a sociální péče, Purkyňova 97, 612 00 Brno – informační technologie  1

SŠ gastronomická, s.r.o.Masarykova 12, 678 01 Blansko – kuchař - číšník    1

SOŠ ochrany osob a majetku, Zoubkova 20, 634 00 Brno – bezpečnostně právní činnost  1

Střední průmyslová škola, Na větráku 463, 679 06 Jedovnice – elektronické počítačové systémy  1

Stř. uměleckoprům. škola textilní, Francouzská 101, 602 00 Brno – modelářství a návrhář. oděvů 1

SŠ podnik. a cest. Ruchu PaeDr. Kostky,  Brněnská 17, 682 01 Vyškov – podnikatel - cest.ruch  1

SŠ potravinářská a služeb, Charbulova 106, 618 00 Brno – kuchař - číšník    1

OU a Praktická škola, Lomená 44, 617 00 Brno – tesařské a truhlářské práce - tesař   1

Přejeme všem deváťákům úspěch v prvním kole přijímacího řízení 21.4. 2008!

Příště  přineseme přehled škol, na které se deváťáci skutečně dostali. 

Romana Tůmová


