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Jak to mluvíš?

Dne 8.3.2010 na naši školu ZŠ Adamov přijela pracovnice volno pracového centra z 
Lužánek, aby nám připravila program o verbální a neverbální komunikaci. Vyukový program 
trval asi dvě vyučovací hodiny. Ve třidě nás bylo ten den 17 žáků + paní učitelka Dobruše 
Janotová, která měla za úkol pohlídat žáky, aby nenarušovali výuku.

Pracovnice přednášela o tom, jak by se měli lidé k sobě chovat, aby nedošlo ke 
konfliktu. Tento program žáky velmi zaujal. 

Druhá část vyukového programu byla 23.3.2010, a to jsme si povídali o asertivitě. 
Dozvěděli jsme, se že asertivita znamená, že se člověk má rozhodovat sám za sebe a za svoje 
rozhodnutí nese plnou odpovědnost. Asertivita je zdaví přiměřené prosazování našeho názoru, 
je to umění požádat druhé o laskavost, uměni říci „ne“ bez pocitu viny. Dále jsme si povídali 
o povahových typech- cholerikovi, melancholikovi... 

Žákům se program líbil, jelikož zabral dvě vyučovací hodiny.

Žáci 8. tříd komunikativních dovedností



Školní kolo recitační soutěže

Dne 10. března se na naší škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. V porotě 
zasedaly paní učitelky : I.Martochová, D.Hodaňová, H.Žáčková a žákyně 8.ročníku 
Zuzana Palová. Žáci soutěžili v pěti kategoriích. Soutěžilo hodně žáků a porota měla 
co dělat, aby vybrala toho správného, toho nejlepšího. Z každé kategorie vybrala 3 
nejlepší, kteří měli nejvyšší počet bodů.
V 0. kategorii (1. ročník ) se umístili žáci v tomto pořadí :
1. místo – Adam Prudík z 1.B
2. místo – Nicolas Fuks z 1.B
3. místo – Veronika Jakubíková z 1.A
V 1. kategorii (2. a 3. ročník ) se umístili žáci v tomto pořadí :
1. místo – Jitka Večeřová ze 3.A 
2. místo – Jonáš Hodaň z 2.A
3. místo – Lukáš Grydil ze 3.B
V 2. kategorii (4. a 5. ročník ) se umístili žáci v tomto pořadí :
1. místo – Barbora Uhlířová ze 4.A
2. místo – Dominika Martochová z 5.A
3. místo – Leona Poslušná ze 4.A
Ve 3. kategorii (6. a 7. rořník ) se umístili žáci v tomto pořadí :
1. místo – Šimon Dolák ze 7.A
2. místo – Zdeňek Hartl ze 7.B
3. místo – Stela Peterková ze 7.A
Ve 4. kategorii (8. a 9. rořník ) se umístili žáci v tomto pořadí : 
1. místo – Lucie Ševčíková z 9.A
2. místo – Martin Kuchař z 9.A
a na 3. místě se stejným počtem budů se umístili Veronika Vysloužilová a Lukáš Kotol 
z 9.A.
Myslíme si, že básničky se všem moc povedly, a když někteří nevyhráli, neměli by být 
smutní. Nebylo to ani první ani poslední kolo školní recitační soutěže, a tak určitě mají 
všichni šanci umístit se příště!
Vítězové všech kategorií změří svoje síly s žáky celého okresu na recitační soutěži 
Setkání s poezií, které se už devátým rokem koná na naší škole koncem března.

L.Petrová, I.Halatová









Radost z prvního místa a postup do krajského kola

ZŠ a MŠ Adamov je tradičním pořadatelem okresního přeboru žáků základních 
škol v halovém fotbale. V tomto školním roce se do turnaje přihlásilo rekordních 
17 škol. V pondělí 15. 3. a v úterý 16. 3. sehráli účastníci turnaje 30 zápasů o 
postup  do  středečního  finále.  Z prvního  hracího  dne  postoupila  ZŠ  a  MŠ 
Adamov a ZŠ Slovákova Boskovice, z druhého hracího dne dvě blanenské školy 
(ZŠ T.G.M. a ZŠ Erbenova). Hrací systém tradiční: „každý s každým“. Po šesti 
odehraných  zápasech  bylo  jasné  pořadí.  Ve  14.  ročníku  okresního  přeboru 
v halovém fotbale zvítězila ZŠ a MŠ Adamov. 
Po nekonečných třinácti letech urputných bojů o prvenství se žáci naší školy 
konečně dočkali. Odměnou za 1.  místo byl kromě vítězného poháru, diplomu a 
medailí pro každého žáka i postup do krajského kola. Význam této sportovní 
akce byl podpořen také účastí ředitelky ZŠ a MŠ Mgr. Jany Burianové a starosty 
města Adamova Jiřího Němce při slavnostním vyhlášení výsledků turnaje.

O  tento  mimořádný  úspěch  (okresní  přeborníci  poprvé  v krajském  kole)  se 
zasloužili  tito  žáci:  Ondřej  Krátký,  Patrik  Schimmerle,  Vlastimil  Češka, 
Libor Vintr, Dominik Šmahel, Dominik Flachs, Danny Babík, Aleš Dudík, 
Dominik Neuman a Simona Rytířová. 

Výsledky : 5 vítězství, 2 remízy, žádná prohra, skóre 13:3

ZŠ a MŠ Adamov: ZŠ Sušilova, Boskovice 2:1
Gymnázium Blansko 1:0
ZŠ Velké Opatovice 0:0
ZŠ 9. května Boskovice 3:0
ZŠ Erbenova, Blansko 4:0
ZŠ Slovákova, Boskovice 1:0
ZŠ T.G.M. Blansko 2:2

Střelci branek: Ondřej Krátký 5
Libor Vintr 4
Patrik Schimmerle 3
Dominik Flachs 1

Jmenovaní  žáci  si  zaslouží  poděkování  za  reprezentaci  školy  a  dosažený 
výsledek.  Upřímně  všem  blahopřejeme  a  přejeme  mnoho  sportovního  štěstí 
v krajském kole.

Antonín Kašpárek
ZŠ a MŠ Adamov



Romeo a Julie
V úterý dne 16.3 jely třídy 8.A a 8.B do brněnského divadla Polárka.K našemu 

překvapení se 8.B dostavila v hojném počtu, kdežto z 8.A přišlo jen 10 žáků.
Romeo a Julie je tragický příběh o nenávisti veronských rodů Monteků a 

Kapuletů.
Režisér tohoto představení nevynechal nic podstatného, a přesto to trvalo jen 1h 

a 30min. Nebyly vynechány známé fráze např.: Romeo, Romeo proč jsi jen Romeo? 
Apod.. Při představení jsme se hodně nasmáli. Herci měli skvěle vypracované 
gymnastické kousky, texty byly srozumitlné pro naši věkovou kategorii. Přestože herci 
neměli mnoho rekvizit, k dokonalému vyjádření dané situace, všechny byly plně 
využity. 

Ti, kteří na sobě měli nějaké bílé oblečení ,byli u vytržení z toho, že svítilo 
modrou barvou. 

Oproti Shakespearově hře režisér přidal i několik zabávných scén. Na hercích 
bylo vidět, že si toto představení užívají. Představení jsme si užívali i my diváci.

K.P.,Z.P.,G.Č.,T.K.,K.K.



                           Velikonoce
Víš co jsou to Velikonoce??
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který je oslavou 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista.K tomu podle křesťanské víry,došlo třetí den 
po jeho ukřižování.Velikonoce připadají na neděli po prvním jarním úplňku.

Znáš nějaké Velikonoční básničky..?

Pomlázka
Upletl jsem pomlázku,je hezčí než z obrázku,
všechny holky,které znám,navštívím a 
vymrskám,než mi dají vajíčko,vyplatím je maličko.

Vajíčko
Malované vajíčko,na něm malé srdíčko.
Komu to vajíčko daruji,toho já upřímně miluji. 
Komu to vajíčko dám,toho já rada mám.
Kdo ho zdobil, ten má rád.Kdo ho dostal,ten je rád,
za vajíčko malované z velké lásky darované.
  

Velikonoční týden:
neděle:květná
pondělí:Modré(žluté)
úterý:šedivé
středa:škaredá(černá)
čtvrtek: zelený
pátek:velký
sobota:bílá
neděla:velikonoční
pondělí:červené    
  V.Minaříková
,K.Holasová                                                      





Setkání s poezií podeváté
(IX. ročník okresního kola recitační soutěže)

 24.  března  2010  se   sešli  v  adamovské  Základní  škole  na  Komenského 
recitátoři základních škol regionu.  Tentokrát k nám na devátý ročník soutěže  
Setkání  s poezií  v Adamově  zavítal   rekordní  počet  pětačtyřiceti  žáků 
z dvanácti škol. Po mnoha ročnících marného boje s počasím bylo jaro nejen 
podle kalendáře, ale i podle přírody.

V porotě letos zasedla paní Jitka Králíčková - ředitelka MKS Adamov, paní 
Marta Vrchovská ze společnosti Adavak a paní učitelka Dana Ostrá. 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 posluchačům.

Vavříny vítězství si však mohli odnést jen ti nejlepší v každé kategorii. Jsme 
rádi, že mezi nimi byli i žáci naší školy:
Jitka Večeřová zvítězila v I. soutěžní kategorii žáků druhých a třetích tříd a 
Adam Prudík se umístil na třetím místě v kategorii prvňáčků.
Blahopřejeme jim a  Jitce přejeme hodně úspěchů při reprezentaci naší školy  
v regionální přehlídce recitátorů Dětská scéna, která se koná v dubnu v Brně.  
Děkujeme  také  vedení  ZŠ  Adamov  za  finanční  příspěvek  na  zakoupení 
knižních odměn pro vítěze všech kategorií.

Dalimila Hodaňová, garant soutěže







Salonek dětských adamovských 
umělců

V pátek  19.  března byl zahájen Salonek dětských adamovských umělců ve  
výstavní síni Společenského centra MKS Adamov na Komenského ulici. Téma 
výstavy  nebylo  přesně  určeno,  a  tak  mohli  návštěvníci  vidět  na  obrázcích  
náměty  například  z přírody,  z olympijských  her,  architektury,  také  výrobky 
z keramiky, textilu… 
Slavnostním odpolednem procházela slečna Jurnečková. O kulturní zážitek se postarala Adéla 
Grimová, která se účastnila konkurzu do Superstar, a známé Tetiny.
Autoři  oceněných  prací  si  převzali  ceny  od  pana  Charváta,  starosty  pana  Němce,  paní 
Králíčkové  a  pana  Novotného.  Tričko,  balíček  s výtvarnými  potřebami,  dort  nebo  tácek 
s větrníky  potěšily  například  děti  z MŠ Komenského,  MŠ Jilemnického,  Beátu  Hédlovou, 
Lukáše Siveru, Lucii Čížkovou, Štěpána Procházku, Andreu Kupčíkovou a další děti.
Na závěr dostali zástupci jednotlivých škol sponzorské dary.
                                                                                                                               Jana Hrubá



     Dne 11.4. 2010 jsme odjeli v 11:15 od školy na školní zájezd do královského 
města na řece Temži - Londýn. Jeli jsme přes Německo, Belgii až jsme dojeli do 
francouzského přístavu Calais. Tam jsme prošli pasovou kontrolou a najeli do 
vlaku, který nás za třicet minut provezl Eurotunelem. Po příjezdu na ostrov jsme 
pokračovali autobusem asi 1,5 hodiny do Londýna, kam jsme dorazili kolem půl 
osmé ráno.
     Dopoledne  jsme  dojeli  metrem  (tube)  až  k  Madame  Tussaud´s, 
nejznámějšímu muzeu voskových figurín. Po jeho prohlídce jsme šli pěšky do 
jednoho  z mnoha  krásně  kvetoucích  parků  v Londýně.  Odpoledne  jsme  šli 
k muzeu Sherlocka Holmese. Dále jsme pokračovali do čtvrti Soho,až jsme přes 
Covent Garden došli k London eye, kde jsme navštívili i 4D kino. Po projížďce 
na Londýnském oku jsme dojeli na meeting point kde si nás převzaly naše nové 
rodiny.
      Další den nás ráno dovezla naše rodina opět na meeting point, odkud jsme 
dále pokračovali autobusem asi hodinu k Windsdoru - letnímu sídlu královny. 
Zde jsme se volně pohybovali po areálu. Dále jsme pokračovali ke chlapecké 
škole  Etonu.  Odpoledne  jsme  šli  pěšky  na  Westinster  Abbey,  House  of 
Parlament,  Big Ben, Downing street,  Trafalgar Square a Buckingham Palace. 
Poté jsme se vrátili do rodin.
     Druhý den jsme navštívili pevnost Tower, včetně zahlédnutí korunovačních 
klenotů. Prohlídli jsme si St. Catherine Doks a Tower Bridge. Odpoledne jsme 
se plavili lodí po Temži do Greenwiche, kde jsme navštívili Maritime Museum a 
Royal  Observatory.  Dobře jsme si  tu  prohlédli  i  nultý  poledník.  Večer  jsme 
nastoupili do autobusu a stejnou cestou jsme jeli zpátky do ČR. Další den jsme 
dojeli do ČR, v Brně jsme vysadili naši průvodkyni a do Adamova dojeli kolem 
čtvrté hodiny odpoledne. 
     V Anglii se nám líbilo. Kdyby naše škola pořádala znovu tento nebo podobný 
zájezd, tak neváháme a jedeme. Počasí v Londýně se nám vydařilo, protože celý 
pobyt nám svítilo slunce a ani jednou nám nepršelo.  
(Dáda, Kája a Hanka)



Polsko
Dne 16.4.2010 jsme z Adamova jeli autobusovým zájezdem s CK Školní zájezdy 
do Polska. Chtěli jsme se podívat do hlavního historického města Krakova, do 
solných dolů ve Wieliczka a do koncentračního tábora Auschwitz. Cesta trvala asi 
6,5 hodiny a do Krakova jsme dojeli asi kolem 10:00 hodiny.

Krakov je hlavní historické město Polska. S paní průvodkyní jsme se nejdříve 
vydali na prohlídku židovské čtvrti Kazimierz, kde jsme navštívili synagogu i se 
hřbitovem. Procházeli jsme kolem hezky vypadající židovské školy až k tržnicím. 
Po 20 – ti minutovém rozchodu jsme pokračovali v cestě až k bazilice Sv. Ducha, 
kde jsme jen nakoukli, protože jsme nechtěli rušit lidi na mši, která tam zrovna 
probíhala. Tato bazilika je postavena v gotickém slohu a vnitřek je ve slohu 
barokním. Asi nejhezčí památkou Krakova je hrad Wawel, který stojí na břehu řeky 
Visly a byl postaven v 10. století. Přestavba toho hradu se konala v 16. století. Taky 
nás zaujala krypta a kosti z pravěku u vchodu do chrámu, pro které platí 
přísloví: ,,Dokud tady tyto kosti budou, Wawel bude stát.“ Katedrála na Wawelu, 
celým názvem Katedrální bazilika svatého Stanislava a svatého Václava, je kulturní 
památkou Polska. Má tisíciletou historii a jde o tradiční místo korunovací polských 
králů. Jsou tu také hrobky polských královských rodin. Naše výprava pokračovala 
dále na hlavní náměstí Krakova, kde je bazilika Mariacka, Sukenice, pomník 
Adama Mickiewicza (polského spisovatele a představitele polského romantismu), 
radniční věž a další stavby. Stavba Sukenice je právě rekonstruována. Byli jsme se 
do ní alespoň podívat na tržnici. Na stropu tržnice jsou namalovány erby polských 
měst. Univerzita Jagellonská nebyla daleko od hlavního náměstí, takže naše další 
návštěva byla tam. Je to jedna z nejprestižnějších univerzit Evropy. Byla založena v 
roce 1364 a je nejstarší univerzitou střední Evropy hned po Karlově. Chtěli jsme se 
jít podívat do muzea Czartoryských, kde je originální obraz Dámy s hranostajem od 
Leonarda Da Vinciho. Ale bohužel toto muzeum bylo zavřené, nejspíš z důvodu 
státního smutku. Krakov se totiž připravoval na nedělní pohřeb tragicky zesnulého 
polského prezidenta a jeho manželky a smuteční nálada byla vidět na každém 
místě. S některými spolužáky a učiteli jsme se rozhodli navštívit Barbakan, což je 
brána městského opevnění. Je to stavba postavena v gotickém slohu a v kruhovém 
tvaru. 
Následující den jsme se vydali do solných dolů Wieliczka. Vešli jsme dovnitř a šli 
jsme dolů po schodech asi 50 pater. Je to vlastně muzeum se sbírkou pracovních 
nástrojů a zařízení, která podává dokonalý přehled o vývoji hornického řemesla od 
středověku až po současnost. K prohlídce je zpřístupněno 12 komor. Komora 
Mikuláše Koperníka je zdobena sochou astronoma ze solného monolitu.V kapli Sv. 
Antonína byla první mše roku 1698. Je tu také umístěna socha krále Augusta II. 
Saského z průzračné soli. Prohlídku podzemí provází plastiky králů, bůžků, skřítků 
i svatých, najdeme tu ale i solná jezera, kde 1m krychlový vody obsahuje 
neuvěřitelných 320 kg soli. Turistická trasa tu byla už v letech 1871 až 1872 
zajištěna dřevěnou zabezpečovací konstrukcí. A nahoru 135 m jsme jeli výtahem. 



Po návratu k hotelu, kde na nás už čekal autobus a další exkurze, tentokrát do 
bývalého koncentračního tábora Auschwitz. Tento tábor byl založen nacisty v roce 
1940 před branami města Osvětim, které bylo s ostaními oblastmi Polska obsazeno 
Němci. V následujících letech byl vybudován tábor, který se skládal ze tří částí: 
Auschwitz I, Auschwitz II – Birkenau a Auschwitz III – Monowitz. Dostali jsme 
českého průvodce, který nás provedl táborem. Nejdříve nám řekl něco málo o 
historii a pak jsme šli do některých budov – muzeií. První budova ukazovala 
fotografie některých lidí, kteří v tomto táboře byli. Dále jsme se dostali do 
místnosti, kde byly velké fotografie dvouletého dítěte a asi dvou žen, které před 
příjezdem do tábora vážily 70 kg a v táboře měly najednou 25 kg. Za vitrínou jsme 
viděli originální oblečení lidí, které nosili po celou dobu jejich pobytu v tomto 
táboře. V dalších budovách byla sbírka brýlí, kufrů, bot i botiček a také vlasy, z 
kterých nechávali Němci dělat látku. No a dostali jsme se také do plynové komory, 
do které nacisté posílali lidi a lhali jim, že se jdou jen vysprchovat. Ještě před 
vstupem do „sprch“ jim dali několik ručníků a mýdel. Jakmile lidé vstoupili do této 
komory, dveře se zamkly a začal se rozpouštět cyklon, z kterého vznikal plyn. 
Po této prohlídce jsme ještě jeli do Auschwitzu II – Birkenau, který je 3 km od 
Auschwitzu I. Tady jsme se šli podívat jen do mužského tábora. jsme se do budovy, 
kde lidé spali, a také do stavby se stošedesáti latrínami. Plynové komory a 
krematoria jsme neviděli, protože ty stihli Němci zlikvidovat a zbyly jen komíny. V 
17:00 hodin byl odjezd z Polska. A tak končí naše celá exkurze v Polsku.

Nejvíce mě oslovil koncentrační tábor Auschwitz, protože každý by se tam měl jít 
podívat a vidět, co se dělo zhruba před pětašedesáti lety. Je to hrůza, co lidé, kteří 
tu byli, prožili. Líbil se mi celý tento výlet, protože Polsko je hodně zajímavý a 
hezký stát a jsem ráda, že jsem měla možnost podívat se tam.

Petra Vojtová 9.A

Skupinová fotka před branou Auschwitzu



Wieliczka-solné doly-královna a horník

nádvoří hradu Wawel



Vzory

Město, moře, kuře, stavení,
bolí mě už pusa z toho mluvení.

Žena, růže, píseň, kost,
mám už toho vážně dost.

Pán, hrad, muž,
přestaňte s tím už.

Stroj, předseda, soudce,
učitelka nemohouce
hledá svoje brýle,

to je pro nás pro všechny
osudová chvíle.

Utečeme ze školy,
to nás všechny baví.
Zlepšíme si kondici
a budeme zdraví!

Magdalena Konečná, Kamila Pospíšilová – 4. A



ŽÁCI 4. A

Chytří jsou žáci ze 4. A,
dostanou známku, kterou jim paní učitelka dá.

Je to pětka nebo je to jednička?
Je velká nebo je maličká?

Jednička s hvězdičkou nebo i dvojka,
jedna méně a možná ještě trojka.

Tyhle známky ještě jdou.
A co tyhle? Pojď za mnou!

Čtyřka, pětka tak to ne!
Tohle přece hrozné je!

V šikovné třídě 4. A
je on, ona i já.

V 1. A se učili psát,
číst, kreslit i počítat.

Teď už jsou velcí a umí vše
a moc dobře jim to jde.

Ve třídě 4. A se mají rádi,
jsou to všichni dobří kamarádi.

K sobě se pěkně chovají
a o přestávce mlsají.

Tohle byla básnička o třídě 4. A,
kam chodí on, ona i já.

Barbora Uhlířová 
10 let



Úklid Moravského krasu – 22. 4. 2010
(akce ke Dni Země)

Třída Trasa

5.A začátek lesa nad šk. hřištěm – U Sedmi dubů – Alexandrovka 
(zelená), v případě dostatku času pokračovat po zelené k Babicím, 
až kam to půjde

7.A Pod hradem – Nový hrad rozc. (zelená) – Nový hrad brána + louka 
(červená) + kolem hradu (v rámci možností terénu)

8.A Josefovské údolí –studánka U Srnce – Máchův památník (žlutá) – 
studánka U Kukačky – Nový hrad rozc. (červená)

7.B okraj Adamova – k silnici nedaleko Býčí skály (modrá kolem 
Křtinského potoka), ev. kolem Býčí skály

9.A „sklaďák“ - Slučí studánka 

8.B lávka u nádraží – Památník lesníků (žlutá serpentino-vitá) – U 
Sedmi dubů (neznačeno), v případě dostatku času od dubů po modré 
až kam to půjde

V kolonce trasa je uveden úsek určený ke sbírání. 
Akce začala v 8:00 a úklid probíhal celé dopoledne.

Každý žák měl gumové rukavice nebo igelitové sáčky (k 
dispozici u pana školníka), „igelitku“(větší) a vhodné oblečení, 
obuv a pláštěnku.
Každá třída si vyzvedla u pana školníka příslušný počet velkých 
pytlů (dle počtu sbírajících a délky trasy: 2 až 3).
Třídní učitelé nahlásili v ředitelně po návratu do školy umístění 
velkých pytlů na vytyčené trase (umístění: na přístupových 
cestách pro vozidlo).
Posbírané odpadky byly postupně z jednotlivých stanovišť 
odvezeny.

Příroda v okolí Adamova děkuje všem, kteří jí pomáhají přežít!



                  

"Pavlíčku, proč dnes vedeš do školy kolo ?" " „Ale, paní učitelka mi 
chce promluvit do duše.“

Pacient je na vyšetření u lékaře. Ten ho prohlíží a neustále 
brumlá: "To je dobře...to je dobře...to je dobře..." Pacientovi to nedá 
a zeptá se: "Co je dobře ?" Lékař: "Že to nemám já."

"Hurvínku kdo rozbil to okno?" "Mánička!" "???" "Já po ní hodil 
kamenem a ona uhnula."

Vyučování. Pan ředitel se prochází chodbami, když vtom zaslechne z 
jedné třídy hurónský smích. Vejde dovnitř: "Proč se smějete?" 
"Učitelka vypadla z okna." "A co ty, Pepíčku, proč pláčeš? Tobě je 
paní učitelky líto?" "Ne, pláču proto, že jsem to neviděl," smrkne 
Pepíček.

Psali dva studenti písemku. Učitel jim po opravení řekl: "Podívejte se, 
oba jste měli devět otázek dobře, až na tu poslední. Jeden z vás mi na 
ni odpověděl: Nevím; a ten druhý: Já taky ne."      

 (A. Dudík + www)


	ČASOPIS DEVÍTKA
	Salonek dětských adamovských umělců
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