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Za redakci školního časopisu přeje všem krásné prázdniny

Dalimila Hodaňová



ŽÁČKOVÁNÍ
Společně s paní Králíčkovou jsme mysleli, že by bylo pěkné pozvat na besedu do 
Adamova pana spisovatele Jiřího Žáčka.

Bohužel jeho zdravotní stav mu cestování neumožňuje, a proto jsme se rozhodli,  
že když nemůže přijet on k nám, uděláme mu radost my s dětmi na dálku.

A tak všechny děti ze školy na Ronovské natrénovaly básničky a písničky od 
pana Žáčka a to v takové malé přehlídce, kterou jsme nazvali ŽÁČKOVÁNÍM.

Měli jsme krásný plán, že naši přehlídku bude uvádět paní učitelka 

z 1. A – paní učitelka Žáčková. Ale angína si nevybírá (tedy vybrala si naši paní  
učitelku), a tak se úvodu zhostili velmi dobře naši nejstarší ŽÁČCI z Ronovské – 
žáci 4. A – Dominik Cypra a Bára Uhlířová.

Po úvodu už jelo vše „jak po másle“. Básničky se střídaly 

s písničkami a jedna třída se střídala s druhou. Celé naše vystoupení bylo 
natočeno na DVD a posláno panu Žáčkovi. 

Teď už jsme moc zvědaví, jak se mu vše bude líbit. Psal, že si v čase našeho 
ŽÁČKOVÁNÍ uvaří kafíčko, sedne do křesla a bude na nás myslet.

A my přejeme panu Žáčkovi hodně zdraví – a kdyby to to jeho zdraví 
dovolilo, rádi ho v Adamově přivítáme … a to není Aprílová škola...

Mgr. Soňa Karásková



Dne 18. 5. 2010 jsme všichni ze 7. tříd navštívili Prahu a její památky. Do Prahy 
jsme se dostali rychlíkem a po příjezdu jsme šli na Václavské náměstí a poté na 
Staroměstské  náměstí,  kde  jsme se  podívali  na  Orloj.  Pak  jsme  došli  až  na 
Karlův  most,  za  kterým  jsme  dostali  rozchod.  Potom  jsme  se  podívali  na 
výměnu stráží  u  Pražského  hradu  a  zamířili  dovnitř,  kde  jsme  prošli  kolem 
katedrály sv. Víta. Po chvíli jsme se dostali na výstavu v Muzeu hraček, která 
byla velmi zajímavá. Stejnou cestou jsme se vrátili zpět a šli jsme dále na Petřín, 
kde jsme si vystoupali na rozhlednu a navštívili zrcadlový labyrint. Dolů jsme se 
svezli lanovkou a tramvají se dostali k metru, kterým jsme se všichni vrátili na 
nádraží, kde jsme měli krátký rozchod. Domů jsme se dostali opět rychlíkem ve 
večerních hodinách.

 

                   

     Hanka 7. A, Eliška 7. B.



          Divadlo Polárka – Marťanská kronika
Ve čtvrtek,  27.  května  navštívila  naše  třída  7.A spolu s 7.B divadlo  Polárka. 
Divadelní hra podle sci-fi  knihy amerického spisovatele Raye Bradburyho se 
jmenuje Marťanská kronika a je příběhem o střetu a zániku dvou civilizací – na 
Zemi a Marsu. 
Děj je zasazen do let 1999 – 2026. Popisuje fiktivní historii a kolonizaci Marsu 
Pozemšťany.  Kolonizátoři  přinášejí  na  Mars  pozemské  vlastnosti:  touhu  po 
seberealizaci, po zbohatnutí a svoji samotu. Bradburyho dílo představuje jednu 
z nejvýznamnějších  knih  vědeckofantastické  literatury  poválečného  období. 
Hráli: Petra Bučková, Jana Panská, Václav Hanzl, Jiří Skovajsa a další. (J.Hrubá)



Kam se dostali vycházející žáci 2009/2010?

Určitě jste drželi palce všem vycházejícím žákům, kteří letos usilovali o přijetí na 
střední školy. Jak byli úspěšní a na jaké studijní obory byli přijati? O tom se dovíte 
z následujících  tabulek.  Žáci  osmých  tříd,  kteří  budou  vycházet  příští  rok,   se 
z přehledu mimo jiné dozví, o jaké studijní obory byl v tomto školním roce největší 
zájem.

1. Žáci vycházející z 9. roč.
Název školy, 
popř.  studijní nebo učební obor

Počet  
přijatých 

Ukončen
í

Gymnázium (Blansko, Brno) 2 M
Obchodní akademie (Blansko, Brno, Boskovice) 3 M
SPŠ Sokolská, Brno, počítačová grafika 3 M
SPŠ Jedovnice, inf. technologie 2 M
Střední zdravot. škola, zdravotnický asistent (Blansko, Brno) 4 M
SŠ Hybešova,Boskovice, ekonomika v podnikání 1 M
ISŠ Purkyňova, Brno, informační  technologie 1 M
ISŠ Purkyňova, Brno, sociálněsprávní činnost 1 M
SOŠ Bezručova, Blansko, mechanik-seřizovač 2 M
SOŠ A. Citroena, Boskovice, automechanik 1 VL
SOŠ, Bezručova, Blansko (kuchař – číšník) 1 VL
SOŠ Bezručova, Blansko (elektromechanik) 1 VL
SOŠ stavební, Brno – Bosonohy (mechanik plyn. zařízení) 2 VL
SOŠ obchodní, Jánská, Brno (aranžérka, prodavačka) 2 VL
SOŠ a SOU lesnické a rybnikářské, Bzenec (mechanizátor) 1 VL
SOU Rajhrad (zahradnictví) 1 VL
Počet přijatých žáků na SŠ z 9. ročníku 28

2. Žáci odcházející z 5. ročníků na víceleté gymnázium
Název školy Počet  

přijatých
Gymnázium Blansko 3
Gymnázium Brno 1
Počet žáků odcházejících na osmileté gymnázium - celkem 4

3. Ostatní vycházející žáci
1 žák vycházející z 8. ročníku – přijat na SOU Bezručova, Blansko 1  VL

Všem vycházejícím žákům přejeme na jejich další cestě za vzděláním jen to nejlepší.

Pozn.: VL = výuční list
            M  =  maturita

D.Hodaňová, výchovná poradkyně



Jak jsme slavili Den dětí ?
31.5.  Koncert  Marbo –  Dva  hudebníci  nám  zpestřili  den  svým  programem 
s názvem „KAPELA NA TURNÉ„. Zazpívali jsme si s nimi pár známých písniček, 
například od skupiny Kabát píseň Raci v práci.

1.6. IV. ročník turnaj v kopané  O pohár ředitele ZŠ a MŠ Adamov a  FK 
Adamov.  Hoši z naší školy obsadili  pěkné  3. místo. Libor Vintr byl vyhlášen 
nejlepším hráčem turnaje.

2.6. Bowling – Naše škola se zúčastnila bowlingu, ve kterém hráči pro naši školu 
získali pohár za krásné druhé místo. Soutěžili jsme spolu s dalšími 12-ti školami. 
Vedoucí  našeho  týmu  byl  pan  učitel  Stanislav  Tůma,  který  se  v kategorii 
„  učitelé„  umístil  na  4.  místě.  Školu  reprezentovali  tito  žáci:  Filip  Rozsypal, 
Martin Kuchař, Dominik Neuman, Klára Potůčková a Gabriela Čalkovská.

4.6. Cizokrajná zvířata – Do školy zavítali dva pracovníci z největší záchranné 
stanice v ČR. Nepřijeli sami, spolu s nimi přijelo mnoho zajímavých zvířat. Zvířata 
(od činčily  po  chameleona)  nám byla  blíže  představena,  tyto  zajímavé kousky 
jsme si mohli pohladit a některé i podržet na ruce.

7.6. Pohádkový les – Děti z MŠ a prvního stupeň ZŠ plnily různé úkoly za sladké 
odměny, ty pro ně nachystali žáci 8. a 9. třídy, převlečeni za pohádkové bytosti. 
                                                                                 Jana Dohová



              Pohádkový les

Ach, to počasí! Letos nám opravdu při oslavách 
Dne dětí nepřálo. My si z toho ale nic neděláme - 
pohádkový les jsme odložili na 7. června a nakonec 
jsme se pěkného počasí dočkali. 

Pohádkový les přichystali pro děti z  mateřských 
škol a prvního stupně základní školy žáci šestého, 
osmého a devátého ročníku.
Les ožil postavičkami z pohádek, dětských seriálů a 
večerníčků. Usmívala se na nás sluníčka, strašili nás 

čerti i čarodějnice. Kolem perníkové chaloupky jsme se dostali až ke studánce 
s vodníky, cestou jsme potkali Jezerní královnu, víly, princezny, kočičky a 
trpaslíky. Kolem  berušek jsme přišli na louku, kde na nás čekali klauni a 
fotbalisti. Všichni  měli pro děti připraveny úkoly, například poznávání 
předmětů nebo pohádek, skákání přes švihadlo. Děti musely hodit minci do 
jezera, ulovit rybičku, trefit se  do perníkové chaloupky, mráčku či  do klaunovy 
pusy, kopnout míč do branky, zazpívat písničku nebo přednést básničku. Za 
odměnu dostaly vždy bonbón - a to nejen ten, který si dokázaly ustřihnout. Na 
konci cesty je pak čekala malá svačinka v podobě oplatku a pitíčka. Děti byly 
spokojené a plné zážitků.  

Děkujeme Městu Adamov za  finanční příspěvek na odměny pro děti a 
především žákům, kteří celou akci připravili, aby mohli udělat radost malým 
kamarádům.

Jaroslava Šmerdová



V pondělí  dne  31.5.   pátou  vyučovací  hodinu se  uskutečnil 
koncert  hudební  skupiny  Marbo.  Zpívali   nám  manželé 
Vrtalovi.  Zazpívali  nám  různé  písničky,  například  Jahody 
mražený, Auťák a další. Paní Vrtalová nám i povídala o tom, 
jak  udělat  koncert  a  podobně.  Pan  Vrtal  krásně  hrál  i  na 
hudební nástroj  jménem saxofon, na který doprovázel skoro 
všechny písničky. Nějaké písničky doprovázel taky na klávesy 
nebo zpěvák jen zpíval.

  Saša Pelanová



Projekt Čteme spolu

V dubnu začala spolupráce prvního a devátého ročníku ZŠ Komenského na projektu 
Čteme spolu, který připravily paní učitelky Martochová a Hodaňová. Jeho cílem je 
podpořit u začínajících čtenářů zájem o knihy, rozvíjet jejich čtenářskou gramotnost a 
čtení s porozuměním, upevnit u žáků pocit sounáležitosti se školou a schopnost 
prezentovat čtenářské dovednosti na veřejnosti, zapojit nejmladší a nejstarší žáky do 
společných aktivit a přispět tak ke sdílení společných zážitků ve škole i mimo ni. Projekt 
je dlouhodobý a zahrnuje poslední čtvrtletí školního roku 2009/ 2010.

Části projektu:

• vzájemné představení žáků, navázání kontaktu

• četba žáků 1.B deváťákům - text ze slabikáře v žákovské knihovně (každé pondělí)
• četba žáků 9.A prvňákům - pohádka z Hrubínova Špalíčku v 1.B (středa a čtvrtek)
• společná čštba na Noci kostelů (28.5.)
• pasování čtenářů v žákovské knihovně za přítomnosti rodičů (2.6. odpoledne)
• společný školní výlet (10.6. Punkevní jeskyně)
• slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky v MKS (koncem června)

Pravidelné setkávání nejmladších a nejstarších žáků školy vzbudilo zájem obou 
zúčastněných stran: prvňáčci přicházeli za svými staršími kamarády s nadšením a plni 
obdivu, jak deváťáci krásně čtou, zatímco někteří z nich s písmenky ve slabikáří ještě 
hodně zápasí. Deváťáci jim na oplátku trpělivě předčítali, povídali si s nimi a na 
společném výletě převzali část péče o naše nejmenší na svá bedra.

Červnové pasování čtenářů provedla pravým rytířským mečem rytířka Romana a 
společně s rodiči a kamarády z deváté třídy prožili prvňáčci pěkné odpoledne v 1.B a 
družince, kde bylo pro všechny připraveno občerstvení. Na konci školního roku 
doprovodí vycházející žáky na slavnostní rozloučení se školou jejich malí kamarádi.

Hezká tradice může začít, je to výzva pro příští školní rok. Necháme se překvapit, jestli 
v ní budou naši žáci pokračovat.

Dalimila Hodaňová, učitelka Čj v 9.A



Kočičí pasování na čtenáře

Ve středu 2.června 2010  měli chlapci a děvčata z kočičí třídy 1. B naší základní školy velký 
den. Po devíti měsících pilné práce ve škole mohli ukázat kamarádům, rodičům, prarodičům i 
hostům, jak krásně se naučili číst.  
Od září jsme všichni denně  pilně trénovali čtení písmenek, slabik, slov a pak celých vět. I 
v rámci mezitřídního projektu mezi třídami 1.B a 9.A  „Čteme spolu“, jsme pravidelně 
trénovali předčítání pohádek ze slabikáře pro žáky devátého ročníku, a ti na oplátku  četli jiné 
pohádky  nám.  Postupně jsme se prokousávali celým slabikářem, až jsme se dostali 
k pohádce O Budulínkovi. Právě tuto pohádku jsme se rozhodli, že na slavnosti přečteme. 
Nervozita před čtením byla veliká, ale všem z nás se to  podařilo na velikou jedničku 
s hvězdičkou.
A co následovalo ? Do třídy za zvuku fanfár přišla rytířka Romana, která opravdovým mečem 
každého z chlapců i holčiček jednotlivě pasovala do řad čtenářů.
 Na památku na tento velký den, každý z nás dostal šerpu Čtenář 2010, opálený diplom, jako 
ze starých dob, drobné dárečky a průkazku do školní knihovny.
Následovalo malé pohoštění ve školní družině, o které se postarala jedna z maminek a paní 
vychovatelka.
Bylo to krásné odpoledne, velký zážitek pro všechny, na které hned tak nezapomeneme.

 Žáci 1. B třídy a paní učitelka Mgr. Ilona Martochová

 



Společný výlet prvňáčků a deváťáků

Ve čtvrtek 10.6.2010 jsme podnikli společný výlet s prvňáčky do Moravského 
krasu,  spojený  s  prohlídkou  Punkevních  jeskyní  a  zajímavou  projížďkou  na 
lodičkách. Výlet byl součástí našeho školního projektu Čteme spolu. Po příjezdu 
bylo každému deváťákovi přiděleno na hlídání jedno neposedné dítě z 1.B, o 
které se celý den staral (nebo  naopak). Seřadili jsme se do dvojic a šli pro lístky 
na vláček,  kterým jsme pomalu projížděli  krásným prostředím a přírodou  k 
jeskyním.  Vypadali  jsme docela  komicky.  Prvňáčci  se  převlékli  do teplejšího 
oděvu kvůli nízké teplotě v jeskyni, která činí 8 stupňů Celsia. Vyrazili jsme do 
jeskyně, kde na nás čekal průvodce a provedl nás po celé trase prohlídky. Poté 
jsme nastoupili  na  lodičky,  kterými jsme proplouvali  podzemím Moravského 
krasu. My starší, ale i malí prvňáčci jsme se báli nejen hloubky vody, ale i příliš 
nízkého stropu jeskyně. Po jízdě na lodičkách následovala svačinka na zastávce 
a  čekání na zpáteční cestu vláčkem.
Celý  výlet  se  povedl  také  díky  krásnému  počasí.  Všichni  jsme  seznámili  s 
kouskem historii našeho kraje. A prožili hezký den strávený společně.  



Dne 14.6.  jsme jeli  na školní  výlet  do RS Prudké.  Hned po  příjezdu  do  Prudké jsme si 
schovali do chatky věci a vypravili jsme se do nedalekého Doubravníku, kde jsme navštívili 
kostel.Hned po návratu jsme šli do lesa pro dřevo na táborák. Druhý den jsme po snídani šli 
na delší výlet. Nejprve jsme šli pěšky do Předklášteří, kde jsme si prohlédli chrám Porta Celi. 
Potom jsme šli na Tišnovskou rozhlednu, a pak jsme jeli vlakem zpět do Prudké. Stejně jako 
první  den jsme si  po návratu udělali  táborák.  Poslední  den jsme si  ráno sbalili  a  uklidili 
chatky.  Potom  jsme  se  vypravili  na  hrad  Pernštejn,  kde  jsme  se  podívali  na  výstavu  o 
třicetileté válce. Výlet nám skončil kolem 16 hodiny v Adamově na hlavním nádraží.  

  

Kubíčková, Ševčíková 7.B

                   



Lipka
Dne  2.6.2010  jsme  jeli  na  konferenci  do  Krajského  úřadu 
v Brně.Na  této  konferenci  se  zúčastnilo  6  škol.Každá  škola 
měla  svou  lokalitu.My  jsme  měli  lokalitu  o  lomu Hády.Po 
odprezentování  tří  prezentací  byla  deseti  minutová 
přestávka.Po  přestávce  jsme  si  šli  sednout  do  společenské 
místnosti  a  pokračovali  ve  svých  prezentacích.Hned  po 
přestávce přišla na řadu ZŠ Adamov.Ve třídě 7.A prezentovali 
Stela Peterková a Radek David a v 7.B prezentovali  Sandra 
Didi  a  Alexandra  Pelanová.Po  odprezentování  nám  všichni 
porotci a pořadatelé poděkovali za účast v tomto programu a 
dostali  jsme  jako  odměnu  dort  a  knížku  o  přírodě.Jakmile 
odprezentovalo všech šest škol, šlo se na oběd.Po obědě jsme 
se vlakem vrátili zpět do Adamova.Byla to velká zkušenost a 
tréma .
                              

Michaela Pavlíčková
Sandra Didi



Okresní vybíjená dívek

Ve středu  12. května 2010  se konal již 6. ročník okresního turnaje  vybíjené dívek, který 
pořádá Základní škola a mateřská škola Adamov. Soutěže se zúčastnil rekordní počet 16 
družstev . 
Hrálo se ve dvou kategoriích:  kategorie mladší dívky -  6. a 7. třída a  kategorie starší dívky - 
8. a 9. třída. 
Po  všech  zápasech, do kterých dívky daly veškerý svůj um a zápal pro hru, bylo pořadí 
následující:
 Starší dívky:       1. Letovice
                            2. Adamov
                            3.Bílovice nad Svitavou

 Mladší dívky:     1. Rájec Jestřebí            
                            2. Letovice
                            3. Svitávka
Vítězná družstva si odnesla poháry, ostatní alespoň sladkou odměnu.
Za skvělou organizaci soutěže děkujeme paní učitelce Marii Klepárníkové a Editě Kuběnové.
Poděkování také patří  všem dívkám, které vzorně reprezentovaly naši školu.

Vedení školy



Mc´Donald Cup

Ve středu 28.42010 v Jedovnicích hráli mladší žáci (3.-5. ročník) ZŠ a MŠ Adamov o postup do 
finále

okresní soutěže. Po šesti odehraných zápasech okresního kola rozhodl o postupu až rozdíl ve 
skóre.

První tři mužstva měla shodný počet bodů a jednu prohru ze vzájemných zápasů. Naši žáci 
porazili

pozdějšího vítěze ZŠ Sloup 3:1. K postupu tentokrát, chybělo vice než sportovního štěstí.
Výkony těch nejmladších jsou velkým příslibem do dalšího ročníku (R. Ševčík, J. Pačovský, 

T.Antoňů)

Výsledky: Adamov - Jedovnice    2:0
                Adamov - Lipovec        0:2
                Adamov - Sloup           3:1

Branky : M. Přikryl      2 
         J. Šmahel           2
         M. Peterek          1

Sestava:    Martin Přikryl, Jiří Šmahel, Martin Valný, Marek Peterek, Václav Žiška,
Radim Ševčík, Jakub Pačovský, Tomáš Antoňů, Martin Mrázek.



           ZOUBKY
ČISTÍM ZOUBKY, 
ŘÍZY, ŘÍZY,                   BUDOU BÍLÉ 
JAKO BŘÍZY, BUDOU BÍLÉ JAKO 
SNÍH,  ABY MĚL RADOST KAŽDÝ Z 
NICH. 

PAN UČITEL
Šel pan učitel, 
za ním pan ředitel. 
Zaklepal, zazvonil, 
utřel boty, už tam byl. 

            Saša Pelanová , Hana Moserová



Vtipy

Jdou dva policajti po ulici a jeden říká: „Hele padesátikoruna“. 
A druhý na to: „Né, nespírej ji, ta je falešná“. Jdou dál a po deseti 
minutách se ten první polda zeptá: „Jak jsi poznal, že byla falešná?“
Druhý: „No, od kdy má padesátikoruna tři nuly?!“

Dva policisté na autobusové zastávce: „Půjdeme pěšky nebo 
autobusem?“ Druhý odpovídá: „Tím, co přijede dřív“

Dopis z tábora. Píšu Vám, protože nemám co dělat. Končím, protože 
nemám co psát. 

Amaričané, Rusové a Francouzi se vsadí, kdo má nejlepšího špiona. 
První Amerika: Jejich špiona mučej den, dva – všechno řekne. 
Japonsko: Jejich špion vydrží den, dva, týden – všechno řekne. 
Poslední Rusko: Jejich špiona mučej den, dva, týden, měsíc – nic 
neřekl. Tak komise jde za ním do vězení a tam ho uvidí, jak mlátí 
hlavou o zeď a povídá: „No tak, Borisi, vzpomeň si, nebo tě zabijou“

Chuck Norris dokáže zabít vosu jejím vlastním žihadlem.

Matka ukončovala rvačku svých synů a ptá se: „Tak a teď mi řekněte, 
jak to všechno začalo.“ Michal na to odpoví: „Všechno začalo tím, že 
mi Honzík vrátil facku“.


