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Hodnocení  II. pololetí školního roku 2008 - 07 
 

Ve druhém pololetí letošního školního roku 2007/2008 navštěvovalo  naší školu   305 ţáků. 

Na prvním stupni se učilo 169 ţáků.  Z tohoto počtu  prospělo s vyznamenáním 134 ţáků  a  

34 ţáků prospělo. Jeden ţák neprospěl a bude v srpnu skládat opravnou zkoušku. 

Na druhém stupni se učilo 136 ţáků, z toho 29 ţáků prospělo s vyznamenáním, 103 ţáků 

prospělo a 4 ţáci neprospěli. Dva z nich také vykonají v měsíci srpnu opravné zkoušky. 

 

Nejlepších výsledků v hodnocení prospěchu  tříd  na prvním stupni dosáhla třída 1.A   

s průměrem 1,0. Průměrný prospěch tříd na prvním stupni je 1,24 . 

 

Na druhém stupni měla nejlepší průměr třída 6.A a to 1,61.  Průměrný prospěch tříd na 

druhém stupni je 1,99. Průměrný prospěch celé školy 1,62.       

 

Pochvalu třídního učitele za příkladnou  práci ve třídě  a za reprezentaci školy obdrţelo 58 

ţáků. David Růţička a Radek Vybíral obdrţeli pochvalu ředitelky školy za příkladné chování. 

 

Druhým stupněm z chování bylo hodnoceno chování 14 ţáků, vzhledem k tomu, ţe závaţným 

způsobem porušili ustanovení školního řádu . Chování jednoho ţáky bylo hodnoceno třetím 

stupněm z chování. 

 

Za neplnění školních povinností, nekázeň a porušování školního řádu byla udělena 10 ţákům 

důtka ředitelky školy. Důtku třídního učitele obdrţelo  14  ţáků.  

 

V průběhu druhého pololetí ţáci zameškali celkem 15 989 hodin, to znamená, ţe v průměru 

na jednoho ţáka připadá 52  hodin. Neomluvených hodin bylo 169. 

 

Blahopřejeme všem ţákům, kteří prospěli v druhém pololetí školního roku 2007/08 

s vyznamenáním nebo obdrţeli pochvalu za školní práci, aktivitu a pomoc spoluţákům.   

 

Děkujeme všem ţákům, kteří přispěli k reprezentaci školy a organizaci celoškolních akcí. 

         
Milí ţáci,  

přejeme Vám prázdniny plné pohody, s mnoha novými záţitky, novými přáteli a zajímavými 

lidmi, poznáním nových krajin a zemí. Příjemně si odpočiňte a načerpejte mnoho pozitivní 

energie do příštího roku. Ţákům, kteří opouštějí naši školu, přeji hodně úspěchů v nové škole. 

        

Váţení kolegové a zaměstnanci, 

děkujeme Vám za kvalitní a odpovědnou práci za pomoc při organizaci a realizaci 

jednotlivých akcí školy, projektů a soutěţí. Přejeme Vám příjemné proţití dovolené, bez 

starostí a jen s dobrou náladou.       

         

Milí rodiče,  

děkujeme Vám za vstřícné jednání, spolupráci a trpělivost při podpoře vzdělávacího procesu 

v naší škole. 

 

                                                                                              Vedení školy 

 

 
 



 

 

 

ŠKOLNÍ  AKCE 

 
IX. školní ples 

 
IX. školní ples Základní školy a mateřské školy Adamov se konal letos netradičně v pátek, a 

to 29. února 2008.  

Sál Městského kulturního střediska v Adamově, o jehoţ slavnostní výzdobu se postarala paní 

učitelka ZUŠ Alena Baisová, se krátce po dvacáté hodině zaplnil rodiči a hosty.  

Začátek plesu byl v reţii ţáků 9. ročníku. Nejprve se ujaly slova ţákyně Sandra Nosková a 

Romana Tůmová a poté společně se svými spoluţáky zahájily ples moderní polonézou, kterou 

s nimi nacvičila paní učitelka Marie Klepárníková. Velký úspěch sklidili také naši nejmenší se 

svým kočičím vystoupením pod dohledem paní učitelky Olgy Tůmové. Program pak doplnily 

další dvě skladby v podání dívek z tanečního  krouţku a tajemná břišní tanečnice Kristýna 

Henková.  

K tanci a poslechu hrála oblíbená skupina Tom Sawyer Band a parket byl většinou zaplněn  

do posledního místečka.  

V bohaté tombole se díky štědrým sponzorům sešlo více neţ 200 cen. Stačilo mít jen trochu 

štěstí a vybrat si ten pravý los. Základní škola a mateřská škola Adamov děkuje všem 

sponzorům a rodičům za poskytnuté dary do tomboly.  

Ples se opravdu vydařil a my se uţ teď těšíme, ţe příští rok se sejdeme a pobavíme zas. I kdyţ 

tentokrát to určitě nebude 29. února. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Školní kolo recitační soutěže 

Dne 27. února 2008 se konalo na naší škole školní kolo recitační soutěţe. Výsledky: 

 

      0.kategorie 

 1.místo: Martin Pelan, 1.B 

 2.místo:  Kateřina Janíčková, 1.B 

 3.místo:  Eliška Číţková, 1.A 

 

I. kategorie: 

1.místo:  Dominika Martochová, 3.B 

2.místo:  Marek Peterek, 3.A 

3.místo:  Magdalena Konečná, 2.A 

 

      II.kategorie: 

 1.místo:  Ondčej Synak, 4.A 

 2.místo:  Aleš Dudík, 5.B 

 3.místo:  Dagmar Nečasová, 4.B 

 

      III. kategorie: 

 1.místo:  Lucie Ševčíková, 7.A 

 2.místo:  Katka Stachová, 7.A 

 3.místo:  Tereza Foldová, 7.A 

 

       IV. kategorie 

 1.místo:  Adéla Grimová, 8.B 

 2.místo:  Vlaďka Bavlnková, 9.A 

 3.místo:  Pavla Krušinová, 9.A 

 

Vítězové jednotlivých kategorií postoupili do okresního kola, které pořádala naše škola 

pod názvem 

Setkání s poezií  

 

 12. března se uţ posedmé sešli v adamovské Základní škole na Komenského sólisté - 

recitátoři ze škol našeho regionu.Obloha byla zataţená, zima, občas déšť, sílící vítr - počasí 

opět nezklamalo a ukázalo nám tu horší, nepřívětivou tvář. Milé a přívětivé tváře jsme ale 

mohli přivítat v promítací síni školy, kam se přišla pochlubit svým přednesem poezie nebo 

prózy třicítka nedočkavých dětí. Na příjemné kulturní záţitky se těšila i soutěţní porota, 

kterou letos tvořila paní Vrchovská, zástupkyně společnosti Adavak, paní učitelka Magniová 

z Blanska, paní knihovnice Ondroušková z Městské knihovny v Adamově a ţákyně deváté 

třídy Romana Tůmová. I kdyţ porota přidělovala body za předvedené výkony, jejím hlavním 

cílem bylo povzbudit recitátory a odměnit je za jejich snahu o proţití uměleckého textu a jeho 

interpretaci posluchačům. 

 



 

 

 

Na pomyslné „bedně vítězů“ však mohli stanout jen tři nejlepší v kaţdé kategorii. Jsme rádi, 

ţe si adamovští soutěţící odnesli vavříny hned ze čtyř kategorií: 

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

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

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

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

Blahopřejeme jim a Adéle s Ondrou přejeme hodně úspěchů při reprezentaci naší školy v 

regionální přehlídce recitátorů Dětská scéna, která se koná v dubnu v Brně 

Děkujeme také firmě Adavak za finanční příspěvek na zakoupení kniţních odměn pro vítěze 

všech kategorií. 

 

 

 

Člověk v tísni - Jeden svět 
 

 

Dne 13. 3. 2008 se ţáci 7.A ze ZŠ a MŠ  Adamov zúčastnili filmového představení  v rámci 

10. ročníku mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. 

Tento festival se konal od 6. - 13.března v promítacích sálech na několika místech v Brně. 

Organizátorem byla známá společnost Člověk v tísni.  

Naši ţáci viděli tři filmy - Pipaluk, Ayla a Ţirafa v nesnázích. Tyto filmy řešily na osudech 

lidí v Grónsku, Thajsku i v animovaném prostředí problematiku globálního oteplování, 

přírodních katastrof a přistěhovalectví. Součástí představení byla i ţivá diskuse, kterou vedli 

představitelé nadace Člověk v tísni se ţáky  základních škol právě o uvedených tématech. 

Akce byla zajímavá a poučná a setkala se s kladnými reakcemi většiny návštěvníků.     

 

                                                                              Mgr. Petr Lesenský 

                      

Sedmáci se představují 

..........tentokrát jako hlavní aktéři hodiny literární výchovy Po stopách Kapuletů a Monteků. 

Ocitáme se na plese, 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 ţivé obrazy. Je rodové jméno tak 

důleţité, má takovou moc, ţe můţe 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 okamţik, kdy je raněn Merkucio. Proč Romeo netasil svůj kord proti 

Tybaltovi? Schyluje se k tragedii.Pojďme si představit, co asi proţívá chůva, kdyţ zjistí, ţe 

Julie je ve svůj svatební den mrtvá. Dovedeš se vţít do zoufalství Juliiny chůvy a matky?A co 

teprve Romeo, který najde svou milou v rodinné hrobce a neví, ţe ona jenom spí.Tragedie je 

dokonána, zamysleme se nad důsledky rodových sporů a jejich nenávisti. Dochází ke smíření 

znesvářených rodin, ale za jakou cenu? 



 

 

 

Na všechny otázky nedokáţeme 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 němţ má 

kaţdý moţnost 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.“ 

Kdyţ řekneme, ţe jsme pracovali metodami kritického myšlení, záţitkového čtení a 

dramatizace textu, osvojovali 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, kdyţ uvěříte, ţe máme takové hodiny literatury rádi. 

                                                                             D. Hodaňová, učitelka Čj v 7.A 

 

 

 

Valentýnský den ve třídě IV. B 
 

Všichni asi víte, ţe dne 14. února se kaţdoročně slaví svátek zamilovaných, sv. Valentýn. 

Lidé si dávají najevo náklonnost, vzájemnou úctu a lásku koupeným či vyrobeným 

přáníčkem, kytičkou květin, dobrou večeří, pohlazením, úsměvem. 

 I my, čtvrťáci spolu s naší paní učitelkou, jsme se rozhodli připravit si malou 

Valentýnskou oslavu v naší třídě, abychom si ukázali, jak je moţné svým kamarádům, 

sourozencům, mamince nebo tátovi říct, jak je máme rádi a je nám s nimi dobře. 

 Vše se odehrálo v pátek dne 15. února 2008. Rozdělili jsme se do čtyř skupin a naším 

úkolem bylo připravit během dvou hodin společně v naší skupince občerstvení a nápoj, to vše 

naservírovat na slavnostně vyzdobené tabuli. 

Všichni jsme se pustili do příprav s vervou, domlouvali, co kdo donese a připraví, jak si práci 

ve skupinkách mezi sebe rozdělit, aby se všichni na přípravě Valentýnské tabule podíleli. 

 Jakmile jsme se pustili do práce, začala se naší třídou linout nádherná vůně všech 

moţných pochoutek od různých druhů ovoce a zeleniny aţ po různé druhy pomazánek, 

salámů a pečiva. I nápoje vypadaly velmi slibně, bylo znát, ţe si ţáčci dali práci i s tím, aby 

byly nápoje plné vitamínů a výborných chutí. Naše třída se během dvou hodin proměnila 

v místnost s nazdobenými stoly, které se prohýbaly samými dobrotami. 

Vůně a dobrá nálada, smích a radost se šířily z naší třídy, ţe k nám přilákaly ţáky z vedlejší 

tříd, pány a paní učitelky a dokonce i paní ředitelku J. Burianovou a paní zástupkyni  

J. Šmerdovou. 

 A jak to všechno dopadlo? Den jsme si krásně uţili, osvěţili si pravidla slušného 

stolování, naplnili si bříška k prasknutí, ţe jsme ani na oběd neměli chuť! Nejvíce nám 

chutnala vosí hnízda, která připravila skupinka Patrika Bychlera, česnekové jednohubky  

od skupinky Filipa Klimeše, chlebíčky s domácí pomazánkou skupinky Kristýnky Dvořákové 

a také párečkové jednohubky skupinky Natálky Honzírkové. Ještě teď se nám sbíhají sliny, 

jen si na to vzpomeneme! 

 

                           Třída IV.B a tř. uč. Mgr. Hana Sleţková 

 



 

 

 

 

Jak šesťáci poznali peklo 

Výuka neznamená jen sedět ve školních lavicích a učit se teorii, ale důleţité je i poznání 

všech stránek běţného ţivota prostřednictvím přímých záţitků. Proto ţáci jezdí na exkurze a 

výlety. A proto, kdyţ se mi byla od dlouholetého kamaráda nabídnuta moţnost návštěvy 

slévárenského provozu firmy DSB Blansko (pro starší: část bývalého ČKD), neváhal jsem ani 

chvíli, nabídku přijal a zanedlouho s třídou 6.A vyuţil.  

Po krátké cestě vlakem a autobusem jsme se objevili před vrátnicí a čekali na pracovníka 

firmy, který nás měl provádět. Jeho první slova po přivítání: "Teď uvidíte, jak to vypadá v 

pekle!“ slibovala mnohé. Za pár okamţiků jeho slova dostala ten správný význam. Oheň, 

horko, přítmí, typická „vůně“ ţeleza a několik postav pohybujících se kolem velkých pecí. 

Ţáci rychle pochopili, ţe práce ve slévárně je „pekelně“ náročná. Postupně jsme procházeli 

jednotlivými provozy a seznamovali se s technologií lití a obrábění kovových odlitků. 

Jednoznačně největším záţitkem bylo právě lití ţhavé oceli a pak také prohlídka oddělení 

umělecké litiny. 

Závěrem lze říci, ţe exkurze ţáky opravdu zaujala, a jediným, kdo se asi opravdu těšil na 

konec prohlídky byl pouze náš průvodce, který si na vrátnici při odchodu zhluboka oddechl, 

ţe se v tom „pekle“ nikdo nezranil ani neztratil. 

Zpracoval Mgr. Stanislav Tůma, tř. učitel 6.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Labyrint Brno 

Dne 14.3. 2008 ţáci 6. tříd navštívili výukový program o řeckých bájích a pověstech v 

dětském centru Labyrint v Brně Bohunicích. Ţáci si zde zopakovali dějiny starověkého 

Řecka. Měli několik úkolů, ve kterých si vyzkoušeli skupinové práce, svoji představivost, 

znalosti z historie a českého jazyka. Prvním úkolem bylo napsat své tajné přání na papír, ke 

kterým se ţáci vrátili na konci programu a navzájem si řekli, jestli je to přání reálné nebo ne. 

Dalším úkolem bylo sestavit ve skupince ţivý obraz, který byl spojený s historií Řecka. Po 

krátké přestávce, ve které si ţáci odpočinuli v příjemném prostředí Labyrintu, si vyzkoušeli 

obhájit se před řeckým panovníkem, pantomimu a posledním úkolem bylo dotvořit konec 

řecké báje. Ţákům se program líbil, pořadatelé ţáky velice chválili jaké mají velké znalosti, 

jak umí spolupracovat a přizpůsobit se zadaným úkolům.  

                                                                                                       M.Klepárníková 

 

Školní kolo zeměpisné olympiády  

Ve dnech 12. a 13. 2. 2008 proběhlo na Základní škole v Adamově školní kolo zeměpisné 

olympiády, které se zúčastnil rekordní počet ţáků za poslední roky. Ve třech kategoriích 

soutěţilo celkem 38 ţáků druhého stupně. Nejvíce účastníků pracovalo v kategorii A (6.třídy), 

kde konkurence sedmnácti ţáků přinesla vyrovnané klání. Tuto kategorii vyhrál Dominik 

Neuman ze 6.A, který získal 33 bodů z moţných čtyřiceti šesti. V kategorii B (7.ročník) 

soutěţilo 10 ţáků, nejlepší byla Anna Konečná ze 7.A. Kategorii C (8. a 9.třídy) vyhrál Jakub 

Jeřábek z 8.B. Vítězové jednotlivých kategorií budou školu reprezentovat v okresním kole. 

 

Projekt ZOO 

Po zdařilém projektovém vyučování v 6. ročníku adamovské školy na téma Cestovní kancelář 

si ţáci prosadili vytvoření dalšího projektu . 

Domluvili jsme se, ţe projekt bude tentokrát zpracován ve výuce zeměpisu. Jelikoţ jsme v té 

době probírali přírodní pásy na Zemi, rozhodli jsme se vyhlásit projekt s názvem ZOO. Ţáci 

měli za úkol vymyslet název zoologické zahrady, kterou poté museli umístit do jakéhokoli 

místa na světě. Dále vytvořili plánek ZOO a ceník nabízených sluţeb (vstupné, občerstvení, 

prodej upomínkových předmětů). Hlavním úkolem bylo vybrat a následně zjistit informace o 

zvířatech z celého světa. Museli nalézt jejich fotografie a základní údaje o jejich ţivotě . 

Nejobsáhlejší práci měli Dominik Neuman a Petr Svoboda z 6.A třídy, kteří odevzdali velmi 

rozsáhlé dílo v počtu 180 stran. Ale i ostatní práce byly velmi zdařilé. Ţáci se opravdu snaţili 

a vytvořili krásné zoologické zahrady a je jenom škoda, ţe je můţeme navštívit pouze na 

stránkách jejich projektů. 

                                                                                                                   Marie Klepárníková 

 



 

 

 

NÁVŠTĚVA SLOVINCŮ V ADAMOVĚ 

Skupinky dětí a rodičů, postávající trochu nervózně a trochu nedočkavě v neděli 30.března 

kolem páté odpoledne v hale brněnského nádraţí, čekaly na vlak ze slovinské Lublaně.Takto 

bych asi charakterizovala dlouho očekávaný příjezd našich slovinských přátel.Ikdyţ jsme se 

viděli uţ podruhé, bylo to za jiné situace, protoţe 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 hodiny učili a ukazovali jim, jací jsme 

vzorní ţácí. Mezitím se slovinští učitelé seznamovali s naší školou. Společně jsme se všichni 

sešli aţ na prezentaci o našem městě v anglickém jazyce, kterou připravili ţáci devátého 

ročníku společně s paní učitelkou Hodaňovou. Následovala prohlídka kostela sv. Barbory a 

výlet do ekologického střediska Jezírko v Brně-Soběšicích. Potom jsme odjeli MHD do Brna 

a na ,,Čáře“ na některé z nás čekali rodiče.Vyrazili jsme na večeři do McDonalda a nasbírané 

kalorie jsme spalovali na večerním 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 uţili tři hodiny skvělé zábavy. 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 uţ 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 vláčkem 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 pocitem, ţe se nikdy neuvidíme, někteří dokonce nechtěli odejet 

domů. Jsme rádi, ţe jsme navázali skvělá přátelství a ţe spolupráce našich škol bude 

pokračovat. Neztrácíme tak naději na opětovné shledání. 

Sandra Nosková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

McDonald´s Cup – Jedovnice 25.4.2008 

 
Od slabšího začátku po deklasování soupeře. 

 

Oblastní kolo soutěţe 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, ţe patří k fotbalovým nadějím. Srovnatelné výkony 

podávali i záloţníci Aleš Dudík, Radek Vybíral a Jaroslav Kalina. V téměř neprostupné 

obraně zářila Simona Rytířová a fotbalový objev Vlastimil Muţík. 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. Ţáci 

Rájce uţ vůbec nestačili na naši kombinační hru a odešli poraţeni 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 soutěţí a trenérům za přípravu ţáků. 

 

Antonín Kašpárek, ZŠ a MŠ Adamov 

 

 



 

 

 

Coca-Cola Cup – Lipůvka 24.4.2008 

 
Po dvou vydařených zápasech nám stačila remíza k postupu do dalšího kola celostátní 

soutěţe. 

 

Po úvodní remíze 2:2 se ZŠ Sloup jsme porazili 1:0 našeho tradičního soupeře ZŠ Erbenova 

Blansko. V rozhodujícím 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 výroky rozhodčích. Pro starší ţáky jsou tyto turnaje opravdovou prověrkou fyzické 

kondice a psychické odolnosti. Zápasy se hrají ve velkém tempu s minimálním odpočinkem. 

Školní druţstva jsou výkonnostně silnější neţ ta, která hrají oficiální soutěţe ( školy 

reprezentují hráči z několika oddílů). 

Firmě, která zajišťuje soutěţ, posíláme výtku – zajistěte, resp. zaplaťte rozhodčí ČMFS. Tak 

významná celostátní soutěţ si „profesionální“ rozhodčí zaslouţí.  

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 

 

 

IV. ročník okresního turnaje ve vybíjené 

Dne 30.4.2008 se konal jiţ čtvrtý ročník okresního turnaje ve vybíjené dívek. Byly vyhlášeny 

dvě soutěţní kategorie : mladší ţákyně 6.a 7. tříd a starší ţákyně 8. a 9. tříd.  

V kategorii mladších ţákyň se dívky z adamovské školy utkaly se soupeřkami ze základních 

škol Erbenova v Blansku, v Boskovicích - ul. 9.května, v Olešnici, ve Křtinách a v Rájci -

Jestřebí. 

Našim dívkám se podařilo zvítězit, na svém kontě neměly ani jednu prohru. Na druhém místě 

se umístily Křtiny a na 3. místě Olešnice. Ve starší kategorii naše dívky bojovaly s Černou 

Horou, Rájcem- Jestřebí, Křtinami a Blanskem - Erbenova. V této kategorii se našim dívkám 

nevedlo a skončily na krásném posledním místě. Na prvním místě se umístila škola Křtiny, na 

2. místě Blansko - Erbenova a na 3. místě Černá Hora. Dívky byly za svůj výkon odměněny 

diplomy a poháry a všechny si odnesly sladkou odměnu. Chceme poděkovat našim 

adamovským děvčatům za snahu a především mladším ţákyním za jejich prvenství. 

                                                                                     Marie Klepárníková, Edita Kuběnová 

 

 

 



 

 

 

 

OSLAVY MEZINÁRODNÍHO DNE DĚTÍ 

 

 
      Týden od 26. května do 1. června byl ve znamení oslav Dne dětí. Konalo se nepřeberné 

mnoţství akcí. ZŠ a MŠ Adamov byla pořadatelem mnoha z nich. 

 V pondělí se na celé škole konal projekt Den zdraví v reţii třídních učitelů. 

 Odpoledne patřilo našim nejmenším, kteří se sešli ve školní tělocvičně na 

diskotéce. Program jim připravily paní učitelky O. Tůmová, L. Dohová a paní 

vychovatelka E.Kuběnová. 

 Úterní dopoledne bylo věnováno na 1. stupni projektu Pohádka. 

 Středeční program začínal sice poplachem, dál uţ ale pokračoval Závodem 

zdatnosti pro ţáky 2. stupně, který připravil pan učitel A. Kašpárek, a odpoledne 

turnajem ve vybíjené. 

 Pro děti z mateřských škol a 1. stupně základní školy připravila na středeční 

dopoledne paní učitelka M. Klepárníková se ţáky druhého stupně Pohádkový les 

plný úkolů s pohádkovými postavami. 

 Před koncertem skupiny 

Marbo si ve čtvrtek ráno 

mohli ţáci 1. stupně 

vyzkoušet nové hřiště na 

ulici Komenského, kde měli 

připraveny různé úkoly a 

soutěţe. Odpoledne se 

zájemci mohli utkat 

v turnaji ve stolním tenise. 

 V pátek jsme ţili ve 

znamení fotbalu – 

blahopřejeme našim hráčům 

ke třetímu místu. Jiní ţáci si 

vyzkoušeli roli učitelů 

v projektu Škola naruby. 

 Malování na chodníku si 

v pátek odpoledne uţily děti 

ze školní druţiny. 

 Zatímco někteří se vydali 

v sobotu na Výlet do 

neznáma s panem učitelem 

A. Spurným, ostatní se 

mohli pobavit na slaďáku 

při hrách a soutěţích 

pořádaných sdruţením 

Tukan ve spolupráci se 

školou. 

 

 



 

 

 

 

Výtvarná soutěž 

Děti z 1.A se zúčastnily výtvarné soutěţe "Objevujeme a poznáváme Moravský kras" 

pořádané Rudickou galerií. Z 280 výtvarných děl účastníků celého blanenského regionu 

získaly ocenění čtyři výkresy našich ţáků, coţ bylo samotnými organizátory vernisáţe 

hodnoceno jako nebývalý úspěch. Druhé místo v první kategorii patří Jitušce Večeřové a 

Lucince Vošahlíkové. Třetí místo v první kategorii obsadily Nikolka Schimmerlová a Dianka 

Fischerová.  

Předávání cen proběhlo 14. června v Dělnickém domě v Rudici. Malí výtvarníci si toto 

sobotní odpoledne zároveň se svými rodiči, prarodiči a paní učitelkou také báječně uţili na 

mnoha atrakcích dětského dne na rudickém fotbalovém hřišti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Slavnost Slabikáře v 1.A s pasováním čtenářů 

Nejdřív slovo, nejdřív větu, 

potom větu, celé řádky, 

mámo, já to nepopletu! Táto, dám to do pohádky. 

Správně přečtu kaţdý list, 

mějte radost – umím číst! 

Tímto ústředním motivem zvali prvňáčci ze školy na Ronovské ulici své rodiče na odpolední 

slavnost věnovanou úspěšnému zvládnutí Slabikáře. Pasování na čtenáře se konalo v komorní 

atmosféře učebny třídy 1.A. 

Děti si pro rodiče připravily malou výstavku svých sešitů a výkresů a také krátké kulturní 

pásmo z tanečků, písniček a říkadel. Maminky a tatínkové si tak mohli zpětně připomenout 

uplynulých devět měsíců, které kaţdý rodič se svým prvňáčkem intenzivně proţíval. 

Vrcholem celého odpoledne byla samotná četba ze Slabikáře a to poslední a nejdelší pohádky 

"O Budulínkovi". Tréma děti opustila ve chvíli, kdy přistoupily ke slabikáři a předvedly své 

čtenářské umění. A nutno říci, ţe všichni to zvládli na výbornou. 

Pasování se ujala paní ředitelka Mgr. Jana Burianová a tímto krokem oficiálně uvedla 

všechny ţáky třídy 1.A do řad čtenářů. 

Svým prvňáčkům přeji, aby jim nadšení z prvotního čtení vydrţelo co nejdéle a jejich 

rodičům jen samou radost ze svých ratolestí. 

                                                                                                                                S. Baborská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Projekt Malá maturita 

 
Během školního roku se od ostatních spoluţáků liší vzrůstem, originálními nápady jak 

vylepšit nejen svůj zevnějšek, mají své čestné místo ve školní jídelně, přicházejí do školy 

„těsně před“ a jsou docela  alergičtí na připomínky typu: „Uč se, jinak se nikam nedostaneš! 

Učíš se především pro sebe! To já, kdyţ jsem chodil do školy...!“ 

 

Je ale několik červnových dnů, kdy přicházejí do školy včas, důstojně, oblečeni do 

elegantních obleků a slušivých společenských šatů, někteří dokonce v kravatě, všichni 

odhodlaní podat co nejlepší výkony. Ano, to jsou opravdu naši deváťáci, kteří se právě 

chystají sloţit Malou maturitu - projekt, jehoţ cílem je umoţnit ţákům, aby předvedli svoje 

znalosti a dovednosti z českého jazyka, matematiky a volitelného předmětu ( v letošním roce 

to byl zeměpis, angličtina a dějepis). Nebylo to pro ně lehké a jako většina "opravdových" 

maturantů měli zpočátku docela trému.Všichni ale obstáli se ctí a mohli 17.června odpoledne 

převzít z rukou starosty Adamova pamětní vysvědčení, kterým povýšili do řad "malých" 

dospělých.Nakonec pro ně bylo připraveno i něco na zub k doplnění vydaných kalorií. 

Následující řádky jsou sestaveny z jejich vlastních dojmů z projektu: 

 

"Sama jsem si chtěla dokázat, ţe to zvládnu." 

"Kdyţ jsem byl zkoušený, zjistil jsem, ţe se nám učitelé opravdu snaţí pomáhat." 

"Zjistil jsem, ţe by bylo lepší, kdybych se víc učil, a ne aţ na poslední chvíli." 

"Za svůj výkon vděčím medailonku pro štěstí, který jsem si půjčila od mamky." 

"Kdyţ jsem přišla do školy, tak ze mě strach spadl a dnes bych si to klidně ještě jednou 

zopakovala." 

"Největší nervy byly, kdyţ jsem si vytáhl otázku z pytlíku." 

"Ty chlebíčky byly váţně dobrý! Měl jsem jich pět, pak tři věnečky, šest banánů a pět 

nektarinek." 

"Na malou maturitu si určitě za čtyři roky vzpomenu a rozhodně v dobrém!" 

 

                                           D. Hodaňová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KAM SE DOSTALI DEVÁŤÁCI? 

 
V letošním školním roce končí na naší škole povinnou školní docházku 26 žáků třídy 9.A. 

Následující tabulka uvádí přehled studijních a učebních oborů, na které se letos žáci hlásili, 

kolik z nich bylo přijato v prvním kole přijímacího řízení a kdo byl přijat na jinou školu v 

kole druhém. Všichni vycházející žáci byli nakonec přijati ještě během měsíce dubna a teď 

už bude jenom na nich samotných, kudy a jak povede jejich další cesta za vzděláním. 

 

 
škola - obor přihlášeni přijati 

1.kolo 

přijati 

2.kolo 

ISŠ-COP Olomoucká Brno, informační technologie  3 0 0 

VOŠ ekonom. a zdrav. a SŠ, Hybešova Boskovice , informatika v ekonomice 2 2 0 

VOŠ ekonom. a zdrav. a SŠ, Hybešova Boskovice, obchodní akademie 1 1 0 

SŠ informatiky a spojů, Čichnova Brno, manipulant pošt. provozu a přepravy 2 2 0 

SŠ informatiky a spojů, Čichnova Brno, poštovní a peněžní služby 1 1 0 

SŠ informatiky a spojů, Čichnova  Brno, digitální telekomunikační technika 1 1 0 

SOŠ a SOU Bezručova Blansko, elektrikář - slaboproud 1 1 0 

SOŠ a SOU Bezručova Blansko, kuchař – číšník pro pohostinství 1 1 0 

SOŠ a SOU Masarykova škola práce Letovice, truhlář 2 2 0 

SOŠ a SOU Masarykova škola práce Letovice, obchodně podnikatelská činnost 1 1 0 

SOŠ a SOU stroj. a elektrotechn., Trnkova Brno, mechanik číslicově řízených strojů 1 1 0 

SOŠ a SOU stroj. a elektrotechn., Trnkova Brno, mechanik seřizovač 1 1 0 

ISŠ Sokolnice , mechanik elektrotechnických zařízení 1 1 0 

SŠ informač. technologií a sociální péče, Purkyňova Brno, informační technologie 1 0 0 

SŠ gastronomická, Masarykova Blansko, kuchař - číšník 1 1 0 

SOŠ ochrany osob a majetku, Zoubkova Brno, bezpečnostně právní činnost 1 1 0 

Střední průmyslová škola,  Jedovnice, elektronické počítačové systémy 1 1 0 

Stř. uměleckoprům. škola textilní, Francouzská Brno, modelářství a návrhář. oděvů 1 1 0 

SŠ podnik. a cest. ruchu,  Brněnská Vyškov, podnikatel se zaměř. na cest.ruch 1 1 0 

SŠ potravinářská a služeb, Charbulova  Brno, kuchař - číšník 1 1 0 

OU a Praktická škola, Lomená Brno, tesařské a truhlářské práce - tesař 1 0 0 

SOŠ a SOU stoj. a elektrotechn., Trnkova Brno, mechanik-elektronik 0 0 3 

SOŠ a SOU Bosonohy, tesař 0 0 1 

Střední průmyslová škola,  Jedovnice, technické lyceum 0 0 1 

celkový počet vycházejících žáků z devátého ročníku 26 21 5 

 

            D. Hodaňová a 

R.Tůmová 

 


