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Hodnocení  II. pololetí školního roku 2008 / 09 
 

Výchovně vzdělávací proces na základní škole také v tomto školním roce probíhal podle 

vzdělávacího programu Hrou k vědění  a programu Základní škola. Podporována byla 

environmentální  výchovy a počítačová gramotnost. Pracovali  jsme podle inovovaného 

projektu Podpora zdraví ve škole. Pro zkvalitnění výuky byly vyuţívány moderní metody 

výuky a další doplňkové formy  jako je  projektové vyučování, činnostní učení, návštěvy 

výstav, exkurze a výlety.   V průběhu roku jsme společně uspořádali : Stonoţkový týden,  

Den Země, Den jazyků, Vánoční dílny, Vánoční běh do schodů, Den stromu, Malá maturita, 

Školní akademie, sportovní turnaje a mnoho dalších zajímavých akcí. 

 

Ve škole proběhly následující soutěţe: 

Školní kolo recitační soutěţe ve, kterém zvítězili tito ţáci: 

- v 0. kategorii Jonáš Hodaň 

- v 1. kategorii Barbora Uhlířová 

- v 2. kategorii Dominika Martochová 

- ve třetí kategorii Aleš Dudík 

- ve čtvrté  Matěj Baštinec 

V okresní recitační soutěţi  Setkání s poezií, obsadila Barbora Uhlířová 1. místo v I. kategorii 

ţáků 2. a 3. tříd. a postoupila do krajského kola 

Jonáš Hodaň získal 3. místo v 0. kategorii ţáků 1. tříd. 

 

I v letošním roce proběhla olympiáda v českém jazyce, kde zvítězil Michal Hájek, druhý se 

umístil Jakub Baštinec a třetím místě skončila Monika Janíčková. Michal Hájek reprezentoval 

školu v okresním a krajském kole. 

 

V zeměpisné olympiádě   šestého ročníku zvítězil Matěj Hartl, v 7. ročníku    Lukáš Nesnídal 

a  v kategorii 8. a  9. tříd Jakub Jeřábek 

 

Vavříny v dějepisné  olympiádě si  odnesla Anna Konečná za první místo a Lukáš Kotol    za 

druhé místo,  Michal Hájek za. třetí místo.  

 

V naší škole se uskutečnil třináctý  ročník  okresního turnaje v malé kopané pod vedením 

pana učitele Antonína Kašpárka. Fotbalový tým naší školy ve sloţení Radek Melich, 

Svatoslav Krésa, Tomáš Novotný, Ondřej Krátký, Vlastimil Češka, Libor Vintr, Radek 

Mikulášek, Matěj Klimeš, Patrik Schimmerle, David Růţička a Lukáš Sladký získal svým 

výborným výkonem druhé místo. 

 

Ve třetím ročníku oblastního turnaje o pohár ředitele školy a předsedy FK Adamov získali 

naši mladí fotbalisté první místo.   

Ţáci prvního ročníku s zúčastnili sportovní olympiády ve Velkých Opatovicích. 

 

Popáté se také u nás konal oblastní turnaj ve vybíjené dívek. V kategorii mladších   dívek 

jsme obsadili  první  místo. Dívky vyhrály všechny zápasy. 

Poprvé ţáci naší školy postoupili  do okresního kola ve florbalu. 

 

V soutěţi ke Dni stromu zvítězila na prvním stupni třída 2. B a na druhém stupni 6.B 

Ke dni květin byla vyhlášena květinová výzdoba tříd. S tímto úkolem a nejlépe vyrovnala na 

prvním stupni třída 2. B a na druhém stupni třída 6. A. 

V letošním školním roce jsme se také zapojili do 13. ročníku celostátní květinové sbírky 

Český den proti rakovině. Devět dívek naší školy nabízelo květy  měsíčku lékařského a  

podařilo se jim do sbírky vybrat 6 286,- Kč. 



 

 

 

3  

V letošním roce se na naší škole také konala mezinárodní soutěţ v matematice s názvem 

Klokan. V kategorii  cvrček získala Tereza Kamerová třetí místo a v kategorii Klokánek 

Matěj Tuţil vybojoval druhé místo. 

Vavříny jsme letos také získali v literární a fotografické soutěţi Myš ve škole, kterou pořádalo 

Gymnázium Integra v Líšni. Lucie Ševčíková získala ve volném psaní pěkné třetí místo.   

 

Ve výtvarné soutěţi salónek   Adamovských mladých  umělců získali  ocenění  

- ve druhé kategorii  Jakub Pačovský, Kristýnka Dvořáková, Stefanka Pilátová a Patrik Crla 

- v třetí kategorii  Dominik Neuman a Petr Svoboda, Klára Holasová, Kamila Kriklová, Mirka    

   Kříţková a Gábina Čalkovská 

- v  kategorii – společná práce  2.A a její Kočičí město,  

- v páté kategorii  získali ocenění ţáci 6.A a 6.B 

- v kategorii kolektivní práce získali ocenění ţáci 6.A a 6.B, 3. A a 5.A,B 

- zvláštní cenu obdrţela 7. A se Světelským oltářem 

  

V druhém pololetí letošního školního roku navštěvovalo  naší školu   280 ţáků.  Z tohoto 

počtu  prospělo s vyznamenáním 140 ţáků  a 138. ţáků prospělo. Negativní je, ţe 2 ţáci 

neprospěli. 

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

s průměrem 1,05.  Průměrný prospěch tříd na prvním stupni je 1,28. 

Na druhém stupni měla nejlepší průměr třída 7. A a to 1, 79.  Průměrný prospěch tříd na 

druhém stupni je 2,06.  Průměrný prospěch celé školy je 1,66.       

Pochvalu za příkladnou  práci ve třídě  obdrţelo 36 ţáků. Pochvalu ředitele školy dostalo 13 

ţáků. 

Druhým stupněm z chování bylo hodnoceno chování 10 ţáků, vzhledem k tomu, ţe závaţným 

způsobem porušili ustanovení školního řádu . 

Za neplnění školních povinností, nekázeň a porušování školního řádu byla udělena 7 ţákům 

důtka ředitelky školy. Důtku třídního učitele obdrţelo  16 ţáků.  

 

Poděkování patří všem ţákům, kteří přispěli k reprezentaci školy a organizaci celoškolních 

akcí. Zejména děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci a následné realizaci školní 

akademie a vystoupení před městským úřadem v souvislosti s 45. výročím povýšení obce 

Adamova na město a při organizaci pohádkového lesa pro děti v mateřské škole. Děkuji 

ţákovské radě za pomoc při organizaci školních programů a všem, kteří se podíleli na 

vydávání školního časopisu Devítka.  

 

Poděkování za celoroční práci si také zaslouţí učitelé a vychovatelky,  kteří  zajišťovali 

vzdělání a výchovu v době vyučování i mimo ni a připravili mnoho zajímavých a  podnětných 

akcí. Váţení kolegové, děkuji Vám také za aktivní a iniciativní spolupráci při realizaci 

školního vzdělávacího programu. 

 

Milí ţáci, váţení kolegové přeji Vám  prázdniny plné pohody, dobrodruţství, s mnoha 

novými záţitky, zábavou, 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 rodiče,  

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

v naší škole. 

                                                                                                              Jana Burianová 
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Ve škole proběhla ve dnech ve dnech 17. aţ 19. února 2009 kontrola České školní 

inspekce. Celkové hodnocení školy bylo následující: 

Škola poskytuje předškolní a základní vzdělávání v souladu se zásadami a cíli stanovenými 

školským zákonem a s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. 

Respektuje právní předpisy související s poskytováním vzdělávání a školských sluţeb, všem 

dětem a ţákům systematicky vytváří rovné podmínky přístupu ke vzdělání.  

Finanční prostředky, které byly škole přiděleny ze státního rozpočtu, jsou vyuţívány 

v souladu s účelem, na který byly poskytnuty, slouţí ke zlepšování materiálních  

i personálních podmínek vzdělávání. 

Škola vytváří vhodné předpoklady pro zdravý vývoj dětí a ţáků, zajišťuje jejich bezpečnost a 

má vytvořený funkční systém předcházení sociálně patologickým jevům. Pedagogickému 

sboru se daří vytvářet příznivé a podnětné klima vzájemné podpory a tolerance podporující 

vzdělávání.  

Oba realizované ŠVP PV jsou v částečném souladu s RVP PV, kvalitně zpracovaný ŠVP ZV 

je v plném souladu se zásadami RVP ZV. Vzdělávací nabídka školy i uplatňované metody a 

formy práce vytvářejí vhodné podmínky pro cílené formování klíčových kompetencí, rozvoj 

osobnosti dětí a ţáků i zvyšování funkční gramotnosti. 

 

 

Florbal – překvapivě, ale zaslouţeně! 

 
Ve středu 19.11. 2008 v hale ČKD Blansko hráli chlapci naší školy turnaj divize B o postup 

do okresního finále ( březen 2009). 

Poprvé v historii školy postoupili ţáci ZŠ a MŠ Adamov do okresního finále. Více jak deset 

let jsme o to usilovali s výbornými hráči, ale aţ v tomto roce se nám to podařilo. 

Vrátili jsme se k tomu, čím jsou adamovští ţáci známí ze sportovních soutěţí a turnajů – 

aktivní hra, napadání soupeře, dohrávání soubojů, zarputilost, touha po vítězství. Soupeře 

jsme zaskočili tím, ţe naši branku hájili dva nejmladší brankáři turnaje: Dominik Neuman 

(7.tř.) a Ondřej Synek (5.tř.). Hru tvořil kapitán a hráč „Buldoků“ Brno Tomáš Novotný. 

Vynikající poziční hru a výborné herní návyky z fotbalu uplatnili Radek Melich a Svaťa 

Krésa. Určitě svůj nejlepší turnaj odehráli Radek Mikulášek a Matěj Klimeš. Všechny zápasy 

zvládl velmi dobře také Lukáš Sladký. Do hry se postupně zapojili Martin Dvořák, Patrik 

Schimmerle a Vlastimil Češka. Pro některé hráče to byla premiéra ve školní reprezentaci. 

 

Výsledky:  Adamov – Boskovice (Sušilova)       2 : 0 

                  Adamov – Rájec                                 0 : 3 

                  Adamov – Lysice                                2 : 1 

                  Adamov – Gymnázium Blansko         3 : 1 

 

Střelci branek: R. Melich – 3 

                        R. Mikulášek, S. Krésa, M. Klimeš,  

                        T.Novotný – 1 

 

Chlapcům bych chtěl upřímně poděkovat za předvedený výkon a vzornou reprezentaci školy a 

města. 

                                                     

                                                                                      Antonín Kašpárek, ZŠ a MŠ Adamov 
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Exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany 
 

Ve čtvrtek 8.1.2008 jsem navštívili v rámci výuky fyziky jadernou elektrárnu 

Dukovany.Exkurze se zúčastnili ţáci osmého a devátého ročníku.V 7:00 jsme odjeli od školy, 

do Dukovan jsme přijeli asi 8:30 a exkurze začala v 9:00Nejdříve jsme se podívali na film o 

jaderné energii a poté o historii Jaderné elektrárny Dukovany. Následně jsme se rozdělili na 

tři skupiny a začala prohlídka. Viděli jsme například oblek zaměstnance elektrárny nebo kde 

všude se nacházejí jaderné elektrárny ve světe.  Také jsme viděli model reaktoru, do kterého 

jsme mohli vstoupit a také jsme se dozvěděli za jak dlouho můţe být takový reaktor odstaven 

a zajištěn. Prohlédli jsme si model areálu celé elektrárny. Seznámili jsme se se způsobem 

likvidace jaderného odpadu. Velmi se nám líbily elektrické výboje ve skleněné kouli. Exkurze 

skončila v 11:00 a do Adamova jsme přijeli asi ve 12:45.                                                                                                                                                                                          

                                                                                                               Ţáci 9. ročníku 

 

                        Lyţařský kurz pro 7. a 8. ročník 
V letošním roce naše škola uspořádala lyţařský kurz pro 7. a 8. ročník. Kurz se uskutečnil 

v době od 17. aţ do 24. ledna 2009. Jako vedoucí celého kurzu s námi jela paní učitelka 

Janotová a jako instruktoři paní Lenka Klaibová a pan Jiří Paulo. Jirka nás učil základy 

lyţování, jak správně stát na lyţích, jak se otáčet a v 

instruktorka Lenka nás vzala hned první den na vlek a rozdělila do skupin podle zkušeností s 

lyţováním. Paní učitelka Janotová nás naučila jezdit na běţkách. Na konci lyţařského kurzu 

jsme si dokonce zazávodili na běţkách a ve slalomu, samozřejmě nás to všechny bavilo. 

Večerní program nám vymýšleli instruktoři, většinou jsme hráli společenské hry a dvakrát 

byla i diskotéka, byla to velká sranda. Všichni jsme si to na horách moc uţili a bylo nám líto, 

ţe uţ jedeme domů.     

                                                                     Lucie Petrová a Lukáš Kotol 

Maryša 
aneb 

Proč se nevdát  z donucení  
 

    Ve čtvrtek  19.2. jsme společně s 9. třídou navštívili divadlo Polárka v Brně. Představení 

Maryša bylo podle dramatu bratří Mrštíků. Maryša, 

dívka z moravské vesnice, se zamilovala do chudého 

Francka. To se nelíbilo jejím rodičům. Kdyţ Francek 

odjel na vojnu, donutili Maryšu vzít si vdovce Vávru. 

Tento statkář byl sice navenek slušný – nepil, 

nekarbanil, ale Maryšu bil. Později se manţelství začalo 

rozpadat. Kdyţ uţ Maryša vůbec nevypadala zdravě, 

rodiče ji chtěli vzít zpět. Maryša byla ale počestná ţena 

a neutekla k rodičům ani k Franckovi, který se později 

vrátil a chodil za ní. Statkář byl stále agresivnější, 

dokonce ho chtěl zabít. Maryša nevydrţela ten tlak a 

manţela nakonec otrávila. 

    Toto představení se mi líbilo díky atmosféře staré moravské vesnice, kterou znám uţ jen z 

vyprávění babiček, a kterou se dle mého názoru podařilo Polárce vytvořit téměř dokonale. 

V Polárce uţ jsme byli podruhé a doufám, ţe se tam zase brzy podívám.  

 

 

 

                                                                                                              Anna Konečná, 8.A 
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Spolupráce s galerií v Blansku 
 

Začalo to tím, ţe jsem loni v listopadu jela s ţáky pátých tříd na exkurzi do Blanska, pracovně 

nazvané „Po stopách sv. Martina“. Jeho stopy jsme nalezli nejen v kostele, který je mu zde 

zasvěcen, ale také v Galerii města Blanska, která uspořádala výstavu o zobrazování svatého 

Martina v průběhu dějin.  

Byla jsem mile překvapena vstřícností vedoucí galerie Petry Herotové, která uvítala nápad 

s ţáky pobýt a tvořit přímo zde, v prostorách galerie.  

Slovo dalo slovo a vyzvala mě k účasti na právě připravované výstavě dětských prací 

s názvem Vánoční stůl. Na výstavě, která probíhala celý leden, byla vystavena zdařilá díla, 

zejména adamovských dětí.  

Není výstava jako výstava, zvláště kdyţ na ní vystavujete vy samy. S paní Petrou jsme se 

domluvily na další tvořivé dílně v prostorách galerie. Byli tam ţáci šesté a deváté třídy. 

Většina z nich tam právě vystavovala ve vstupní části galerie, která je vyčleněna dětským 

výtvarníkům. V galerii dále probíhala výstava výtvarné skupiny Punkwa z Brna. Pro Punkwu 

je charakteristické pouţívání neobvyklých materiálů a postupů. Tím se měli naši ţáci 

inspirovat a vytvořit díla vlastní. Většinou tvořili v menších skupinkách. Musím říci, ţe mě i 

paní Petru mile překvapili.  

Zdařilé práce z této dílny jsou zde vystaveny, spolu s dalšími pracemi blanenských dětí, od 

začátku února a bude moţné je zhlédnout do 25.3. 2009.  

Máte-li chuť, neváhejte a zajeďte se podívat jak tvoří Malá Punkwa. 

 

 
 

připravila p. uč. Olga Hořavová 
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Školní kolo recitační soutěţe  

Dne 12.3.2009 se na naší škole konalo Školní kolo recitační soutěţe.  

Soutěţilo se ve čtyřech katogoriích a navíc v kategorii pro prvňáčky. 

V nulté katogorii soutěţila 1. třída, ve které se na 1.místě umístil Jonáš Hodaň z 1.A s básní 

Čáp, na druhém místě Máša Procházková z 1.A s básní Lochneská obluda a na třetím místě 

Eliška Absolonová z 1.A s básní Malí čtenáři. 

V první kategorii soutěţili 2. a 3. třídy, ve které se na 1.místě umístila Barbora Uhlířová  

z 3.A s básní Červená karkulka od Marie Tetourové , na druhém místě Eliška Číţková z 2.A 

s básní Housle a housenka od Miroslava Kratochvíla a na třetím místě Lucie Vošahlíková z 

2.A s básní Srdce pro maminku od Josefa Třešničky 

V druhé kategorii soutěţili 4. a 5. třídy. Na 1.místě se umístila Dominika Martochová z 4.B 

s básní Učená Stračena od Elen Walsové. Druhé místo obsadila Markéta Vrtělová z 4.B s 

básní Kobylka zpěvačka. Třetí místo obsadila Veronika Sedláčkova z 5.A s básní Uspávanka 

od Jana Skácela. 

Ve třetí kategorii soutěţili 6. a 7. třídy, zde se na prvním místě umístil Aleš Dudík  

z 6.B s básní Kdyby prase mělo křídla od Johna Reevesa, na druhém místě Radek Vybíral z 

6.B s básní Ztracená teta od Miroslava Kratochvíla a na třetím místě Petr Svoboda z 7.A z 

básní Čím budu od Jiřího Ţáčka. 

V poslední 4 . kategorii soutěţili 8. a 9. třídy. Na prvním místě se umístil Matěj Baštinec  

z 9.B s básní Na břehu řeky Svratky od Vítězslava Nezvala, na druhém místě se umístil 

Vojtěch Pfeffer z 8.A s básní V Africe od Kanstantina Biebla a na třetím místě 

Jakub Baštinec z 9.B s básní Vějíř od Jaroslava Seifrta. 

Vítězové jednotlivých kategorií postupují do okresního kola soutěţe „Setkání s poezií v 

Adamově“, která se koná 25.3.2009 v naší škole. 

Vítězům přejeme hodně štěstí a úspěchů. 

                                                                                                 Iveta Halatová, Dohová Jana 
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Setkání s poezií poosmé 

(VIII. ročník okresního kola recitační soutěţe) 

Nechce se tomu ani věřit, ale uţ poosmé se 25. března sešli v adamovské Základní škole na 

Komenského recitátoři základních škol regionu. Počasí opět nezklamalo a začínám mít 

podezření, ţe jaro přijde teprve tehdy, aţ v Adamově odrecituje poslední soutěţící. Navzdory 

počasí a zpoţdění vlaků jsme přivítali v promítací síni naší školy milé a přívětivé tváře téměř 

čtyřiceti dětí, které se přišly pochlubit svým přednesem poezie nebo prózy.  

Na příjemné kulturní záţitky se těšila i soutěţní porota, kterou letos tvořila paní Skoupá ze 

SSŠ Blansko, paní Králíčková - ředitelka MKS Adamov, paní Moserová z MěÚ Adamov a 

paní učitelka Magniová z Blanska. 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 i adamovští soutěţíci odnesli vavříny: Barbora Uhlířová zvítězila v 1. kategorii ţáků 2.-

3. tříd a Jonáš Hodaň obsadil třetí místo v nulté kategorii ţáků 1.tříd. 

Blahopřejeme jim a Barunce 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 kniţních odměn pro vítěze všech kategorií. 

                                                                                           Dalimila Hodaňová, garant soutěţe 

 

 

Vynášení Morany 
„Smrt neseme ze vsi, nové léto do vsi“ 

 

Kdo z Vás vyrostl na vesnici nebo se zajímá o staré tradice, ví, ţe o páté neděli postní se ze 

vsi vynášela „Morana“. Morana byla symbol zimy, smrti a tedy i neúrody, právě proto bylo 

nutné ji ze vsi na jaře „vyhnat“. Její odchod byl zpečetěn zapálením Morany a vhozením do 

řeky. Této neděli se proto říkalo „Smrtná“. 

V Adamově moc tradice nekvetou. Někomu to nevadí, někdo si stýská a někteří na tyto zde 

nepřítomné a prastaré tradice chtějí navazovat. Tak tomu bylo i v tomto případě. 

Kdyţ uţ jsme u tradic, pokud v Adamově něco tradici má, tak je to sauna. V ní se schází ve 

velmi komorní atmosféře lidé různí a povídá se o všem moţném. Slovo dalo slovo, maminky 

dětí, které navštěvují Základní školu, spolu s paní učitelkou Hořavovou naplánovaly vynášení 

Morany. Ţáci 6.A. třídy ve výtvarné výchově vytvořili Moranu. Vznikla figura v ţivotní 

velikosti s několika šňůrami navlečených vajec kolem krku. 

V pátek 3. 4. ve čtyři hodiny vycházeli ţáci, rodiče, paní učitelky, další přátelé a nadšenci 

z prostranství před kostelem v průvodu směrem k mostu u nádraţí. Morany se zde nakonec 

sešly dvě. Obě na mostě za hlasitého provolávání „Hu, hu, hu, jaro uţ je tu!“ vzplály a byly 

vhozeny do řeky, čímţ byla zima pro letošní rok definitivně zpečetěna. Následoval oheň u 

řeky na Střelči s opékáním špekáčků a veselé soutěţení dětí z prvního stupně, které pro ně 

připravili ţáci z 6. A. 

Osobně jsem byla ráda, ţe se tato událost uskutečnila. Měla jsem radost, ţe se konečně jen 

neplánuje, ale také děje, je a raduje. 

 

                                                                                                 Napsala p. uč. Olga Hořavová 
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V pátek 3.4.2009 si ţáci 2.B a 6.A za doprovodu rodičů a jejich učitelů připomněli zvyk 

vynášení Morany jako symbolu zimy a přivítání Vesny, symbolu jara. 

Průvod vycházel po 16 hodině od kostela. Moranu jsme zapálili na mostku u nádraţí a poté za 

pokřiku „Hu, hu, hu, jaro uţ je tu“ ji hodili do řeky Svitavy. Poté jsme na Střelči měli 

přichystané malé občerstvení s opékáním špekáčků a soutěţemi za sladkou odměnu. 

Účastnilo se více neţ 40 dětí a za hezkého počasí si všichni akci uţili. 

 

Napsala Klára Holasová  VI.A  
 

 

 

Jak to mluvíš II 

Dne 6. 4.2009 jsme měli pokračování přednášky z prvního poletí.V prvním pololetí jsme se 

bavili o verbální a nonverbální komunikaci. Dnešní přednáška byla o konfliktech. Konflikt 

můţe být hádka, spor dvou nebo více osob, které mají odlišné zájmy a nemohou se 

dohodnout, který uskuteční. Tuto situaci vyřeší buď : 

 hlasováním 

 ústupkem 

 arbitrem 

 kompromisem 

 losováním 

Potom nám slečna zadala, abychom se rozdělili na dvě skupinky. Jedna skupinka byla po šesti 

a druhá po sedmi.  
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Úkolem kaţdé skupinky bylo vytvořit nejvyšší věţ ze dvou papírů A4, která musela vydrţet 

stát. První skupině, ve které jsem byla já, věţ stála. Ve druhé skupině postavili sice velkou 

věţ, ale nestála, naopak padala.  

Na tomto pokusu jsme si ověřili, jak se skupina můţe nebo nemůţe dohodnout při práci na 

společném úkolu, jak v praxi dokáţeme řešit případné spory tak, aby se nám práce nakonec 

povedla co nejlépe. 

V dalšívyučovací hodině jsme se bavili o řešení těţkých situací. Uváděli jsme si příklad z 

restaurace, kdy si zákazník potřeboval zavolat z pevné linky. Ale číšník mu nemohl dát 

svolení k zavolání, protoţe měl přísný zákaz od svého šéfa. Tato situace se dá řešit chováním: 

 agresivním 

 pasivním 

 asertivním  

Pasivní - to je člověk, který nedokáţe jasně sdělit své přání, potřeby. 

Asertivní – to je jednající člověk, který dokáţe jasně definovat o co mu jde, jak situaci vidí, 

co si o ní myslí a jak jí proţívá a dokáţe sdělit jasně své přání. 

Agresivní – to je člověk, který nedbá na práva ostatních a na jejich poţadavky. Poniţuje je a 

sráţí jejich sebedůvěru. 

Dále jsme dostali za úkol na cvičit si ve stejných skupinách jako předtím ukázku na kaţdý typ 

toho chování. Tentokrát lépe uspěla druhá skupina. Na konci této přednášky nám slečna 

rozdala papírky : co to je asertivní chování, jak ho řešit. 

                                                                                                                       Petra Vojtová 

Den Země na Špilberku 

V pátek 17. dubna jsme byli v Brně na Špilberku.  

Jeli jsme vlakem do Brna, potom vystoupili a šli pěšky na hrad Špilberk. 

Kdyţ jsme tam přišli, čekal nás poutník, aby nás provedl Špilberkem a ukázal nám stanoviště, 

kde na nás čekaly různé soutěţe a divadlo o naší planetě a o vesmíru. Jezdili jsme tam také na 

koloběţkách, dělali cesty z papíru, přiřazovali jsme kartičky, skládali jsme mapy, ochutnávali 

vodu, lovili balónky a obaly, dívali jsme se jak teče voda v řece, dělali jsme domy v lese a 

spoustu dalších soutěţí. 

Nakonec jsme dostali velkou mapu nemocné krajiny, abychom se ji snaţili zachránit - tuto 

mapu jsme si odvezli do naší školy. 

Na zpáteční cestě k nádraţí nás chytla ohromná bouřka. Chvíli jsme se schovali, a potom jsme 

si oblékli pláštěnky a šli jsme na vlak. 

Dojeli jsme domů a nám všem se to moc líbilo. 

                                                                                                   Leonka Poslušná, 3. A 
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Úklid Moravského krasu 

Dne 22.4.2009 se naše škola zapojila do kaţdoročního úklidu Moravského krasu ke Dni Země 

Třída Trasa 

5. A Adamov zastávka – Vranov-hřbitov, MHD (ţlutá) 

5. B ADAST – chov oslů – Pod Hradem (zelená) 

6. A Adamov zastávka (modrá) – Coufavá (neznačeno k zelené) – Vranov-hřbitov, 

MHD (zelená) 

6. B Začátek lesa nad šk. hřištěm – U Sedmi dubů – Alexandrovka (zelená)  

7. A Josefovské údolí – studánka U Srnce – Máchův památník (ţlutá) 

7. B Pod hradem – Nový Hrad rozc. (zelená) – Nový Hrad brána + louka (červená) 

8. A Máchův památník – studánka U Kukačky – Nový Hrad rozc. (červená) 

9. A „sklaďák“ - Slučí studánka – Památník lesníků – U Sedmi dubů (vše 

neznačeno) 

9. B Lávka u nádraţí – Památník lesníků (ţlutá serpentinovitá), kdyţ ještě čas, tak 

souběţně s 9. A k dubům 

Naše třída měla za úkol uklidit trasu ve směru na Máchův památník, od něj k Novému Hradu 

přes studánku u Kukačky. Uklízeli jsme Moravský kras, protoţe Adamov je vlastně vstupní 

branou do něj a tuto akci pořádá naše škola kaţdoročně ke Dni Země. Sraz jsme měli u 

Adastu v 8:00. U Máchova památníku jsme se rozdělili do dvou skupin. První skpina měla za 

úkol posbírat co nejvíce odpadu a druhá skupina měla pět členů. Jejich úkolem bylo douklízet 

to, čeho si nevšimla první skupina. U Jelení studánky jsme nechávali pytle s odpadky, které 

jsme nasbírali po celé trase. Konečný rozchod jsme měli u „Baťáka“ okolo 12:00. 

                                                                                               Vlastimil Češka a Filip Rozsypal  

Okresní vybíjená dívek 

Ve středu  29. 4. 2009 se konalo jiţ 5. kolo v okresní vybíjené dívek, které pořádá Základní 

škola a mateřská škola Adamov. Soutěţe se zúčastnilo 11 druţstev, tedy 110 dívek. Hrálo se 

ve dvou kategoriích: první kategorie  - dívky 6. a 7. tříd a druhá kategorie - dívky 8. a 9. tříd. 

V první kategorii excelovaly, stejně jako loni, naše dívky ze ZŠ a MŠ Adamov, které dosáhly 

vítězství bez jediné poráţky. Na druhém místě se umístilo druţstvo ze ZŠ Erbenova Blansko, 

třetí byly dívky z Bílovic n. Svitavou, čtvrté skončilo druţstvo ze Křtin,  páté místo patří ZŠ 

TGM Blansko. Ve druhé kategorii zvítězilo druţstvo ZŠ Rájec – Jestřebí, 2. Křtiny, 3. ZŠ 

TGM Blansko, 4. Adamov, 5. Olešnice a 6. Bílovice n. Svitavou. Vítězná druţstva si odnesla 

poháry, ostatní alespoň sladkou odměnu.Za skvělou organizaci soutěţe děkujeme paní 

učitelce Marii Klepárníkové a Editě Kuběnové. 

                                                                                                                             Vedení školy 
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Jaro v Brně 
 

Naše škola se po dlouhé době zúčastnila literární a fotografické soutěţe, kterou pro ţáky 

základních škol pořádalo Gymnázium Integra v Brně –Líšni. Zaujalo nás totiţ, ţe jsme byli 

současně pozvaní na závěrečný happening pro účastníky soutěţe. No, neberte to! 

Téma literární soutěţe bylo Myš ve škole, a tak jsme se do toho v hodině češtiny hned opřeli. 

Nejprve osmáci metodou volného psaní popustili uzdu své fantazie a rozvedli dané téma do 

více či méně uvěřitelných příběhů. Pak jsme vybrali dvě nejzdařilejší práce k dalšímu 

zpracování, a ty jsme také odeslaly do soutěţe: jedna byla Lucky a druhá Erkia, jedna typicky 

holčičí a druhá pánská “fantasy“.Fotografickou soutěţ obeslala z této třídy jenom Anička, pro 

kterou je fotografování velkým koníčkem. 

V den „D“ 27. května vyrazilo naše kvarteto z Adamova a v rekordním čase doputovalo aţ na 

Integru. Víc neţ cokoli jiného jme si přáli, aby nezačalo pršet, protoţe jsme si přečetli, ţe se 

má happening odehrávat na školní zahradě. O to víc jsme byli mile překvapeni, kdyţ Lucka 

Ševčíková obsadila se svou prací skvělé třetí místo a Erik Svoboda byl jen o bod za ní. Díky 

skvělému přednesu při autorském čtení se práce líbily i publiku. Za to patří náš obdiv 

studentům gymnázia (z nás nenašel nikdo odvahu veřejně číst vlastní práce, ta hrůza jen při 

pomyšlení!). Snímky  Aničky Konečné sice v silné konkurenci nezvítězily, ale nám se stejně 

její fotky na výstavě moc líbily. Ještě jsme stihli literárně-přírodovědnou soutěţ v místní malé 

botanické zahradě, podívali jsme se na profesionální vystoupení skupiny street dance  a pak 

jsme mrkli na oblohu – a rychle pospíchali na autobus a vlak, abychom nezmokli.  Cestou 

z Integry jsme prohlíţeli a obdivovali dárky a Lucčin diplom. Byla to paráda a příště určitě 

pojedeme zas! 

                       Dalimila Hdaňová, učitelka Čj v 8.A 

 

 

 

 

OLYMPIÁDA 1. ROČNÍKŮ VE VELKÝCH 

OPATOVICÍCH 

 
Před odjezdem na Olympiádu jsme jednotlivé disciplíny vyzkoušeli ve třídní soutěţi a vybrali 

jsme své zástupce do Velkých Opatovic. 

Během  sportovního  dne nám moc nepřálo počasí, zpočátku pršelo, ale pak uţ bylo přijatelně, 

i kdyţ chladněji. Ale ani to dětem náladu a nadšení nezkazilo a všechny se snaţily uspět co 

nejlépe. Po absolvování všech soutěţí jsme se vydali na cestu Pohádkovým lesem, kde děti 

měly moţnost poznat mnoho pohádkových postav a strašidel. Naštěstí se nikdo nebál, takţe 

na konci cesta na děti čekala sladká odměna. Potom uţ jsme se vrátili na stadion na vyhlášení 

výsledků. I přesto, ţe se naše děti na stupních vítězů neumístily, jejich výsledky je většinou 

zařadily do  první poloviny pořadí a Lubošek Bavlnka byl dokonce sedmý v celkové 

klasifikaci čtyřboje, kde soutěţilo dalších asi 70 závodníků. Myslím, ţe děti získaly cenné 

zkušenosti a v dalších sportovních soutěţích budou získávat stále lepší umístění. 

 

 

                                                                                                                      Mgr. Věra Rutová 
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Akademie ţáků ZŠ Komenského 

 
Kdo chtěl strávit příjemný podvečer plný radosti a zábavy, našel si jistě 28. května cestu do 

školy na Komenského ulici. A udělal dobře. Tady se totiţ konala slavnostní akademie 

k pětačtyřicátému výročí povýšení Adamova na město. A nebyla to rozhodně ţádná nuda! 

 

Všichni účinkující ze sebe vydali to nejlepší – vţdyť se na svých „ pár minut slávy“ chystali 

pod vedením učitelů dlouho dopředu. Těţko slovy popsat pestrost masek a převleků, zachytit 

radost z pohybu nebo sílu dětských hlásků při písničce. Chvílemi divákům aţ zatrnulo, kdyţ 

na ţíněnkách předváděli mladí judisté krkolomné cviky a chvaty. Největší aplaus však 

bezesporu sklidili deváťáci, kteří letošní akademii vtiskli punc výjimečnosti a připravili pro 

diváky několik velmi zdařilých výstupů. Jejich parodie na téma Naše škola byla důkazem 

toho, ţe přece jenom  někdy ve škole museli dávat pozor, kdyţ tak trefně vystihli školní 

atmosféru včetně pedagogického sboru. 

 

Akademie trvala asi jen devadesát minut, ale  mnozí na ni budou vzpomínat ještě po letech. 

Patří totiţ do ţivota naší školy a pomáhá školu otevírat veřejnosti. A ţe se letos mimořádně 

povedla? Za to patří velký dík všem účinkujícím a jejich učitelům, kteří jí věnovali kus ze 

sebe a svého volného času. 

                       PaedDr. Dalimila Hodaňová 
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Školní akademie 
 

Po dlouhých týdnech příprav tu byl konečně 25. květen – školní akademie. Moc jsme se 

všichni těšili. Nastoupili jsme po prvňáčcích. Naše vystoupení bylo celé o zvířatech. Začínali 

jsme písničkou „Opičí kapela“ od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Mám ji moc ráda, 

protoţe je veselá. Pak následovaly básničky. Při písničce „Hlavně, ţe jsme na vzduchu“ kluci 

foukali bubliny a děvčata tancovala kolem nich. Svoje vystoupení jsme zakončili písničkou 

„Prázdniny u babičky“. Myslím, ţe to co jsme předvedli se rodičům i naší paní učitelce líbilo. 

                                                                                                      

                                                                                               

Eliška Číţková, 2.A 

 

 

 
 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohádkový les 
 

I letos se děti z mateřských škola a mladší  školáci těšili na Pohádkový les. Počasí nám ale 

nepřálo a akce musela být ze Dne dětí – tedy z 1. června - přesunuta na pátek 5. června 2009. 

Ale dočkali jsme se. Les oţil postavičkami z pohádek, dětských seriálů a večerníčků. Tančily 

tu víly, strašili nás loupeţníci, čarodějnice i čerti. Kolem perníkové chaloupky jsme se dostali 

aţ ke studánce s vodníky, cestou jsme potkali Červenou Karkulku, Sněhurku a trpaslíky, 

Ledovou královnu i princezny. Na louce na nás čekali klauni, krteček, Bořek stavitel a 

berušky. Všichni měli pro děti připraveny úkoly: po znávání předmětů, pohádek, zvířátek, 

barev, stavění z kostek či stavění báboviček. Děti  musely najít poklad, ulovit rybičku, přenést 

míček, trefit se šiškou do perníkové chaloupky či míčkem do klaunovy pusy, zazpívat 

písničku nebo přednést básničku. Za odměnu dostaly vţdy bonbón - a to nejen ten, který 

si dokázaly ustřihnout. Na konci cesty je pak čekala malá svačinka v podobě oplatku a pitíčka. 

Počasí nám tentokrát přálo a děti byly spokojené a plné záţitků. Ale nejen díky počasí se nám 

oslava Dne dětí vydařila. Poděkování patří především ţákům 7. – 9. tříd základní školy, kteří 

tuto akci pro své mladší spoluţáky připravili. 

                                                                                                                  Jaroslava Šmerdová 
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Turnaj o pohár starosty města Adamov a ředitelky ZŠ a 

MŠ Adamov 
 

 

Dne 1.6.2009 se konal turnaj, na kterém se mělo spolu utkat 6 muţstev, ale z neznámých 

důvodů se ZŠ Jedovnice nedostavila. 

Naši borci se na domácím hřišti rvali jako tygři a nakonec tomu tak odpovídalo umístění. 

Zápasy: Adamov – Ţidlochovice            3:0 

Adamov – Lipovec                     1:1 

Adamov – Bílovice                    5:0 

Adamov – Erbenova BK            3:0 

 

Střelci branek: 

Radek Melich – nastřílel dohromady 8 branek a stal se i   nejlepším střelcem 

turnaje 

Patrik Schimmerle - 2 

Svatoslav Krésa      - 1 

Libor Vintr             - 1 

 

 Sestava: Do brány se postavil Radek Mikulášek, který pustil za svá záda jen jeden jediný  

balon. Do obrany se postavili borci, kteří fotbal hrají uţ odmala a dá se říct, ţe na 

vyhraném turnaji měli svůj podíl. Byl to Svatoslav Krésa, Vlastimil Češka a Patrik 

Schimmerle. Do útoku se dostal i nejmladší borec z našeho týmu Libor Vintr.  

Na druhé straně útoku byl o mnohem zkušenější a jiţ výše zmiňovaný nejlepší 

střelec turnaje Radek Melich. Na střídání byli připraveni: Matěj Klimeš, David 

Růţička, Lukáš Sladký a Martin Dvořák. 

 

Umístění:  

1. místo – ZŠ a MŠ Adamov  

2. místo – ZŠ Lipovec 

3. místo – ZŠ Ţidlochovice 

4. místo – ZŠ Erbenova BK 

5. místo – ZŠ Bílovice 

 

 

 

  

 

Tímto bych chtěl poděkovat všem sponzorům, organizátorům, rozhodčím,  paní ředitelce ZŠ 

Adamov Janě Burianové, starostovi města Adamov Jiřímu Němcovi a hlavně našemu 

trenérovi panu učiteli Antonínu Kašpárkovi a popřát hráčům hodně úspěchů i do dalších 

ročníků. 

Vlastimil Češka 8.A 
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Jak to dělají andělé 
 

V květnu jsme byli v loutkovém divadle Radost v Brně. Představení se jmenovalo „Jak to 

dělají andělé aneb  O stvoření světa.“ 

Děj se odehrává v dávných dobách, kdy na světě ještě vůbec nic nebylo. V knize Genesis je 

popsáno, jak svět vznikl. Nejdříve byl sám Pán Bůh, kterého napadlo stvořit nějaké postavy, 

které se budou jmenovat andělé. Stvořil je, aby se nenudil, a také aby stvořili společně s ním 

svět. Vše si psal na psací stroj. Někteří se od andělů odtrhli a stali se pekelníky v čele 

s Luciferem. Nicméně andělé stvořili postupně nebe, světlo, hvězdy – jako například kometu, 

rostliny, zvířata, prvního muţe Adama a ţenu Evu. I kdyţ jim pekelníci skoro všechno zničili, 

nakonec to zvládli a stvořili svět. 

 

V divadle mě zaujala část o stvoření slepice. Velice vtipná mně připadala výměna slepičino 

vejce za krokodýlí, kterou provedli pekelníci. Moc ráda se do divadla znovu někdy vrátím, 

protoţe to tam bylo zábavné a veselé. 

 

                                           Veronika Podrabská, 6.A 
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Školní výlet očima ţáků 2.A 
 

Nejdříve jsme byli na zřícenině hradu Holštejn. Podívali jsme se i do hladomorny pod 

hradem. Pak jsme byli ve Sloupsko-šošůvských jeskyních, kde jsme viděli stalagmit, stalaktit, 

stalagnát, brčka a krápník, co mi připadal jak půl bochníku chleba. Pak jsme šli na oběd. Měli 

jsme řízek s brambory a oblohou. Pak jsme jeli do větrného mlýna v Rudici, kde byl děda 

Eda. Povídal nám pohádku o koze. 

          Jituška Večeřová 

 

Napřed jsem jela autobusem. Pak jsme byli na zřícenině hradu Holštejn a pak v hladomorně. 

Chvíli jsme jeli autobusem a zastavili jsme na zastávce před jeskyní. Něco jsme si koupili a 

pak jsme šli do jeskyně. Šli jsme malý okruh. A pak jsme jeli za dědou Edou na větrný mlýn 

do Rudice. Neţ jsme sem dojeli, dali jsme si oběd. A pak nám děda Eda vyprávěl pohádku o 

koze, která se jim tam oběsila. Pak jsme šli do mlýna. V prvním poschodí byly staré věci a ve 

druhém potápěči a jeskyňáři. 

          Kačenka Lunerová 

 

Školní výlet 4. A a 3. A 
 

Dne 15. 6. 2009 jela naše třída a třída třetí na školní výlet do Stráţnice. 

Z Adamova jsme vyjíţděli do Stráţnice asi kolem 8 hodiny. Kdyţ jsme přijeli do Stráţnice 

bylo asi 10 hodin. Rozdělili jsme se do dvou částí. 

První odešla na prohlídku mlýna. Druhá odjela k loděnici. Naše třída patřila k druhé části. 

V loděnici jsme se rozdělili do skupinek. Někteří jeli na kánoi, druzí jeli na raftu 

s průvodcem. Po projíţďce na loďkách jsme přijeli k mlýnu. Tady jsme se vyměnili. Na 

prohlídce mlýna nám pan průvodce vysvětloval , k čemu mlýn slouţil. Ukázal nám i košťata 

pro čarodějnice, které vylétávaly z mlýna. V mlýně bylo několik pater a dokonce pranýř. 

Mlýn byl 400 let starý. Protoţe jsme byli všichni hladoví, šli jsme na oběd do restaurace 

Skanzen. Oběd byl vynikající, všem nám chutnalo. 

 Po obědě jsme se zúčastnili překrásné vyjíţďky na lodi Amos po Baťově kanálu. Na lodi nás 

provázel kapitán a zpíval a vyprávěl vodácké příběhy a řekl nám, co všechno ţije a roste 

kolem Baťova kanálu. Ve stráţnici ţil Jan Amos Komenský a my jsme mohli vidět jeho sochu 

a loď byla pojmenovaná také po něm. 

Po krásné programu proţitém ve Stráţnici , jsme odjíţděli domů. Do Adamova jsme přijeli 

kolem 18. hodiny. Výlet byl opravdu nádherný. 

                                              Napsal: Jakub Novotný 4. A a třídní učitelka Lenka Dohová 
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Osmáci se představují 
(aneb Po roce opět v českém jazyce, ale i jinde) 

 

Uplynul další (třetí) školní rok práce podle nového školního vzdělávacího programu „Hrou 

k vědění“ na naší škole. S osmáky uţ si pravda v češtině moc nepohrajeme. Ne, ţe bychom 

nechtěli, ale náročnost poţadavků na budoucí studenty se zvyšuje a letošní vysvědčení je 

právě jedním z důleţitých kritérií, která budou příští rok rozhodovat o přijetí ţáků na střední 

školy. A tak vyuţíváme všech moţností, jak dosáhnout na maximum češtinářských znalostí a 

dovedností a přitom si i trochu pohrát. 

Jednou z nich je návštěva divadla, a ta se nám v letošním školním roce docela vydařila, 

dokonce dvakrát.  Hned na podzim jsme si připomněli slavnou tragedii Romeo a Julie aneb 

Město hříchu. Následující projekt ukázal, ţe hodně ţáků vnímá toto drama jako klasické 

shakespearovské dílo a s obtíţemi přijímá jeho moderní zpracování. Mnozí zase naopak 

ocenili nápaditost reţiséra a téměř artistické výkony herců. Druhému představení předcházel 

projekt o Marii Turkové, která byla předlohou dramatu Maryša bratří Mrštíků, a o ţivotě na 

jihomoravské vesnici v předminulém století.  Ţáci pak v divadle s napětím sledovali, jak se 

pod tíhou osudu mění bezstarostné děvče ve vraţedkyni. Proč si nemohla vzít toho, koho 

opravdu milovala? – to je pro dnešní mladé lidi nepochopitelné. 

Ke zdařilým projektům patřil Náš orbis pictus, kniha, kterou ţáci vytvořili na základě znalostí 

slavného díla J. A. Komenského a poznatků z výuky cizích jazyků. Z vlastní četby ţáků 

čerpal projekt Ţivá čítanka, jehoţ jednotlivé stránky představovala charakteristika literární 

postavy, kterou kaţdý ţák prezentoval před třídou. Někteří zaujali osobitým zpracováním 

postavy a třeba přesvědčili spoluţáky, ţe zrovna tuto kníţku si stojí za to přečíst. 

Součástí českého jazyka je i zapojení ţáků do různých přehlídek a soutěţí. A tak si kaţdý 

zkusil, jaké to je postavit se na pódium a zarecitovat pár veršů. Ti nejlepší pak reprezentovali 

třídu ve školním kole recitační soutěţe. Velkým úspěchem je třetí místo Lucky Ševčíkové 

v literární soutěţi ţáků základních škol Jaro v Brně, kterou pořádalo gymnázium Integra pod 

záštitou primátora města Brna. Bez několika osmáků by se neobešel ani školní časopis 

Devítka, který letos vychází uţ jedenáctým rokem. Příspěvky často tvoří práce ţáků z hodin 

slohu, ale také z nového volitelného předmětu Komunikativní dovednosti, který se začal v září 

poprvé na naší škole vyučovat.  Je to hodně nebo málo, co zvládli ţáci kromě „obyčejné“ 

výuky ve třídě nebo v počítačové učebně? A to ještě nejsme u konce. Uvidíme, s čím se 

letošní osmáci pochlubí v deváté třídě. 

 

     PaedDr. Dalimila Hodaňová, učitelka Čj a Kd v 8.A  

 

ZŠ Adamov v matematických soutěţích 
 

V letošním školním roce zaznamenali ţáci ZŠ a MŠ Adamov několik úspěchů v okresních 

kolech soutěţí z matematiky. Škola se zapojila do dvou soutěţí - Pythagoriáda (pro 6. a 7. 

ročník) a Matematický klokan (2.- 7. roč.). Pythagoriády se letos ve školním kole zúčastnilo 

22 ţáků a do okresního kola postoupila Hana Moserová z 6.A. V okresním kole v Blansku 

pak v konkurenci 49 dětí obsadila výborné 3. místo. Do soutěţe Matematický klokan se 

letos adamovská škola zapojila po kratší odmlce. Tato ojedinělá soutěţ pochází z Austrálie a 

její originalita spočívá v tom, ţe ve stejný den řeší stejné příklady (samozřejmě rozdělené do 

několika věkových kategorií) děti na celém světě. Do této soutěţe se pod vedením třídních 

učitelek a učitelů matematiky zapojila většina ţáků 2. aţ 7. ročníku. Také v této soutěţi se 

ţáci prosadili na čelní místa okresu Blansko. V kategorii Cvrček pro 2.a 3. třídy obsadila 

Tereza Kramerová 3. místo z 271 řešitelů blanenského okresu a v kategorii Klokánek pro 

ţáky 4. a 5. tříd se mezi 301 řešiteli dostal na 2. místo Matěj Tuţil. Všichni jmenovaní ţáci 

zaslouţí velkou pochvalu a poděkování                                                         Stanislav Tůma 
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Kam se dostali …………….. ? 
 

1. Deváťáci 

 
Název školy,  

popř.  studijní nebo učební obor 

Počet 

přijatých  

Obchodní akademie, Brno 1 

Soukr. škola Comeniana, obchodní akademie, Brno 1 

SŠ pedagogická, Boskovice 2 

Soukr. SŠ Eldo, pedagogické lyceum, Brno 1 

SPŠ a VOŠ technická, , poč. grafika + řízení NC a CNC, Sokolská, Brno 2 

SPŠ Jedovnice, inf. technologie 2 

Střední zdravotnická škola, Brno + SZŠ Vyškov 2 

SOŠ Boskovice, ekonomika v podnikání 2 

ISŠ Čichnova, informační technologie+ manipulant pošt. provozu, Brno 2 

ISŠ Purkyňova, inf. technologie + soc. péče, Brno 2 

Hotelová škola, s.r.o., Bosonoţská, Brno 1 

SOŠ Letovice, ekonomika a podnikání 1 

SOŠ A. Citroena, informační technologie, Boskovice 2 

SOŠ A. Citroena, opravář + mechanik elektronik 2 

SOŠ a SOU management v elektrotechnice, Bezručova, Blansko 1 

SOŠ a SOU nástrojař + kuchař – číšník, Bezručova, Blansko 4 

SOŠ a SOU soukr. ELDO, Brno, kadeřnice 1 

SŠ polytechnická, malíř + podlahář, Brno 2 

SOŠ a SOU Charbulova, cukrářka, Brno 1 

Soukr. SOŠ a SOU gastronomická, kuchař-číšník,  Blansko 2 

OU Lomená, Brno, pomocné práce 1 

Počet vycházejících žáků z devátého ročníku - celkem 35 

 

 

 

2. Páťáci 

 
Název školy Počet 

přijatých 

Gymnázium Blansko 4 

Počet žáků odcházejících na osmileté gymnázium - celkem 4 

 

 

3. Ostatní vycházející 

 
2 žáci vycházejíci ze sedmého ročníku Přijat 1 

 

 

 

     Paed.Dr. Dalimila Hodaňová, výchovná poradkyně 
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    Pasování čtenářů  - ţáci 1.A                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Vystoupení ţáků u  MěÚ Adamov – oslavy 45. výročí města 
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Den otevřených dveří  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kroniky školy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce ţáků – projekt Media 

 


