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Milí žáci, vážení rodiče, vážení kolegové.

       dne  30.  6.  2011  jsme   dopsali  závěrečný  list  kroniky  školního  roku  2010/11.   
Pojďme společně zrekapitulovat co letošnímu výročnímu vysvědčení předcházelo.
       V tomto školním roce probíhal na naší škole výchovně vzdělávací proces podle školního 
vzdělávacího programu Hrou k vědění. Dále jsme plnili   vytýčené úkoly projektu Podpora 
zdraví ve škole, výuku jsme podporovali formou projektového vyučování. Nejúspěšnější byly 
následující projekty a významné dny: Evropský den jazyků,  Den stromu, Mezinárodní den 
zvířat,  Den Země,  Den za  bezpečnější  internet,  Den výživy a  chleba.  Opět  se  uskutečnil 
projekt Vánoční dílny, Dětské dny   a  Malá maturita. 
Všichni  jsme  společně  připravili  dvě  školní  akademie  k nadcházejícímu  45.  výročí  ZŠ 
Komenského a 55. výročí ZŠ Ronovská. Velký dík za úspěšný průběh akademie patří všem 
účinkujícím, učitelům, kteří jednotlivá vystoupení  připravovali, ale především paní učitelce 
Dalimile Hodaňové, Olze Tůmové a panu učiteli Radku Cupákovi za sestavení působivého 
programu a technické zázemí.

Nyní si připomeneme naše úspěchy v jednotlivých soutěžích.
Olympiáda v českém jazyce  Také v letošním školním roce se 11 žáků z 9.A a 9.B pokusilo 
zvítězit  nad  záludnými  otázkami  školního  kola  olympiády  z  českého  jazyka.  Při  jejich 
rozřešení  hodně  záleželo  na  kvalitě  slovní  zásoby,  znalosti  pravopisu,  ale  také  logickém 
myšlení a zkušenosti s vedlejšími větami. Ve slohové části znělo zadání na téma:“Naštěstí 
jsem si to včas vyžehlil“. 
Zvítězila Mirka Křižková z 9.A s počtem 19 bodů, druhý byl Tomáš Rozsypal z 9.B s 16 boby 
a třetí  Petr Svoboda z 9.A s 15 body.

Zeměpisná olympiáda  - ve čtvrtek 3. 2. 2011 proběhlo na Základní škole v Adamově školní 
kolo zeměpisné olympiády. Ve třech kategoriích soutěžilo celkem 27 žáků druhého stupně. 
Nejvíce účastníků pracovalo v kategorii C (8. a 9.třídy), kde konkurence třinácti žáků přinesla 
vyrovnané  klání.  Tuto  kategorii  vyhrál  Dominik  Neuman  z  9.A,  který  získal  38  bodů 
z možných šedesáti tří. V kategorii B (7.ročník) soutěžilo 8 žáků a nejlepší byl Jan Filip ze 
7.A. Kategorii A (6.ročník) vyhrál Michal Korčák z  6.A. Vítězové jednotlivých kategorií 
školu reprezentovali v okresním kole, které se uskutečnilo 9. března v Boskovicích. Jan Filip 
se umístil na výborném druhém místě a postoupil do  krajského kola. Blahopřejeme.

Dějepisná  olympiáda   Dne 29.  11.  2010 se  ve  škole  uskutečnilo  školní  kolo  dějepisné 
olympiády. Žáci jako obvykle pracovali v jediné kategorii, určené pro 8. a 9. třídy. 40. ročník 
této  soutěže  nesl  název  Od  šamana  po  penicilin,  z čehož  vyplývá,  že  tématem letošního 
ročníku soutěže byly dějiny lékařství. Zadání vypracovalo  pouze 6 žáků z 9. ročníku. Zvítězil 
Dominik Neuman s 51 body před Davidem Neumanem, který získal 48 bodů. Oba žáci jsou 
z 9.A.  Vítěz   naši  školu  reprezentoval  v  okresním  kole  této  soutěže,  které  se  konalo 
v Boskovicích v posledním lednovém týdnu.

Školní  kolo  recitační  soutěže -   Nejlepší  žáci  z  každé třídy postoupili  do školního kola 
recitační  soutěže,  které se  konalo  9.  března v promítací  místnosti  naší  školy.  Padesát  pět 
zvědavých tváří, každá už by „to“ měla nejraději za sebou, to čekání... Hlavně nic nepoplést, 
nezapomenout text, nezakoktat se...  A jak to všechno dopadlo? 
V 0. kategorie (1. ročník) zvítězila Olga Dvořáková z 1.A
V 1. kategorii (2. a 3. ročník) získal 1. místo: Adam Prudík z 2.B
V 3. kategorie (4. a 5. ročník)  se umístila  na 1. místě: Magdalena Konečná z  5.A
Ve 4. kategorie (6. a 7. ročník) zvítězil Tomáš Gryc 6.A
V 5. kategorie (8. a 9. ročník) získala vavříny Gabriela Čalkovská 9.A
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Matematická soutěž Klokan byla rozdělena do čtyřech kategorií:
Kategorie CVRČEK (2. a 3. třída) se zúčastnilo 52 žáků a zvítězil Žitník David z 3.A s 49 b.
Do kategorie KLOKÁNEK (4. a 5. třída)  se zapojilo  42 žáků a vyhrála  Čížková Eliška ze 
4.A s 92 b.
Kategorie BENJAMÍN (6. a 7. třída) se zúčastnilo  43 žáků a zvítězil Vošahlík Vlastibor z 
7.A a dosáhl 77 bodů.
Kategorie KADET (8. a 9. třída)  byla doménou  44 žáků a nejúspěšnější byl Fišer Robin z 
9.A s 63 b.

Pythagoriáda
Akce byla poznamenána malým zájmem o účast zejména v kategorii 6. a 7. tříd, pro některé 
žáky navíc byla účast jen formální, příklady byly nad jejich možnosti. Přesto i jim patří dík za 
to, že měli odvahu se aspoň pokusit. Pro postup do okresního  kola bylo třeba aspoň 9 bodů 
z 15. Okresního kola se zúčastnili Pavel Věžník (2. místo) a Patrik Peša (7. místo) v kategorii 
5. tříd. a Hana Moserová v kategorii 8. tříd.

Přírodovědná soutěž  Zelené podnikávání
V lednu tohoto roku se žáci  osmých a devátých tříd účastnili  školního kola nové soutěže 
„Zelené podnikání“. Cílem soutěže „Zelené podnikání“ je seznámit žáky základních škol s 
finanční, ekonomickou, ekologickou problematikou v souvislosti s podnikáním a udržitelným 
rozvojem společnosti.  Ve školním kole žáci řešili zadané úkoly pomocí testu. Do krajského 
kola postoupili čtyři žáci z každého ročníku. Tyto týmy řešily úkoly s využitím interaktivního 
ekonomického  modelu  v  prostředí  internetu.  Školu  reprezentovali:  za  osmý ročník  Hana 
Moserová, Petr Fejfárek, Zdeněk Hartl a Jaroslav Kalina  a za devátý  Gabriela Čalkovská, 
Lukáš  Nasnídal,  Dominik  Šmahel  a  Adéla  Šnoblová.  V krajském  kole  družstvo  osmého 
ročníku získalo druhé místo a družstvo žáků z devátých   tříd místo čtvrté.  

V letošním  školním  roce  se  na  naší  škole  také  uskutečnil  o  školní  kolo   biologické 
olympiády. První místo získala Gábina Čalkovská, druhé místo patřilo Zdeňkovi Hartlovi a 
třetí se umístil Robin Fišer.

V souteži  Recyklohraní  jsme nasbírali  48 kg baterií,  399 kg elektrozařízení a 85 mobilů. 
Nejvíce  mobilů  nasbíral  Dušan  André.  Úkol  sešlápni,  ušetříš  nejlépe  splnila  třída  6.  A. 
Ocenění v této soutěži také získala Kristýna Berková za práci Fotoaparát Flexaret a 5. A za 
báseň Rolničky.

V soutěži ve znalostech anglického jazyka nejlépe uspěli tito žáci: 
6. ročník – Tereza Fialová
7. ročník – Jan Filip
8. ročník – Klára Holasová
9. ročník – Zuzana Palová

Bowling. Školního kola se zúčastnilo 35 žáků, z nichž nejlepší pětice reprezentovala školu 
v okresním  kole.  V okresním  kole  získalo  družstvo  ve  složení  Dominik  Neuman,  Lukáš 
Nesnídal, Lukáš Vintr, Stela Peterková a Gabriela  Čalkovská v konkurenci 11 škol  5. místo. 
David Neuman obsadil celkově 3.místo.

Soutěž ve sběru  papíru – nejvíce kilogramů nasbírala a soutěž vyhrála třída 7. A , která 
nasbírala 276 kg, druhé místo obsadila třída 2. B a 201 kilogramy a třetí se umístila třída 4. B 
s 161 kilogramy. Z jednotlivců to byl Erik Ondroušek , který odevzdal 115 kg, Radim Šebek 
byl druhý se 104 kilogramy a třetí místo patří Elence Rodové za 72 kg.
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Setkání poezie v Adamově
30. března 2011 se  sešli v naší  škole recitátoři základních škol regionu.  Letošní ročník byl 
již desátý - jubilejní, a tak jsme si všichni přáli, aby se vydařil. Vavříny vítězství si však mohli 
odnést jen ti nejlepší v každé kategorii. Jsme rádi, že mezi nimi byla i žákyně naší školy Olga 
Dvořáková z 1.B, které ještě jednou blahopřejeme ke třetímu místu v kategorii žáků prvních 
tříd. Děkujeme paní učitelce Hodaňové za příkladnou organizaci soutěže. 
        
V naší škole se uskutečnil 15. ročník  okresního turnaje v malé kopané, pod vedením pana 
učitele Antonína Kašpárka. V pondělí 7. března a v úterý 8. března se hrálo 20 utkání o postup 
do  středečního  finále.  Ve  středu  9.  3.  se  hrálo  finále  čtyř  nejlepších  systémem  každý 
s každým. Po dvou hracích dnech do finále postoupili žáci z Adamova, Letovic, Boskovic a 
Blanska. Po šesti finálových zápasech se stali okresními přeborníky žáci ZŠ a MŠ Adamov. 
Družstvo hrálo ve složení Dominik Neuman, Patrik Schimmerle, Patrik Svoboda, Dominik 
Flachs,  Libor Vintr,  Aleš Dudík,  Dominik Šmahel,  Petr  Fejfárek,  Tomáš Korčák,  Jaroslav 
Kalina. 

Český fotbalový svaz zorganizoval nově celostátní školskou futsalovou ligu, do které jsme se 
přihlásili. První ročník jsme odehráli velice dobře a s novým kádrem úspěšně. Vyřadil nás až 
vítěz celostátní soutěže z minulého roku a hlavní favorit ligy ZŠ Novolíšenská. 

Žáci ZŠ a MŠ Adamov se pravidelně zúčastňují této celostátní fotbalové soutěže pro žáky 4. a 
5.tříd Macdonald Cup. O postup do okresního finále hráli naši žáci v Boskovicích ve čtvrtek 
5. 5. 2011. Družstvo ve složení Radim Ševčík, Jakub Pačovský, Tomáš Antoňů, Jakub Malák, 
Jan Nedorost, Lukáš Pernica, Pavel Věžník, Tomáš Růžička, Filip Dobrovolný zaznamenalo 
velký úspěch v podobě postupu do tohoto finále také mladší žáci.

Posedmé se také u nás konal  turnaj ve vybíjené dívek.  V kategorii  starších  dívek jsme 
obsadili vynikající první místo. Družstvo straších dívek tvořily: Michaela Filoušová, Lucie 
Čížková,  Tereza  klímová,  Denisa  Veselá,  Adéla  Šnoblová,  Klára  Potůčková,  Kamila 
Prokopová, Kristýna Schimmerlová, Marie Krésová a Simona Rytířová. Soutěž probíhala pod 
taktovkou paní vychovatelky Edity Kuběnové a paní učitelky Máši Klepárníkové.

Na podzim se družstvo našich florbalistů zúčastnili okresního kola v Jedovnicích.

Naši  prvňáčci se zúčastnili  Olympiády 1. ročníků základní škol ve Velkých Opatovicích. 
Výprava  10  žáků  (  Vojtěch  Konečný,  Matěj  a  Jakub  Pilařovi,  Václav  Janoušek,  Vojtěch 
Kubín,  Nikola  Bártová,  OLga  Dvořáková,  Nancy  Didi,  Nikola  Minaříková  a  Vanesa 
Šmahelová)  pod  vedením  paní  učitelky  Heleny  Ličkové)  přivezla  z nelehkého  klání  dvě 
stříbrné a dvě bronzové medaile, a to  zásluhou Vojtěcha Konečného. 

Ve výtvarné soutěži Městské galerie v Blansku s názvem Motýli získaly ocenění třídy 1. A  a 
7. A. a 1. A. 
Ve výtvarné soutěži ekologického centra Krásenko získalo ocenění kvarteto dívek ze č. A ve 
složení Jitka Večeřová, …. Čížková,….. Lunerová, …..Šimerlová
V tradiční soutěži  Salónek mladých adamovských umělců získaly ocenění:
Olga Dvořáková, Vojta Konečný za Alexandrovku, Alžběta Mašíjová    za Ovečky, Lucie 
Vošahlíková  za autoportrét,  Tereza Hartlová,  Nicolas Fuchs,  Tomáš Poláček z 2.  B,  Jana 
Hrubá, Monika Matyášová  a Veronika Poddanská z 8. A  
Třída 6.A třídy získala ocenění  jednatele Adavaku  pana Jiřího Charváta.
Dále byly oceněny kolektivní práce  třídy 5. A.  
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Ve škole jsme také poprvé v letošním školním roce   uspořádali  anketu o nejoblíbenější 
knihu  a zde jsou výsledky:  Celkem hlasovalo 90 žáků prvního až čtvrtého ročníku a 136 
žáků pátého až devátého ročníku. Z hlasování vyplynulo, že nejoblíbenější knihou  žáků ZŠ 
Adamov je řada knih J. W. Rowlingové o Harry Potterovi (11 hlasů),  druhé místo zaujala 
série „upířích románů“ S.  Meyerové (7 hlasů). Četnost hlasů, kterou tyto knihy získaly, je 
mimo jiné dána množstvím vydaných knih těchto autorů. Mezi menšími dětmi zvítězily knihy 
Ondřeje Sekory.

Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo školu 268 žáků. Na prvním stupni se učilo 153 žáků, 
114 žáků prospělo s vyznamenáním, 35 žáků prospělo,  3 žáci  neprospěli  a  budou skládat 
opravnou zkoušku v měsíci srpnu. Na druhém stupni se učilo 115 z toho to počtu v 6. – 9. 
ročníku prospělo   24 žáků s vyznamenáním, 86  žáků prospělo, 4 žáci neprospěli, také tito 
žáci vykonají v měsíci srpnu opravné zkoušky.
Chování  jednoho  žáka  bylo  hodnoceno  jako  neuspokojivé  -  dobré,  v souvislosti 
s neomluvenými hodinami. 13 žáků byla udělena dvojka z chování  -  to znamená chování jen 
uspokojivé, protože svým jednáním závažně a opakovaně porušili  ujednání školního řádu.

Důtka ředitelky školy byla udělena pedagogickou radou  8 žákům. Důtka třídního učitele byla 
udělena  18 žákům. 
Pochvalu ředitelky školy na obdrželo pět žáků. Pochvalu třídního učitele získalo 46 žáků.  Za 
aktivní práci a reprezentaci školy obdrželo 46 žáků pochvalný list nebo malou odměnu.
  
V každé třídě byl vyhlášen nejlepší žák či žákyně:

1. A Olga Dvořáková  
1.  B Kateřina Kuncová   
2. A A. Mašíjová  
2.  B Tereza Hartlová   
3. A Máša Procházková       
4.  A Eliška Čížková
4.  B Elena Rodová   
5.  A Magda Konečná     
5.  B Hana Novotná    
6.  A Tereza Fialová  
7.  A Denisa Hradečná   
8.  A Hana Moserová     
8.  B Tomáš Korčák   
9.  A Gabriela Čalkovská
9.  B Lukáš Nesnídal       

Nejlepším žákem školy byl pedagogickou radou vybrán žák 9.B – Dominik Neuman.

Nejlepší průměr na prvním stupni měla třída 1. A – s průměrem 1,06.     
Celkový průměr na prvním stupni je  1,31 
Nejlepší průměr na druhém stupni má třída 9. A  s průměrem 1,84. Průměr za druhý stupeň je 
1,75. Celkový průměr školy je 1,53.
V druhém pololetí žáci zameškali z rozmanitých důvodů 19 555 hodin, na první stupni to bylo 
9 685 hodin, na druhém stupni 9 870  hodin, průměr na prvním stupni činí 63 hodin a průměr 
na druhém stupni je  85 hodin. Celkový průměr školy je 73 hodiny. 

Srdečně blahopřeji  všem žákům a žákyním,  kteří  prospěli  s vyznamenáním,  i  těm, jejichž 
školní i mimoškolní činnost byla oceněna pochvalou či knižní odměnou.
Doufám, že žáci, kteří obdrželi důtku nebo snížený stupeň z chování budou přemýšlet o tom, 
jak své chování v budoucnu zlepšit.                  
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Také bych chtěla  poděkovat všem žákům, kteří přispěli k  reprezentaci školy na jednotlivých 
soutěžích a při organizaci celoškolních akcí. Děkuji žákovské radě za pomoc při organizaci 
školních programů a všem, kteří se podíleli na vydávání školního časopisu Devítka. 

Poděkování  za  celoroční  práci  si  také  zaslouží  učitelé  a  vychovatelky,   kteří   zajišťovali 
vzdělání a výchovu v době vyučování i mimo ni a připravili mnoho zajímavých a  podnětných 
akcí. 

Dále chci vyslovit poděkování pracovníkům školní kuchyně, kteří pro nás pod vedením paní 
Radky Janíčkové připravovali  po celý rok obědy a přispěli  k možnosti  výběru dvou jídel 
v průběhu týdne. 

Děkuji také paní Stanislavě Hofmannové a Aleně Formánkové, které se podílejí vzorně na 
organizaci školy a jejím hospodaření. 

Moje poděkování patří také paní zástupkyni Jaroslavě Šmerdové, která má vždy úsměv na 
tváři a dokáže každému poradit.

Dík patří také všem správním zaměstnancům pod vedením pana Josefa Tomana za úklid a 
údržbu  všech  prostor  školní  budovy,  která  vzhledem  k chování  některých  žáků  není 
jednoduchá. Děkuji také za iniciativu a ochotu vykonávat činnosti mimo pracovní povinnosti. 
Dnešní  den  je  posledním dnem ve  škole  našeho oblíbeného pana  školníka  -  pana  Josefa 
Tomana, který odchází na zasloužený aktivní odpočinek. 
Nyní bych chtěla panu Tomanovi vyslovit upřímné poděkování  za  to, že  kus svého života 
věnoval naší škole a popřát mu do další  etapy života mnoho štěstí,  zdraví, optimismus a 
životní pohodu.  

       
Vážení rodiče Vám děkuji za Vaši celoroční přízeň,  sponzorské dary,  vstřícné jednání a 
pomoc při řešení školních problematiky.

                                                                                  Mgr. Jana Burianová
    ředitelka školy
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ŠKOLNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY 2010/2011
   
Ve  čtvrtek  3.  2.  2011  proběhlo  na  Základní  škole  v Adamově  školní  kolo  zeměpisné 
olympiády. Ve třech kategoriích soutěžilo celkem 27 žáků druhého stupně. Nejvíce účastníků 
pracovalo v kategorii C (8. a 9.třídy), kde konkurence třinácti žáků přinesla vyrovnané klání. 
Tuto kategorii vyhrál Dominik Neuman z 9.A, který získal 38 bodů z možných šedesáti tří. 
V kategorii  B  (7.ročník)  soutěžilo  8  žáků  a  nejlepší  byl  Jan  Filip  ze  7.A.  Kategorii  A 
(6.ročník)  vyhrál  Michal  Korčák  z   6.A.  Vítězové  jednotlivých  kategorií  budou  školu 
reprezentovat v okresním kole, které se uskuteční 9. března v Boskovicích.

Mgr. Aleš Spurný
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CO SI DÁŠ K PITÍ?

8. února 2011 jsme si celé dvě vyučovací hodiny povídali o škodlivosti alkoholu a následcích 
jeho pití. Paní Černá z DDM Lužánky nám nejdříve řekla, co to alkohol vůbec je a jak škodí 
našemu tělu i hlavě, krátkodobě i dlouhodobě. Pak jsme četli názory z časopisu a vyjádřili i 
vlastní názory na pití alkoholu, pohled na opilé lidi, mluvili jsme o chování opilých mladých 
lidí a nebezpečí chování v opilosti.

V poslední  části  besedy  jsme  se  dověděli  o  různých 
metodách odmítání nabídnutého alkoholu a jiných drog, 
např.

- nejít tam, kde se alkohol nabízí
- říci:

„…  ne,  díky,  dal  bych  si  raději 
džus.“
„ … někdy jindy, řídím.“
„… Nechci, nelíbí se mi, že mi to 
vnucuješ.“ atd…

V úplném závěru  jsme si  zahráli  hru.  Ale  byla  to  vlastně  taková  zkouška  našeho  vztahu 
k alkoholu.  Paní  Černá  nám popsala  situaci:  na  Zemi  se  řítí  katastrofa  a  my  ji  musíme 
urychleně opustit a odletět na Měsíc. S sebou si můžeme vzít pouze 4 věci. Bylo perfektní, že 
nikdo ze třídy by si s sebou nevzal alkohol.
Před rozloučením jsme ještě dostali užitečné adresy pro ty, kteří mají s alkoholem problémy.
Beseda se nám líbila.

(D.Kuchař, 7.A)

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ VKONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V  ANGLICKÉM JAZYCEANGLICKÉM JAZYCE
Poslední  březnový  den  se  v jazykové  učebně  konalo  školní  kolo  konverzační  soutěže 
v anglickém jazyce pro 7. ročník. Žáci měli za úkol připravit si krátká vyprávění k těmto pěti 
tématům:

1. My Favourite Animal
2. I and My Family
3. The Czech Republic
4. My Room
5. The Town Where I Live

Vyhrál Honza Filip se svým dlouhým a plynulým vyprávěním o rodině, kdy nebylo třeba ani 
doplňujících otázek. Na výborném druhém místě se umístil Lukáš Pfeffer s vyprávěním na 
totéž téma, pěkné třetí místo obsadil Michal Kučera, který si vybral téma Moje oblíbené zvíře 
a pobavil nás vyprávěním o svém kocourovi. 
Kluci podali skvělé výkony, k nimž gratulujeme. Čeká je malá odměna.  

I
Mgr. Ilona Šturchová
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MINIVÝLET

V sobotu  13.2.  2011  jsme  si  já,  paní  učitelka  Šturchová,  Honza  a  Erik  ze  7.A udělali 
odpolední výlet do Brna na dvě výstavy. Původně nás mělo jet více, ale chřipkové období 
udělalo své. 
První výstava se jmenovala Koloniál pana Bajzy. Tato výstava byla o začátcích obchodnictví. 
K vidění  byly  značky  výrobců  tehdejší  doby  (některé  fungují  dodnes),  krásné  plechové 
krabice  jako  obaly  na  zboží,  dluhopisy  a  výpisy  různých  dodávek.  Viděli  jsme  repliky 
koloniálu,  trafiky,  řeznictví,  oděvů pro muže,  hospody a tržiště.  Mohli  jsme si  zkusit  roli 
prodavače, zákazníka nebo trafikanta. Zahráli jsme si hru Velké prádlo.
Po ukončení jsme šli na hrad Špilberk podívat se do kasemat. Tam jsme viděli, jak žili vězni 
v minulých stoletích. Líbila se nám strážnice, mučírna a vězeňská kuchyň. Z kobek pro těžké 
kriminálníky šel strach.
Tyto výstavy se mně i klukům líbily.

Michal Kučera, 7.A

MARŤANSKÁ KRONIKA – RAY BRADBURY
„Do divadla? Jooo, super, nemusíme se učit, nějak to tam „přežijeme“, hlavně, že se nejde do 
školy!“ Tak  tahle  věta  možná  proběhla  hlavou  spoustě  z  vás,  když  vám  paní  učitelka 
oznámila, že vás chce obohatit o kulturní zážitek v podobě divadelního představení.
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Sedmáci  měli  to  „štěstí“,  že  se  16.  února  vypravili  do  divadla  Polárka  v  Brně  na  hru 
Marťanská kronika na motivy knihy Raye Bradburyho, známého autora sci-fi románů. Tento 
příběh  napsal  Bradbury  před  více  než  půl  stoletím,  tak  co  by  tam  pro  nás  mohlo  být 
objevného,  čím  nás  tento  příběh  překvapí,  když  největší  rozvoj  techniky  nastal  právě  v 
posledních  patnácti  letech?  Dnešní  filmy  a  různé  počítačové  hry  ovlivnily  naši  fantazii 
týkající se mimozemských civilizací. Dokážeme se na tento problém podívat i z jiné strany? 
Co život sám o sobě, vztahy mezi lidmi, vždyť i my sami máme mnohdy problém žít spolu, a 
tak žijeme „vedle sebe“? Mohli bychom žít společně s lidmi z jiné planety nebo oni na té naší 
bez závisti, zla, nenávisti? 
Bradburyho příběh se odehrává mezi  lety 1999 a  2026, během kterých se  lidé několikrát 
pokouší přistát na planetě Mars a následně ji kolonizovat. Utekli sem ze Země a věřili, že 
vytvoří nový, lepší svět. 
Podaří se nám na Marsu přistát? Kdo jsou Marťané? Když Bradbury viděl první fotografie 
povrchu  Marsu,  ptal  se  ho  moderátor  v  přímém  přenosu  na  jeho  první  dojmy  -  „Pane 
Bradbury, jak se cítíte po tomto trvdém přistání. Kdepak jsou marťanská města živé bytosti?“ 
„Nebuďte  blázen,“  řekl  mu.  „My  jsme  Mar´tané!  My  tu  budeme  další  milion  let.  A 
přinejmenším do té doby JSME MARŤANÉ MY!“
A jak se nakonec v divadle líbilo divákům, tj. žákům sedmé třídy? A co nám přineslo? „Bylo 
to super, na pohodu, líbilo se nám to, o.k., krásný zážitek, kdy pojedeme zase?“
Z několika otázek, které měli sedmáci za úkol v hodině českého jazyka zodpovědět, vybírám 
dvě a několik odpovědí na ně:
1.  Jaký by byl  život  lidí  a  Marťanů (mimozemšťanů),  kdybychom žili  společně na jedné 
planetě?

• Nevycházeli by spolu, protože to jsou rozdílné kultury a způsob života a málo místa. 
Lidé a Marťané – to by nešlo.

• Asi špatný – lidé jsou chamtiví, ješitní, myslí jen na sebe.
• Válčili by spolu o půdu a navíc by Marťané umírali na obyčejné nemoci.
• Byl by tu chaos, protože by někteří lidé Marťany v oblibě neměli, mohli zkoumat v 

laboratořích jejich orgány atd. Lidé jsou chamtiví, závistiví a chtěli by planetu jen pro 
sebe a Marťany by vyhubili. Na druhou stranu by bylo dobré, že bychom se mohli od 
sebe vzájemně něco naučit.

2. Jaké je poselství tohoto příběhu, co nám chtěl autor prostřednictvím tohoto příběhu sdělit?
• Lidé chtěli obydlet Mars a začít tam nový život – lepší.

• Kdyby byla Země zničena, mohli by lidé žít na jiné planetě, vytvořit zde nový svět, 
města...

• Chraňte svoji planetu před nebezpečím!

• Lidé by neměli Zemi ničit a měli by si pomáhat.

• Myslíme si, že když zničíme jednu planetu, můžeme na jinou, ale tak to není.

• Měli bychom žít spolu a pomáhat si.

• Lidé by měli mít Zemi rádi, vážit si jí.                 Za žáky 7.A Monika Nejezchlebová

BESEDA S KRIMINALISTOU
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Dne 7. 3. 2011 k nám do školy (ZŠ a MŠ Adamov, Komenského) zavítal pan nadpraporčík 
Bc. David Chládek, preventista Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje. 
Třetí vyučovací hodinu jsme se sešli v promítací síni ve složení 5.A, 5.B, paní učitelka 
Tůmová a pan nadporučík. Po té, co jsme se usadili, utišili a zaměřili pozornost na pana 
nadporučíka Chládka, začala malá přednáška o chování žáků. Pan nadporučík nám kladl 
otázky a plynule přešel k práci s počítačem.    

Bavili jsme se o tom, kolik času je vhodné na počítači trávit, jaké hry hrajeme a jaké stránky 
navštěvujeme. Zabrousili jsme na téma komunikace s kamarády. Vzpomněli jsme si na 
stránky Alík a valná většina z nás používá ke komunikaci s přáteli facebook. Dověděli 
jsme se zajímavé informace o tom, že je možné dohledat každý krok, který na počítači 
provedeme.  I  když  se  nám psaní  zdá  anonymní,  vůbec  to  tak  není.  Dotkli  jsme  se 
choulostivého tématu, kdy jsme hovořili o tom, jak se zachovat, když nás někdo veřejně 
zesměšňuje  a  jak  vážné  důsledky  to  může  mít.  Hovořili  jsme  nevhodnosti  kohokoli 
urážet, jak v slovní komunikaci, tak ani na stránkách internetu, protože je to porušování 
zákona. Úryvek z tohoto zákona nám pan nadpraporčík dokonce i přečetl. Svorně jsme 
souhlasili,  že  by  nebylo  příjemné,  kdyby  se  to  stalo  komukoli  z nás  a  tak  to  přece 
nemůžeme  dělat  ani  ostatním.  Dalším  tématem  o  kterém  jsme  hovořili  bylo 
zabezpečování soukromých stránek heslem. Pan nadpraporčík Chládek nám vysvětlil, jak 
důležité je přístupové heslo občas změnit a pokud budeme mít pocit, že naše heslo někdo 
odhalil, nahlásit to rodičům, případně jinému blízkému dospělému. Třeba paní učitelce 
nebo  tetě  a  podobně.  Nikdo  nemá právo  psát  naším jménem škaredé  věci  o  někom 
druhém. Velkým překvapením bylo, že i tuhle činnost, jakou je psaní pod cizím heslem, 
je možné vypátrat a policie může zjistit, kdo a z kterého počítače tohle dělá.

Poslední  téma,  které  se  teď často  objevuje  i  v médiích  bylo  dopisování  si  s cizí  osobou. 
Dověděli jsme se ( i když , jak se ukázalo po této stránce jsme velmi dobře informovaní), že 
nesmíme sdělovat žádné osobní informace nikomu neznámému. I  když si s námi dopisuje 
stejně starý kamarád, nikdy nemůžeme vědět,jestli na druhé straně nesedí nějaká zlá osoba, 
která si vymýšlí a chce nám třeba i ublížit. Pan nadpraporčík Chládek nás důrazně varoval 
před  setkáním s takovou osobou v reálném životě.  Pokud by nás  někdo zval  na schůzku, 
musíme to okamžitě nahlásit rodičům a v žádném případě (i kdyby to bylo velmi lákavé) na 
schůzku s neznámým kamarádem z internetu nemáme chodit!!!!  Hrozilo by nám obrovské 
nebezpečí. 
Beseda byla velmi zajímavá a poutavá. Mohli jsme se ptát a pan nadpraporčík Chládek velmi 
poutavě a trpělivě odpovídal na naše dotazy. Doufáme, že se s ním ještě setkáme, třeba zas 
s jiným tématem kriminality.                                                               Mgr.   Olga Tůmová
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NEBEZPEČÍ NA INTERNETU

Dne 3.2 2011 se uskutečnila v naší adamovské škole beseda o nebezpečí na internetu. Přijela 
k nám paní Krajčová, aby nás upozornila na nebezpečí, které může hrozit na internetu, a jak 
se máme bránit. Říkala nám, co je to kyberšikana, grooming a stalking. Kyberšikana je druh 
šikany  prostřednictvím  nějaké  elektrotechniky  jako  například  mobil,  e-mail,  facebook, 
internet, blog atd.Ve většině případů se jedná o trestný čin. 
Jako grooming se označuje chování uživatelů internetových     komunikačních prostředků   (chat, 
ICQ,  Skype  atd.), kteří se vydávají za jinou osobu s cílem vylákat nezletilého,  sexuálně ho 
obtěžovat  či  zneužít. Stalking/Stalker je člověk patologicky posedlý zájmem o jinou osobu, 
často veřejně známou. Projevuje se zejména opakovaným fyzickým sledováním, nechtěnými 
kontakty (dopisy atp.), dlouhodobým sledováním aktivit dotyčné osoby a sbíráním informací 
o ní, případně nemístným oslovováním jejích příbuzných, přátel atd.
Beseda pro nás byla přínosná například tím, že jsme si zkoušeli různé hry, které nám měly 
ukázat, jak se máme chovat na internetu. Měli jsme doplňovat chat a vymyslet, jak by mohl 
končit. V závěru besedy jsme dostali list, kde jsou vypsány způsoby ochrany před nebezpečím 
a různé linky bezpečí.

Bezpečné adresy: www.internethelpline.cz, www.horkalinka.cz 
                                                                                                                 Hartl, Vybíral 8.B

DEN PRO BEZPEČNĚJŠÍ INTERNET - 8. ÚNOR 2011

Základní škola a mateřská škola Adamov společně s SVČ Lužánky se zapojila do akce "Den 
pro bezpečnější internet" (www.saferinternetday.cz). 

Safer  Internet  Day je  každoročně organizován mezinárodní  sítí  INSAFE počátkem února. 
Jeho  cílem  je  propagovat  po  celém  světě  bezpečnější  a  zodpovědnější  užívání  online 
technologií a mobilních telefonů, a to zejména dětmi a mládeží.

Tématem roku 2011 je náš virtuální život vyjádřený heslem "Víc než hra, je to tvůj život!"

V  České  republice  organizuje  Den  bezpečnějšího  internetu  Národní  centrum 
bezpečnějšího     internetu  . V průběhu Dne pro bezpečnější internet 2010 proběhly stovky akcí v 
65 zemích světa.
V tento den proběhnou na Základní škole a mateřské škole v Adamově  dvě besedy vedené 
lektorkou SVČ Lužánky s žáky 9.A (8.55 – 10.45) a 9.B (10.55 – 12. 35) na téma "Bezpečně 
na internetu". Žáci se budou moci zamyslet nad nebezpečím kyberšikany, seznamování přes 
internet, ohrožujícím obsahem internetových stránek, zveřejňováním osobních údajů a dalšími 
aktuálními tématy. počátkem února. Jeho cílem je propagovat po celém světě bezpečnější a 
zodpovědnější užívání online technologií a mobilních telefonů, a to zejména dětmi a mládeží.
Pro  žáky osmého ročníku  ( 8. A , 8. B )  proběhnou  tyto  besedy ve  stejném čase, ale již 
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3. února 2011.

DEN PRO BEZPEČNĚJŠÍ INTERNET V 1. A

Dnes jsme se v rámci hodiny prvouky s prvňáčky připojili ke Dni bezpečnějšího internetu. 
Možná se to zdá přehnaně brzo (v 1.třídě), ale věřte tomu, že spousta dětí již ve 2. třídě je 
přihlášena k sociálním sítím a často bez vědomí rodičů. Může to být docela nebezpečné - děti 
se rádi pochlubí, kde bydlí, kolik je jim let, svojí fotografií, dovolenou apod...
Zaregistrovala jsem naši akci na celostátního soutěže na www.saferinternet.cz
                                                                               Mgr. Soňa Karásková

BESEDA O ŠKODLIVOSTI KOUŘENÍ
Cigareta,  kouř,  dehet,  závislost,  rakovina,  móda,  kamarádi...  To  vše  souvisí  s  jednou  z 
největších neřestí  dnešní doby.  A i  když už dnes kouření není tolik „in“, do jeho „spárů“ 
upadá stále  velké množství,  hlavně mladých, lidí.  „Zakázané ovoce chutná nejvíce“ praví 
jedno chytré rčení. A tak i přes zákazy rodičů stejně nakonec většina z nás neodolá a zkusí si 
„to“. Naše tělo moc dobře ví, že cigarety nám škodí, proto se při prvním vdechnutí kouře 
plného dehtu brání, to mnohé hned odradí – cigareta nám nechutná, je nám špatně, žádný 
příjemný pocit, nic, kvůli čemu by stálo za to začít kouřit. Někomu to ale stejně nedá a zkusí 
to víckrát – ať už ze zvědavosti, ale často kvůli kamarádům, zůstat součástí party. A tady už 
jsme na prahu problému, který má jméno „závislost“.
A protože je velice důležité si o takových problémech s někým popovídat, moci se zeptat na 
to, o čem kolem sebe slyšíme, ale třeba spoustě slov nerozumíme, uskutečnila se 26. ledna v 
naší  škole  pro  žáky pátých  ročníků  beseda  týkající  se  škodlivosti  kouření.  Pod  vedením 
preventistky z centra volnočasových aktivit v Brně – Lužánkách děti hledaly možné příčiny 
chování vedoucí člověka k první cigaretě, popisovaly jeho život, pokud se stane „otrokem“ 
tohoto zlozvyku, a následky, s kterými se kuřák bude za několik let potýkat. Celé dvě hodiny 
žáci diskutovali, kladli otázky a také odpovídali, pracovali ve skupinkách a seznamovali se s 
riziky kouření.
V hodině českého jazyka  věnované slohovému vyučování  jsme si  zkusili  napsat,  co nám 
beseda dala, jaký je náš názor na kouření a na lidi, kteří této „neřesti“ propadli. Pojďte si 
přečíst, jak se na kouření dívame my, „páťáci“:
Škodí kouření zdraví? Ano, škodí tím, že dehet kuřákovi „zahnědí“ plíce. Kouření cigaret 
zkracuje život. Nezačnu kouřit, protože je to „hnusný“. Už jsem to totiž ochutnal. A nechci 
předčasně umřít!
Kouřit nebudu kvůli tomu, že to „smrdí“. Můj strejda kouří, ale já chci, aby přestal. Kouření 
zkracuje život a způsobuje rakovinu.
Na besedě jsme se poučili, jak vypadají plíce, když člověk kouří. Kouření škodí životu. Moje 
sestra kouří a moc mi to vadí. Smrdí a je „žlutá“.
Kouření může i zabíjet (rakovina). Doufám, že kouřit nebudu, protože bych měla žluté zuby a 
nějakou nemoc. Znám hodně lidí, kteří kouří, skoro celá rodina. Vadí mi na tom, že se z toho 
někdy trochu dusím (i když jsem na to celkem zvyklá). Zdá se mi, že za cigarety utrácejí 
mnoho peněz, které by mohli použít na užitečnější věci.
                                                                                                       Žáci 5.B a M.Nejezchlebová
„POZNEJ  SE“ – interaktivní výstava Brno  
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Po výborné zkušenosti z loňského roku se i letos 29 žáků III.A a IV.A z Ronovské vydalo 4. 3. 
2011 do Brna na interaktivní výstavu, tentokrát nazvanou „Poznej se“ a zaměřenou na lidské 
tělo a naše smysly.     
Chvíle čekání před vstupem do Staré radnice nás naladila správným směrem a pak už jsme 
mohli zapojit své svaly i smysly do všech nabízených činností. Procvičovali jsme šikovnost 
rukou, nohou, očí, udržování rovnováhy a rozvíjeli své pozorovací schopnosti. To všechno za 
stálého smíchu a dobré nálady. Někteří z nás se přesvědčili, že i zdánlivě jednoduché úkoly 
jako  např.  lyžování  ve  dvojici  nebo  jízda  na  malém  šlapadle  se  mohou  stát  těžko 
zvládnutelnými. Také „operace“ lidského těla – skládání vnitřních orgánů – nás velmi zaujala, 
ale při vší snaze by náš pacient asi nepřežil. Vždy totiž zůstala nějaká „součástka“, která se 
nám jaksi nikam nehodila. Ale to v daném momentě nebylo důležité, hlavní bylo, že jsme se 
všichni dobře bavili a podobné zážitky bychom jistě doporučili i ostatním. 

OKRESNÍ PŘEBORNÍCI JSOU Z ADAMOVA
( zlato a postup do krajského kola)
V adamovské  sportovní  hale  byl  v pondělí  7.  března  2011  zahájen  okresní  přebor  žáků 
základních škol v halové kopané. Soutěž tradičně organizuje ZŠ a MŠ Adamov s podporou 
MěÚ Adamov. Této soutěže se pravidelně zúčastňuje více jak polovina škol okresu Blansko.
V pondělí 7. března a v úterý 8. března se hrálo 20 utkání o postup do středečního finále. 
Ve středu 9. 3. se hrálo finále čtyř nejlepších systémem každý s každým. Samotný postup do 
finále byl velkým úspěchem pro všechny účastníky. K postupu nestačily jen fotbalové kvality, 
ale i sportovní štěstí. Většina zápasů končila těsnými výsledky.
Velkou  míru  fotbalového  umění,  ale  také  odolnosti  prokázali  účastníci  finálových  bojů. 
Okresním přeborníkem pro rok 2011 se mohla stát jen jedna škola. Po dvou hracích dnech do 
finále  postoupili  žáci  z Adamova,  Letovic,  Boskovic  a  Blanska.  Fotbalově  nejsilnější 
soupisky měla TGM Blansko a Slovákova Boskovice.  Ve vyrovnaných zápasech, které se 
hrály ve vysokém tempu a velice tvrdě, se předem nedal odhadnout žádný výsledek. Po šesti 
finálových zápasech se stali okresními přeborníky žáci ZŠ a MŠ Adamov.
Chlapci  zúročili  všechny zkušenosti  z podzimních  zápasů  futsalové  ligy  a  potvrdili  svoje 
fotbalové  kvality.  Tradiční  adamovský  styl  založený  na  nesmírné  bojovnosti,  dohrávání 
soubojů a nezbytném sebevědomí, slavil úspěch ( i když to tentokrát hodně bolelo).
Slavnostního  vyhlášení  výsledků  se  zúčastnila  ředitelka  ZŠ  a  MŠ  Adamov  Mgr.  Jana 
Burianová a starosta města Adamova Bc. Roman Pilát. Předali nejlepším mužstvům poháry, 
diplomy a všem hráčům medaile. Všech 26 zápasů rozhodovali Zdeněk Handl a Jiří Němec.
Tabulka finálové skupiny:
1.    Adamov                                 4 : 1                  7 bodů
2.    Slovákova Boskovice            3 : 1                  6 bodů
3.    Letovice                                 1 : 1                  3 body
4.    TGM Blansko                        1 : 6                  0 bodů
ZŠ a MŠ Adamov ( okresní přeborník v halové kopané pro rok 2011 )
Dominik Neuman, Patrik Schimmerle, Patrik Svoboda, Dominik Flachs, Libor Vintr, Aleš 
Dudík, Dominik Šmahel, Petr Fejfárek, Tomáš Korčák, Jaroslav Kalina
Střelci: Dominik Flachs          5
             Patrik Schimmerle     4
             Libor Vintr                 4
Všem chlapcům blahopřejeme k významnému sportovnímu úspěchu a děkujeme za výbornou 
reprezentaci školy. Přejeme jim mnoho sportovních úspěchů také v krajském kole.
                                                                                       Antonín Kašpárek, ZŠ a MŠ Adamov

VÝLET DO VÍDNĚ
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 Kam vlastně  jedete  na  ten  výlet?  Potřebuješ  nápovědu? Sachrův dort,  Mozartovy koule, 
Dunaj, Chrám svatého Štěpána. Už víte? Ano! Je to hlavní město Rakouska – Vídeň. Je stará, 
je nová a má tolik tváří. A právě tohle město se stalo cílem jednodenního poznávacího zájezdu 
skupiny žáků druhého stupně ZŠ v Adamově, konaného 8. března 2011.
Jedním z hlavních bodů našeho programu bylo sídlo OSN. Jaké bylo naše zklamáni, když 
jsme se od paní průvodkyně hned ráno dozvěděli, že úředníci v sídle OSN vyhlásili, počínaje 
dnešním dnem, čtyřdenní stávku. Jako náhradní program jsme si zvolili možnost mít celou 
Vídeň jako na dlani. Říkate si, jak je to možné? Nedaleko Dunaje se tyčí věž s příznačným 
názvem „Donau Turm“, vysoká 256 metrů. Strach, napětí, nervozita, neklid. Několik výkřiků 
v rychlovýtahu cestou nahoru. A jsme tady! Zvládli jsme to! Překonali jsme sami sebe a za 
odměnu jsme se  mohli  těšit  z  opravdu luxusního výhledu.  Kromě nejznámějších „bodů“, 
jakými jsou Stephansdom, Prater  s obřím kolem a řeka Dunaj, se nám naskytl také pohled na 
komplex  budov  OSN.  I  samotná  rozhledna  nás  zaujala,  především  restaurací  s  otáčivou 
podlahou – tam si však posedíme někdy příště. 
Zpátky do autobusu a vyrážíme směr centrum Vídně. Během čtyřhodinové vycházky jsme  se 
seznámili  s  množstvím  místa  centra  města.  Prošli  jsme  částí  okružní  třídy  zvané  Ring, 
památkou po hradbách proti Turkům, prohlédli jsme si Vídeňský orloj a Stephans Dom, naše 
cesta se také ubírala po známých ulicích Graben – Příkopy a Maria Hilfer Strasse. Zaujaly nás 
také  další  památky,  mezi  nimi  Hofburg,  Vídeňská  opera,  Přírodovědecké  muzeum  a 
Umělecko-historické muzeum, pomník Marie Terezie a mnoho dalších. Největší úspěch však 
sklidila „živá socha“ Mozarta, která krásně zpívala  a dívkám políbila ručku. Unavení, ale plní 
dojmů a nových zážitků jsme usedli do autobusu a vypravili se k domovu. 
Při cestě zpět celá „posádka“ autobusu ocenila výkon paní průvodkyně velkým potleskem. 
Domů jsme se vraceli plní nových zážitků a také příjemně unavení. Už teď se všichni těší na 
další výlet. 

Mgr. Monika Nejezchlebová

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

„Paci, paci, pacičky, táta koupil botičky“ - jedna z prvních básniček, kterou se v dětství učil 
každý z nás a rodiče s radostí „předváděli“ naše „umění“ před každou návštěvou. Tenkrát 
jsme         s radostí plnili jejich přání a každému ochotně odříkali naučená říkadla. Ale dnes? 
Mnozí z nás museli sebrat spoustu odvahy už při třídním kole recitace, kde si každý připravil 
přednes básně v rámci hodiny českého jazyka. Nejlepší z každé třídy postoupili               do 
školního kola recitační soutěže, konaného 9. března v promítací místnosti naší školy. Padesát 
pět  zvědavých  tváří,  každá  už  by  „to“  měla  nejraději  za  sebou,  to  čekání...  Hlavně  nic 
nepoplést, nezapomenout text, nezakoktat se...  A jak to všechno dopadne? „Není důležité 
vyhrát, ale zúčastnit se“, slyší od rodičů hlavně zástupci mladších žáků, ale upřímně – každý z 
nich si přeje, aby právě jeho dítko zažilo pocit úspěchu a stanulo na pomyslném stupni vítězů. 
A s tímto pocitem jdou         do každé soutěže i ti starší. Bohužel, vyhrát nemohou všichni, i 
když kvalita recitátorů byla opravdu na vysoké úrovni a porota neměla jednoduchou úlohu. 
Touto cestou bych ráda poděkovala rodičům a učitelkám českého jazyka, kteří pomohli        s 
výběrem básní a přípravou recitace, porotě za její  nezáviděníhodnou a zodpovědnou práci 
a především všem účastníkům za hřejivý pocit u srdíčka vyvolaný procítěně přednesenými 
básněmi. Dokázali nám, že naše mládež není úplně „ztracená“, co se literatury týká. Jen jim 
občas musíme pomoci ukázat tu správnou cestu.

Mgr. Monika Nejezchlebová
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Výsledky školního kola recitační soutěže 
0. kategorie (1. ročník)
1. místo: Olga Dvořáková 1.A
2. místo: Filip Volgemut 1.A
3. místo: Jitka Kratochvílová 1.A
1. kategorie (2. a 3. ročník)
1. místo: Adam Prudík 2.B
2. místo: Veronika Jakubíková 2.A
3. místo: Nikolas Fuks 2.B
2. kategorie (4. a 5. ročník)
1. místo: Magdalena Konečná 5.A
2. místo: Jitka Večeřová 4.A
3. místo: Eliška Čížková 4.A
3. kategorie (6. a 7. ročník)
1. místo: Tomáš Gryc 6.A
2. místo: Michal Kučera 7.A
3. místo: Laďka Harantová 6.A
4. kategorie (8. a 9. ročník)
1. místo: Gabriela Čalkovská 9.A
2. místo: Aleš Dudík 8.B
3. místo: Mirka Křižková         9.A

SETKÁNÍ S POEZIÍ JUBILUJÍCÍ
(X. ROČNÍK OKRESNÍHO KOLA RECITAČNÍ SOUTĚŽE)

30. března 2011 se  sešli v naší Základní škole na Komenského ulici recitátoři základních škol 
regionu.  Letošní ročník byl již desátý - jubilejní, a tak jsme si všichni přáli, aby se vydařil. Po 
několika  ročnících  marného  boje  s počasím  bylo  jaro  nejen  podle  kalendáře,  ale  i  podle 
přírody. Krásný den sliboval krásné zážitky.
Předsedou soutěžní poroty se letos stal   starosta našeho města Mgr.  Roman Pilát,  dalšími 
členkami byly paní Marta Vrchovská ze společnosti Adavak,  paní učitelka Dana Ostrá a paní 
učitelka Olgy Tůmová. I když porota přidělovala body za předvedené výkony, jejím hlavním 
cílem bylo  povzbudit recitátory a odměnit je za snahu o prožití  uměleckého textu a jeho 
interpretaci posluchačům.
Vavříny vítězství si však mohli odnést jen ti nejlepší v každé kategorii. Jsme rádi, že mezi 
nimi byla i  žákyně naší  školy Olga Dvořáková z 1.B, které ještě  jednou blahopřejeme ke 
třetímu  místu  v kategorii  žáků  prvních  tříd.  Děkujeme také  panu  starostovi  a  společnosti 
Adavak za finanční příspěvek na zakoupení knižních odměn pro vítěze všech kategorií.

Dalimila Hodaňová, garant soutěže
                                                    
                                

                                  SLOVINSKO
                               ŠKOLA V PŘÍRODĚ
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Už několik let jezdí žáci naší školy na výměnný pobyt do Slovinska, odkud k nám zase na 
oplátku přijíždějí děti z Lublaně. 
Tentokrát byla konečně řada na nás, žácích osmého ročníku.Tomu celému předcházely velké 
přípravy a nadšení. V pondělí ráno jsme vyjeli. Byli jsme ještě ospalí, ale užívali si to. Do 
Slovinska jsme dorazili kolem poledne, hned se naobědvali a ubytovali se. Následoval večerní 
výlet s baterkami na kopec Cook, kde byl krásný výhled na hranice Itálie. 
Dále jsme měli určený program: lukostřelba (kterou jsem si užila, i když Robin Hood ze mě 
určitě nebude), návšteva jeskyně, půldenní výlety, například na Kolovrat a muzeum pod širým 
nebem, výprava do městečka, které bylo asi o 400 metrů níž než naše ubytování, ale cesta 
byla nekonečná. V lese jsme viděli mnoho soch. Při večerních programech jsme se rozhodně 
nenudili, závodili jsme v různých soutěžích, představovali školy a předposlední den byla malá 
diskotéka. Poslední den byla naplánovaná návštěva muzea s ochutnávkou sýra a podívaná na 
řeku Soču, která má krásnou, skoro tyrkysovou barvu. 
Myslím, že se shodneme na tom, že jsme si to užili a nelitujeme toho. 
                                                                                                       Jana Hrubá, žákyně VIII.A

Z JEDNÉ I DRUHÉ KAPSY

Dne 1.4.  2011 jsme se  my,  žáci  8.  a  9.,  tříd vydali  do divadla  Polárka  v Brně.  Hrálo  se 
představení Z jedné i  druhé kapsy,  které na námět povídek Karla Čapka režíroval Konrád 
Popel. Do divadla jsme se dopravili vlakem, tramvají a kousek jsme šli pěšky. Po příchodu do 
divadla jsme se usadili a představení začalo.
 Celý děj se odehrával v časech první republiky. Herci měli dobové kostýmy a na jevišti byly 
staré věci. Ve hře byly zdramatizované některé příběhy ze známé povídkové knížky Karla 
Čapka,  jako např.  Zločin  v chalupě o  vraždě  kvůli  kusu  pole,  krádež  miminka z povídky 
Případ  s  dítětem,  Příběhy  sňatkového  podvodníka  a  povídka  Rekord  o  mladíkovi,  který 
dohodil kamenem 18 metrů, přitom zranil staříka, ale policistu zajímala jenom délka hodu, 
která vypadala na světový rekord. Hlavními postavami byli hlavně četníci, tři soudci a další 
lidé, kteří měli s případy něco společného.
Představení  mě moc  nebavilo,  protože  byl  stále  stejný  děj.  Ze  všech  čtyř  představení  na 
kterých jsme byli,  mě připadalo tohle nejhorší,  možná proto,  že scény byly málo akční a 
detektivku si představuju úplně jinak, než to viděl Karel Čapek v minulém století.
  

 Aleš Dudík , žák VIII.B
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DEN ZEMĚ V KRÁSENSKU

S paní učitelkou jsme před nedávnem malovali obrázky na téma „Za tajemstvím lesa“, 
které  potom paní  učitelka  zaslala  do  soutěže,  pořádané  ekologickým centrem Lipka 
v Krásensku. Z naší třídy jsme byly čtyři děvčata, která získala zvláštní ocenění poroty. 
Ceny se předávaly u příležitosti Dne země v sobotu 16.4. na Rychtě v Krásensku. Jela 
jsem se tam proto s rodiči a sestrou podívat. U vchodu do Rychty nás přivítali pracovníci 
centra a vysvětlili, co se tam ten den děje. Dostala jsem i průvodce, protože tam bylo 
několik stanovišť se zajímavými úkoly a soutěžemi. Na plánku byly vyznačeny polohy 
stanovišť.  Jednotlivá  stanoviště  bylo  možno  navštívit  v libovolném  pořadí.  Každé 
stanoviště neslo název jednoho stromu a za splnění úkolu jsme obdrželi zelenou kartičku 
s daným stromem a  razítko  do  průvodce,  který  byl  jakousi  průkazkou.  Poznávaly se 
stromy podle  kůry  se  zavázanýma  očima.  Zahráli  jsme  si  i  na  strakapoudy.  Pomocí 
pinzety jsme lovili  želatinové žížalky z krabice,  ve které  byly pouze  tři  malé  otvory. 
Podobně jako to dělají strakapoudi, když zpod kůry stromů vybírají larvy tesaříků. Tato 
disciplína  se  mi  velmi  líbila.  Ovšem  dostat  bonbóny  z krabice  nebylo  jednoduché. 
Vyzkoušela si to i paní učitelka. V 15:00 proběhlo v učebně předávání cen za oceněné 
výkresy. Prohlídla jsem si ostatní obrázky zaslané do soutěže. Nejvíce se mi líbily ty, 
které kreslili studenti z gymnázia ve Vyškově. Protože svítilo sluníčko, byl to opravdu 
moc hezky strávený den.

                                                                                                         Eliška Čížková, třída 4.A

  

PASOVÁNÍ  ČTENÁŘŮ
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Odpoledne dne 2. května byli žáci z 1. A pasováni na čtenáře. 
Do školy se přišli podívat rodiče, prarodiče i sourozenci dětí. Největším překvapení pro děti 
bylo,  že  si  přišla  poslechnout  jejich  čtení  i  princezna.  Děti  měly  připravený  program  z 
básniček a písniček, které se naučily během 1. třídy. 
Obávaným  a  nejočekávanějším  vrcholem  odpoledne  bylo  ovšem  samotné  čtení.  Žáci 
přicházeli po jenom ke stolu, aby každý samostatně přečetl kousek pohádky O Budulínkovi. I 
přes trému, která určitě některé děti svazovala, to zvládly výborně.
A tak mohla princezna všechny děti slavnostně pasovat mečem na Čtenáře 2011. Děti dostaly 
čtenářský diplom a slavnostní šerpy, které jim budou tento den připomínat.
Na konci se všichni žáci z 1. A rozloučili básničkou ze Slabikáře...

Nejdřív slovo, potom větu,
mámo já to nepopletu.
Nejdřív větu, celé řádky,
táto dám to do pohádky.
Zvládnu přečíst každý list, 
mějte radost UMÍM ČÍST! 

Mgr. Soňa Karásková

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
V úterý 10.5. 2011 nastal ten dlouho očekávaný den v 1.B – pasování na čtenáře. Už před 
čtvrtou  hodinou  odpoledne  se  začali  scházet  nedočkaví  prvňáčci  se  svými  rodiči.  Dnes 
předvedou,  jak  zvládli  to  nejdůležitější,  co  se  naučili  –  čtení.  A nejen  to!  Prvňáčci  si 
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nachystali také dvě pohádky – ke kterým si sami vyrobili kulisy i masky, písničky i básničku. 
A potom sedli do svých lavic a přečetli společně pohádku O slepičce. Jejich čtenářský úspěch 
ocenila  –  kromě  hrdých  rodičů  –  i  paní  ředitelka  a  také  princezna,  která  je  na  čtenáře 
pasovala. Každý si na tento důležitý den odnesl památku – šerpu, diplom a průkazku do školní 
knihovny.  Z  prvňáčků spadl  opravdu obrovský kámen,  že  to  zvládli  všichni  na jedničku. 
Rodiče  na  závěr  přihystali  krásné  překvapení  -  oslavu,  takže  si  prvňáci  mohli  připít 
šampusem, ochutnat dort,  mrkvový koláč, mramorovou bábovku, svatební koláčky a další 
spoustu dobrot a sladkostí. Společně jsme všichni poseděli a oslavili ten VELKÝ den. Všem 
rodičům za připravené pohoštění děkuji. H. Ličková – tr. učitelka 1. B

MC DONALD´S CUP – POSTUP DO OKRESNÍHO FINÁLE

Žáci ZŠ a MŠ Adamov se pravidelně zúčastňují této celostátní fotbalové soutěže pro žáky 4. a 
5.tříd. O postup do okresního finále hráli naši žáci v Boskovicích ve čtvrtek 5. 5. 2011.
Z oblastního kola mohl do finále postoupit jen vítěz. V každém utkání se hrálo o postup.
O vítězství jsme usilovali v nové sestavě, se zkušenými hráči z minulého ročníku (R. Ševčík, 
J. Pačovský, T. Antoňů).
Po výborných výkonech ve všech utkáních se to podařilo. V této soutěži poprvé.

Výsledky:   ZŠ a MŠ Adamov - ZŠ Sušilova BOSKOVICE 2 : 0
- ZŠ KNÍNICE 1 : 1
- ZŠ 9. května BOSKOVICE 3 : 0
- ZŠ VELKÉ OPATOVICE 2 : 0

Celkový výsledek: 10 bodů, skóre 8 : 1, postup

Střelci: Radim Ševčík 6
             Jakub Pačovský 1
             Tomáš Antoňů 1

Sestava: Radim Ševčík, Jakub Pačovský, Tomáš Antoňů, Jakub Malák, Jan Nedorost, 
              Lukáš Pernica, Pavel Věžník, Tomáš Růžička, Filip Dobrovolný

Po vítězství v okresním přeboru v halovém fotbale starších žáků zaznamenali velký úspěch 
v podobě postupu do okresního finále také mladší žáci.
Děkujeme a blahopřejeme. 

ANTONÍN KAŠPÁREK
    ZŠ a MŠ ADAMOV

VÝLET NA JEZÍRKO

V pátek 6. května jsme jeli se třeťákama na výukový program Vodní království. Nejeli jsme až 

na Jezírko, ale autobus nám zastavil už na „Palouku u buku“, kde jsme se seznámili s Katkou 
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a Reginou – našimi průvodkyněmi. Ty nám ukázaly na palouku stromy, které jsme všichni 

dobře znali, ale také cizokrajné stromy, které tam vysadili lesníci. Potom jsme si zahráli hru. 

Všichni byli rybičky, ale čtyři třeťáci byli rybáři. Když chytli rybu, musela jim říct jednoho 

vodního živočicha, aby ji pustili zpátky.

Po hře jsme dostali pracovní list a po skupinkách jsme se vydali podle mapy k Jezírku. Na 

mapě byla čísla a fotografie a my jsme měli zjistit, kde jsme, ale byla tam spousta dalších 

úkolů, třeba zjistit jméno studánek, nebo jaké stromy jsme viděli. Nedošli jsme až k Jezírku, 

ale  k potůčku,  kde  jsme  dostali  sítka  a  lovili  jsme  z vody  živočichy.  Viděli  jsme  třeba 

blešivce, splešťuli blátivou, larvy pošvatek a třeťáci dokonce chytili dvě užovky.

Když jsme dolovili, šli jsme na Jezírko a tam jsme si postavili z kostek a modré látky 

vodní tok. A protože bylo moc hodin, museli jsme jet do Adamova. Den strávený na Jezírku 

se nám moc líbil.    

Jitka Večeřová, třída 4. A

  

  

TŘEŤÁCI  A  ČTVRŤÁCI VE VODNÍM KRÁLOVSTVÍ
V pátek  6.  května  2011  jsme  ze  školy  na  Ronovské  vyjeli  na  exkurzi  do  ekologického 
střediska Jezírko v Brně-Soběšicích. 
Tento rok pro nás nebyla připravená výuka v budově Jezírka, ale v nádherné okolní přírodě. 
Po úvodním seznámení s průvodkyněmi a pohybové hře „Na rybáře“ jsme se už mohli naplno 
věnovat úkolům, které pro nás byly připravené. Poznávali jsme rostliny i živočichy spojené 
s vodou, prohlédli si studánky na louce „U buku“ a nakonec přišlo to nejdůležitější. Vydali 
jsme se  po  skupinkách  do  lesa  a  museli  najít  podle  mapy správnou trasu  vedoucí  k cíli. 
Některým hledání trvalo trochu déle, ale nakonec ho všichni zvládli a došli na určené místo. 
Po vydatné svačině následovalo „lovení pišišvorů“ ve zdejším potoku. I přes mírný zmatek 
jsme zvládli vylovit některé velice drobné vodní živočichy. Pozorně jsme si je prohlédli a zase 
pustili zpět do vody. 
Pak už jsme se vydali do budovy Jezírka, kde každá třída vytvářela své představy vodního 
království. Po pilné práci všechny skupiny dostaly od průvodkyň pochvalu a mohli jsme vyjet 
na zpáteční cestu. Mírně unavení, ale spokojení už jsme se těšili na oběd a někteří hlavně na 
odpočinek pro své „unavené“ nožičky.
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 FOTBAL

Okresní finále Mc’Donald’s Cupu – bronz pro žáky ZŠ a MŠ Adamov.
V úterý  17.5.2011  odjížděli  žáci  4.  a  5.  třídy  z Blanska,  podobně  jako  naši  hokejisté 
z Bratislavy, s bronzovými medailemi.
Tři velice těžká utkání se odehráli v základní sestavě bez střídání. Hrací systém k nám byl 
nemilosrdný. O postup jsme hráli v Boskovicích na menším hřišti (počet hráčů 1+5), finále na 
větším  hřišti  (1+7).  V sestavě  chyběl  Tomáš  Antoňů,  který  se  velkou  měrou  podílel  na 
postupu.  Tři  noví  hráči  hráli  poprvé.  ¨Naše  hra  se  s každým  zápasem  zlepšovala  a 
v rozhodujícím utkání o bronz jsme porazili Jedovnice 2:0. Celková bilance: 4 vítězství, 1 
remíza, 2 prohry,  celková skóre 12:9.  Střelec: Radim Ševčík 9, Jakub Pačovský 1, Tomáš 
Antoňů 1, David Růžička 1.
Do Síně  sportovní  slávy ZŠ a  MŠ Adamov budou zapsána  tato  jména:  Jakub Pačovský, 
Radim Ševčík,  Lukáš Pernica,  Jan Nedorost,  Pavel  Věžník,  David Růžička, Jakub Malák, 
David Kopřiva, Tomáš Antoňů a Filip Dobrovolný.

Antonín Kašpárek
ZŠ a MŠ Adamov 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ V 
PETANQUE

Mistrovství České republiky juniorů v petanque se konalo od 28.4 – 1.5 2011, konalo se ve 
městě Drhleny. Na místo konání jsme odjížděli z domova v dopoledních hodinách a dojeli 
jsme tam v 15:00 hod. Po příjezdu jsme se přivítali s trenérem, nahlásili jsme naše jména a 
následně jsme se šli ubytovat do námi přidělené chatky, ve které jsme také byli s protihráčem 
ze Slovenska. Jakmile jsme se ubytovali, tak jsme šli na hřiště, kde jsme se roztrénovali. Poté 
následoval nástup,  na kterém jsme si řekli,  co a jak bude probíhat a byli  jsme seznámeni 
s pravidly hry.  Po  seznámení  jsme dostali  10min rozchod a  dále  jsme trénovali  střelbu a 
techniku hry. 
Druhý den jsme měli budíček v 7:OO hod. Následovala nás rozcvička a po rozcvičce jsme se 
šli proběhnout. Po návratu jsme měli hygienu a snídani, která byla v 8:00 hod. Po snídani 
jsme měli hodinu čas. V 9:00 hod nás následoval nástup, na kterém jsme si řekli, co budeme 
dělat. Po nástupu, nás čekaly zase ateliéry. Po obědě, který probíhal v 12:00 hod, jsme měli do 
14:00 hod polední klid. Po poledním klidu jsme rozjeli turnaj ve střelbě pro ty,  co chtěli. 
Střelba trvala až do večerních hodin. V 19:00 jsme měli večeři. Po večeři jsme měli volno, 
které jsme využili tím, že jsme se šli projít k místnímu rybníku. Večerku jsme měli v 22:30.
Třetí den jsme měli také ráno budíček v 7:00 a rozcvičku, po které jsme šli zase na snídani. Po 
snídani jsme měli nástup, ve kterém, jsme si řekli, co nás zase čeká tento den. Tento slunečný 
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den bylo dohrávání turnaje ve střelbě, které skončilo chvíli před obědem. Po obědě začalo 
Mistrovství České republiky.  Rozlosovali jsme si týmy, celkem tam bylo 8 týmů z různých 
krajů. V základním kole jsme hráli 3 zápasy, hned první zápas jsme prohráli 13:8. Zbylé dva 
zápasy jsme vyhráli. Poté jsme postoupili do Pavouka. To je postupující rozlosování. Čekali 
jsme na rozlosování, po rozlosování jsme hráli o postup do čtverky, který jsme vyhráli. A pak 
jsme šli na večeři, a po večeři jsme měli zase volno.Čtvrtý den jsme ráno neměli rozcvičku a 
budíček byl v 8:00, poté snídaně a hygiena. Po hygieně nás čekal nástup, ve kterém jsme se 
dozvěděli, že budeme hrát o první, druhé a třetí místo. Zápas o třetí místo jsme vyhráli. Pak 
nás následoval oběd. Po obědě jsme hráli finále o 1 a 2 místo. Zápas jsme vyhráli ale jen o 
fous, skončilo to 13:12. Po zápase nás čekal nástup, ve kterém bylo vyhlášení a předání cen. 
Po vyhlášení a předání cen jsme si šli uklidit do chatky. Po uklizení a zkontrolování jsme se 
šli rozloučit a čekala nás velmi dlouhá cesta domů. 
SLAVNOSTNÍ AKADEMIE NA KOMENSKÉHO

Dovedete si představit, že by vás někdo postavil před dvousethlavý dav diváků a vy ho měli 
zaujmout nějakým vtipným vystoupením? Myslím si, že takový adrenalinový zážitek by si 
dobrovolně dopřál málokdo. A přece, z naší školy na Komenského se našlo  několik desítek 
statečných  a  odvážných,  kteří  pilně  nacvičovali  na  slavnostní  akademii  uspořádanou  pro 
rodiče k výročí založení školy.

Když pak přišel den D, tedy  26. květen 2011, byli všichni připraveni vydat z sebe to nejlepší. 
Nikdo nebyl v tu chvíli krásnější a vtipnější než Gábina a Terka, moderátorky celého pořadu. 
Nikdo nás tolik nerozesmál, jako sehraný tým plastických chirurgů z Nemocnice Adamov. 
Nikdo nás tolik nepobavil, jako dvě namlouvající se papírové hlavy. Žádný z nás nečekal, že 
žák čtvrté třídy zahraje na klávesy tak, že to znělo jako o Vánocích v kostele. Všichni jsme 
drželi  palce prvňáčkům, aby se jim povedlo dozpívat písničky. Mnozí z nás poprvé viděli 
diabolo a  žasli,  co  se  s ním dá  všechno dělat.  Dříve  narození  diváci  si  zopakovali  ruské 
básničky a písničky, včetně té slavné o jedličce z pohádky Mrazík. Všichni tančili a zpívali 
jako o život a najednou byl konec. Příjemné odpoledne uzavřela ladná polonéza deváťáků a 
jejich společná píseň na rozloučenou. Složili  ji o sobě a o škole a mnozí si při ní uvědomili, 
že končí nejen akademie, ale i kus jejich společného života na základce. Všichni jsme  se na 
závěr  dočkali potlesku i slov uznání a obdivu, kterých se všem dostalo vrchovatou měrou od 
starosty Adamova  Mgr. Romana Piláta a od naší paní ředitelky.

Akademie skončila, připravujeme další pěknou akci: každoroční slavnostní rozloučení s žáky 
devátých tříd  29.června v MKS na  Ptačině.  Převezmou zde  nejen poslední  vysvědčení  ze 
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základní školy, ale svým způsobem  i zodpovědnost za své další kroky v životě a  na své cestě 
za vzděláním na středních školách. Stanou se z nich „absolventi 2010/2011“, kteří si domů 
odnesou spolu  s  absolventskými  šerpami  také  základní  vědomosti  a  dovednosti  a  hlavně 
vzpomínky na devět školních let. Vědomosti ať jsou trvalé, vzpomínky krásné a příští dny 
jasné a slunečné jako ten poslední. To vám za celý kolektiv pedagogů přeje

Dalimila Hodaňová

KONCERT RÉVA
Dne 30. května naší školu navštívila cimbálová kapela s názvem Réva. 
Když jsme se dozvěděli, že Réva je cimbálová muzika, docela nás to vyvedlo z míry. My, děti 
moderní hudby, a cimbálovka?
Z koncertu se ale vyklubala zábava, ke které se přidávali mnozí z nás.
 Mezi lidové písně zařadili hudebníci i rockové skladby jako např. Nothing else matters od 
thrashmetalové kapely Metallica nebo Pohoda od Kabátů.
Po  každé  písničce  nám  dávali  otázky  z hudby,  za  které  jsme  dostali  sladkou  odměnu  a 
nálepku. Naše paní učitelky se také zapojily, ale ne zpěvem, nýbrž tancem. Zpívaly se písně, 
které se učíme i v hudební výchově, a tak jsme jejich texty velmi dobře znali. 
Doporučujeme ostatním poslechnout si  tuto cimbálovou kapelu, protože nám se fakt velmi 
líbila.                                                                                           (J. Hrubá, V. Podrabská, 8.A)

DEN DĚTÍ A SPORT

Dne 1.6. 2011 se na naší škole uskutečnil Den dětí, kde si každý žák mohl vybrat z několika 
sportovních aktivit. Na seznamu se objevilo plavání, cykloturistika, turistika, fotbal. Každý 
učitel dostal svojí skupinu a v 8:00 byl začátek celé akce.
Fotbal
Pan učitel Kašpárek postavil dva týmy, které měly být silnou konkurencí pro ostatní družstva. 
Na tomto turnaji se objevily týmy ze škol : Boskovice, Židlochovice, Jedovnice, Lipovec, 
Lysice a naše dva týmy z Adamova. Všechny týmy si zahrály proti sobě a utkání byla velmi 
vyrovnaná. I přes velkou snahu se nám přes velkou konkurenci vyhrát nepovedlo –byli jsme 
poslední.
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Po náročném dni jsme byly rádi, že turnaj skončil a víme, že to příští rok můžeme zkusit 
znovu. Ceny přišel  předat senátor Jihomoravského kraje  Josef  Regec.  Po předání jsme se 
všichni odebrali na oběd a těšili jsme se na odpočinek.
Naše  týmy  :    Adamov  A  :    Patrik  Homola,  Dominik  Šmahel,  Patrik  Svoboda, 
Libor Vintr, Dominik Flachs, Simona Rytířová.
Adamov B :     Matěj Potůček, Nicolas Didi, Vlastimil Mužík, Tomáš Korčák, Radek Vybíral, 
Jiří Hruška, Lukáš Nesnídal
                                                                                              Radek Vybíral a Jaroslav Kalina 

MALÁ MATURITA 2011

Jak už bývá dobrým zvykem, konaly se na naší základní škole ve dnech  7.a 8.června Malé 
maturity. Letos již posedmé.
Žáci devátých ročníků tak znovu měli možnost si vyzkoušet, co asi prožívají při maturitách 
středoškoláci,  kterým „jde  o  všecko“.  Někteří  žáci  se  vžili  do  své  role  natolik,  že  si  ve 
spolupráci  s rodiči  zařídili  ne  přímo „svatý  týden“,  ale  alespoň  „svatý  den.“  Jistě  z toho 
důvodu, aby se mohli co nejlépe připravit.
A tak  v úterý  ráno  nastoupili  všichni  slavnostně  oblečení,  slavnostně  naladění  a  mírně 
nervózní, aby si mohli vyslechnout úvodní řeč paní ředitelky Burianové a pana starosty Piláta.
Ve dvou učebnách  ve čtvrthodinových intervalech se snažili žáci „prodat“ všechno, co si do 
svých hlav uložili intenzivním studiem. Všichni byli zkoušeni z českého jazyka a matematiky, 
třetím, volitelným předmětem byl ve většině případů přírodopis, ale někteří jedinci si podle 
svého zájmu  zvolili i anglický,ruský nebo německý jazyk, zeměpis, dějepis či chemii.
Všichni žáci  uspěli,  většina z nich dokonce předvedla výkony lepší  než  při  běžné školní 
výuce.  Tři  žáci  z 9.A a  dva  z 9.B  složili  malomaturitní  zkoušku  se  třemi,  tudíž  samými 
jedničkami. A jsou to právě ti,  kteří  se poctivě připravovali  na vyučování  v průběhu celé 
školní docházky : Michaela Filoušová, Dominik Neuman, Petr Svoboda, Lukáš Nesnídal  a 
Tomáš Rozsypal. 
Malé  maturity byly ukončeny slavnostním předáváním maturitních vysvědčení za přítomnosti 
starosty a místostarosty města a malým pohoštěním.
Všem žákům gratulujeme !

                                                                                                             Mgr. Dobruše  Janotová

MOKRÉ VYSVĚDČENÍ PŘEDÁVALI PIRÁTI

Ve školním vzdělávací programu naší školy v Adamově je zařazeno i 40 lekcí plaveckého 
výcviku. Velice se nám osvědčilo, když děti absolvují tyto lekce v mladším školním věku - ve 
2. a 3. ročníku. Lekce plavání probíhají celkem ve 4 etapách - vždy dvakrát po 10 hodinách v 
každém  školním  roce.  Plavecký  výcvik  děti  neplatí,  rodiče  se  finančně  podílejí  jen  na 
dopravném. Vzhledem k počtu míst  jsme v letošním školním roce mohli  nabídnout lekce 
plavání i dětem z 1. tříd a z MŠ.
Děti se na plavání většinou velice těší. I ty, které přicházejí do bazénu se strachem z vody, se 
během pravidelných lekcí osmělí a postupně jejich strach mizí. Je radost vidět dítě, které před 
časem reagovalo takřka pláčem na stříkající vodu, jak se najednou potápí pod vodu pro míčky 
a puky. Výcvik vedou lektorky a lektoři plavání a probíhá zároveň za dozoru pedagogických 
pracovníků.   Pro výuku je  používáno mnoho tradičních i  netradičních pomůcek -  plovací 
desky, plastová "křidélka", "žížaly", skluzavky, plovoucí koberce, různé druhy míčků, branky 
apod. Není tedy divu, že dětem se takové hodiny plavání velmi líbí.
Protože  letošní  plavecký  výcvik  právě  skončil,  tak  se  děti  už  těší  ze  svého  "Mokrého 
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vysvědčení". To jim letos předávali piráti pod bedlivým zrakem vodníka.

                  Mgr. Soňa Karásková

PENDOLINEM DO PRAHY

Nádherný, slunečný dubnový den, vůně beránka a malovaná vajíčka upozorňují na blížící se 
Velikonoce. Žáci pátých ročníků z Adamova se na nádraží v Brně už rozhlíží a jeden přes 
druhého  pokřikují:  „Kdy  už  přijede  to  „pendolino"?  Kde  budeme  sedět?  Jak  dlouho 
pojedeme…?“  Už je tady! Všichni nedočkavě vstupují do vlaku a vydáváme se na cestu do 
jednoho z nejkrásnějších měst Evropy - do Prahy. 
Někteří jsou zde poprvé, jiní měli tu čest již někdy dříve s rodiči nebo prarodiči. 
Tak prosím, výlet začíná!
Naším cílem byl  především střed Prahy a rozhledna na Petříně.  Od nádraží  jsme vyrazili 
k soše  svatého  Václava.  Stánky  s velikonočními  suvenýry  a  voňavými  lákadly  v podobě 
trdelníků  a  palačinek,  kterým  málokdo  odolal,  nás  provázely  cestou  od  Václavského  ke 
Staroměstskému  náměstí.  Oči  všech  hledaly  orloj,  ale  v chodu  jsme  ho  kvůli  odstávce 
neviděli. Po krátké návštěvě Týnského chrámu už naše kroky směřovaly ke Karlovu mostu, 
kde  jsme  si  řekli  něco  z jeho  historie,  prohlédli  barokní  sochy  a  nahlédli  také  na  část 
„Kampy“,  kde  se  natáčely  „Chobotnice  z II.  patra“.  A  protože  se  již  blížilo  poledne, 
pospíchali  jsme k Hradu starými zámeckými schody.  Jejich počítání  dalo některým zabrat, 
sluníčko už nám také trošku zamotalo hlavy, ale přehlídku jsme stihli a po výměně hradní 
stráže jsme si prošli nádvoří a prohlédli Svatovítský chrám.
Co náš čeká nyní?  Dalším bodem našeho putování je Petřín. Již pod rozhlednou pan učitel 
ujistil bázlivější z nás, že rozhledna už tu stojí spoustu let a určitě nespadne. Na odvaze to 
však některým moc nepřidalo.  Naše obavy však předčilo očekávání  vidět  Prahu „jako na 
dlani“, a tak jsme, vzájemně se povzbuzujíc, vyrazili po točitých schodech nahoru. Rozhledna 
nás nezklamala a my jsme mohli vidět, proč se Praze říká stověžatá. A nakonec jsme zahodili 
všechny komplexy a  zasmáli  se  v zrcadlové  síni,  kde  i  malí  mohou být  velkými  a  tlustí 
tenkými. Spousta zrcadel cestou bludištěm zmátla především děvčata, venku jsme se však 
sešli všichni. A už byl čas zamířit k „zubačce“ a potom tramvají a metrem směrem k nádraží.
Cesta  rychlíkem zpátky byla  plná smíchu a  radosti  a  utekla jako voda.  Unavení,  ale  plní 
nových zážitků jsme se vraceli domů! A protože je Praha plná krásných míst, určitě ji zase 
brzy rádi navštívíme.

                               Mgr. Monika Nejezchlebová

                         DO DIVADLA ZA RYCHLÝMI ŠÍPY!

Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Rychlonožka a Červenáček. Že netušíte,     o kom 
je řeč? Tak to asi patříte k naší mladší generaci. Ostatní totiž ví, že jsou to chlapci z Rychlých 
šípů. Abychom i naše páťáky a šesťáky seznámili s příběhy těchto čestných hochů, vypravili 
jsme se do Divadla Radost v Brně na stejnojmenné divadelní představení.
Uvítal  nás  nově  zrekonstruovaný  vjezd  a  foyer  divadla  s kolekcí  loutek  Sylvy  Zimula 
Hanákové s názvem „Alenka v říši divů“,  která v loňském roce zvítězila na mezinárodním 
divadelním festivalu „Divadelní svět Brno“. Po prvních „dotecích“ divadelní atmosféry jsme 
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se usadili a představení mohlo začít.
Jestliže někteří čekali nudné představení, hned po prvních minutách změnili názor. Všestranní 
herci  nám „naservírovali“  příběhy Rychlých  šípů  humorně,  s určitou  nadsázkou,  mnohdy 
vyvedenou do extrému. Bavili se jak děti, tak dospělí. Celé představení korunovala bitva s 
papírovými koulemi, do níž byli zapojeni i diváci. A protože „Radost“ je divadlo loutkové, 
přidali herci ještě jeden veselý příběh této party kluků sehraný právě s loutkami. Atmosféru té 
doby krásně dokreslily některé známé písně.
Odměnou hercům byl dlouhý potlesk a úsměvy na tvářích malých diváků. Pozitivní ohlasy 
našich žáků po představení zase zahřály u srdíčka paní učitelky.
V „Radosti“ se již brzy chystá otevření unikátního depozitáře loutek, které Divadlo Radost za 
šedesát let svojí existence uchovává. Dobrý důvod udělat si radost a vyrazit          do divadla s 
celou rodinou!

                              Mgr. Monika Nejezchlebová

POHÁDKOVÝ LES
I letos přichystali žáci sedmého, osmého a devátého ročníku pro děti z  mateřských škol a 
prvního stupně základní školy v rámci oslav Mezinárodního dne dětí  Pohádkový les. Akce se 
konala ve středu 1. června 2011. 
Les ožil postavičkami z pohádek, dětských seriálů a večerníčků. Děti vyzbrojeny kartičkou 
procházely lesem od jedné postavičky ke druhé a plnily na stanovištích úkoly. Od Pipi Dlouhé 
punčochy kolem tančící víly se dostaly až k čarodějnicím. Pokud poznaly pohádku u kočiček 
a přeskočily švihadlo u Šmoulů, mohly házet na cíl u Pokémonů. Ledová královna je nechala 
ustřihnout  si  bonbón,  vodník ulovit  rybičku,  Berušce  uvázaly šátek.  Když odpověděly na 
otázku  princezně a  trefily  se  do  klauna,  poznaly Pata  a  Mata  a  s krtečkem na  pískovišti 
udělaly bábovku. Za tu velkou námahu je na konci čekala odměna 
v podobě oplatku a pitíčka. 
Doufáme, že všichni si hezké dopoledne pěkně užili, než se zase s kapsami plnými bonbónů 
vrátili do školy či školky.  Děkujeme Městu Adamov za  finanční příspěvek na odměny pro 
děti  a  také  starším  žákům,  kteří  celou  akci  připravili,  aby  mohli  udělat  radost  malým 
kamarádům.
                                                                                                          Mgr. Jaroslava Šmerdová

ZELENÉ PODNIKÁNÍ A ZŠ ADAMOV

V lednu tohoto roku se žáci  osmých a devátých tříd účastnili  školního kola nové soutěže 
„Zelené podnikání“. Cílem soutěže „Zelené podnikání“ je seznámit žáky základních škol s 
finanční, ekonomickou, ekologickou problematikou v souvislosti s podnikáním a udržitelným 
rozvojem společnosti.  Soutěž současně rozšíří praktické a teoretické znalosti  soutěžících a 
vědomosti v oblasti finanční gramotnosti a podnikavostí. Ve školním kole žáci vyplňovali test 
a do dalšího kola se dostali čtyři žáci z každého ročníku. Tito utvoří týmy a dále pokračují 
krajským kolem, kde budou  řešit úkoly s využitím interaktivního ekonomického modelu v 
prostředí  internetu.  Vítězové  postupují  do  celostátního  kola.  Za  naši  školu  jdou  bojovat: 
Moserová, Fejfárek, Hartl a Kalina za osmý ročník a za devátý to bude: Čalkovská, Nasnídal, 
Šmahel a Šnoblová.  Držíme pěsti a přejeme hodně úspěchů …      
                                                                                                         za všechny Lenka Dohová
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DÍVÁM SE, DÍVÁM…
A SVÉHO OKOLÍ SI VŠÍMÁM!

Také se vám někdy stalo, že jste si z nedělní procházky, z výletu nebo cestou domů ze školy 
„přinesli“ na svých botách s sebou něco, o co jste vůbec nestáli? Další půlhodinu teď strávíte 
tím, že se budete obuv snažit vyčistit?

Pes = nejlepší přítel člověka. Jen fráze nebo pravda? Tak proč se o toho našeho nejlepšího 
přítele někteří lidé tak málo starají? Proč po něm neuklidí to, co zanechá na chodnících před 
domy, v trávě, kde si hrají děti nebo dokonce na dětských hřištích?
Určitě i vy máte vlastní názor na toto téma. Podělte se o něj s ostatními a  pokuste se jej 
zpracovat jako (vyberte si jednu možnost):

1. novinový článek
2. báseň
3. rozhovor
4. anketu
5. vyprávění (př.pohádka)
6. anekdotu (vtip, i s ilustrací)
7. volný slohový útvar

Toto bylo zadání zajímavé soutěže ve škole. Žáci vytvořili v jednotlivých třídách literární či 
výtvarná díla.  Nejlepší autorská díla byla předána komisi  Kulturně školské  k vyhodnocení. 
Autoři  nejlepších prací budou odměněni a jejich příspěvky otisknuty ve Zpravodaji města 
Adamova..

ANKETA O NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHU

 Řeči o tom, že dnešní mládež nečte, nostalgická vzpomínání na doby minulé, kdy jsme stáli 
každý čtvrtek frontu na knížky (!),  nekonečné debaty na téma Proč dnešní děti  nečtou? a 
tisíckrát opakovaná mantra  napříč celým spektrem světa dospělých o tom, jak je důležité číst 
-  to  je  všeobecně  známá písnička,  která  ale  „nečtenáře“  nedokáže  příliš  zaujmout,  natož 
přimět ke čtení.
Učitelé naší školy se opravdu denně snaží  zvyšovat úroveň žáků v oblasti čtenářství. Škola je 
zapojena do projektu EU Inovace a zkvalitnění výuky čtenářské a informační gramotnosti, 
děti mají k dispozici dobře vybavenou žákovskou knihovnu a účastní se řady aktivit, které jim 
škola nabízí: Pasování prvňáčků na čtenáře, společný projekt žáků prvních a devátých tříd 
Čteme spolu,  zapojení do hlasování po internetu v celostátních projektech Celé Česko čte 
dětem a Čtení pomáhá, tvorba vlastního školního časopisu Devítka, projekt Malá maturita pro 
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vycházející žáky aj. 
Vedeni pedagogickým optimismem jsme v květnu 2011 zkusili oslovit žáky naší školy formou 
ankety  O  nejoblíbenější  knihu,  abychom  zjistili,  jaké  knihy  mají  děti  nejraději  a  jakým 
literárním žánrům dávají přednost. Hlasování na školním intranetu připravil p.uč. Tůma, žáci 
pak v hodinách českého jazyka navštívili učebnu informatiky a pod vedením učitelů vyplnili 
více či  méně svědomitě anketní  dotazníky.  Do hlasování  se  zapojily i  děti  z odloučeného 
pracoviště na Ronovské.
Celkem hlasovalo  90  žáků  prvního  až  čtvrtého  ročníku  a  136  žáků  pátého  až  devátého 
ročníku. Z hlasování vyplynulo, že nejoblíbenější knihou  žáků ZŠ Adamov je řada knih J. W. 
Rowlingové o Harry Potterovi (11 hlasů),  druhé místo zaujala série „upířích románů“ S. 
Meyerové (7 hlasů). Četnost hlasů, kterou tyto knihy získaly, je mimo jiné dána množstvím 
vydaných knih těchto autorů. Mezi menšími dětmi zvítězily knihy Ondřeje Sekory.
     Ostatní  knihy pak obdržely méně hlasů,  protože  se  na jejich volbě  shodovalo méně 
čtenářů. Celkově se v anketě sešlo několik desítek různých knih mnoha různých autorů, což je 
dokladem pestrosti knižního trhu i čtenářského vkusu. Jedna žákyně sedmého ročníku si však 
při hlasování neodpustila poznámku: „ Já jsem přečetla za celý život dvě knížky, tak kterou 
mám napsat?“ K nejoblíbenějším českým spisovatelům patří podle našich žáků sběratelé a 
autoři pohádek  K. J. Erben a  B. Němcová, nejmilejším ilustrátorem dětských knih jsou  J. 
Lada  a  H.  Zmatlíková.  Z jednotlivých  literárních  žánrů   zejména  chlapci  preferují 
„fantasy“,  a  to  včetně  literatury sci-fi,  u  dívek  vyhrávají  dívčí  romány (hlavně ty  s upíří 
tematikou).  Nejmladší  čtenáři  tradičně  fandí  pohádkám.  Anketa  také  zachytila,  jak  často 
navštěvují naši žáci městskou knihovnu v Adamově a žákovskou knihovnu ve škole. Přibližně 
polovina dětí alespoň „občas“ některou z těchto institucí navštíví. Je dobré, že velká část dětí 
alespoň občas dostane knihu jako dárek. Jestli ji poté přečtou nebo skončí zaprášená na polici, 
to už je věc jiná. Obecně známý fakt, že žáci „málo“ čtou, dokládá závěr ankety: skoro dvě 
třetiny žáků přečtou méně než pět knih ročně.
     Co k tomu dodat? Je  na nás  dospělých,  abychom dětem včas pomohli  odhalit  krásu 
literárního  díla,  protože  knihy  jsou  lidem tím,  čím  křídla  ptákům (Ruskin).  Výchova  ke 
čtenářství  začíná v rodině, kde je kniha „doma“,  kde je rodič čtenářským vzorem a kniha 
pomocníkem k rozvíjení dětské fantazie, slovní zásoby a všech důležitých dovedností, které 
pak ve škole vedou žáky na cestě k jejich úplné gramotnosti. Věříme, že moderní společnost 
gramotné občany potřebuje.

                 Dalimila Hodaňová, Stanislav Tůma

Slavnostní rozloučení s žáky devátých ročníků.

Ve středu  29.  června  2011  proběhlo  v Městském  kulturním  středisku  Adamov  slavnostní 
rozloučení s žáky devátých ročníků. Rozloučení se uskutečnilo za přítomnosti starosty města 
Adamova  Bc.  Romana  Piláta,  IMB  a  místostarosty  města  Adamova  pana  Jiřího  němce. 
Slavnostního rozloučení se také zúčastnili rodiče, příbuzní a blízcí přátelé žáků. Za zvuku 
netradiční  hudby vstoupili žáci devátých ročníků za doprovodu prvňáčků do vyzdobeného 
sálu.  Jakmile se žáci usadili, předvedli prvňáčci, co už se v prvním roce školní docházky 
naučili. Ředitelka školy pronesla slavnostní řeč a potom následovalo představení jednotlivých 
absolventů školy, jak ve slovní tak i v elektronické podobě. Toto představení zajistil  třídní 
učitel  Radek  Cupák  a  Stanislav  Tůma.  Každý  žák  byl  dekorován  absolventskou  šerpou, 
obdržel výroční vysvědčení, pamětní list  a drobné upomínkové předměty. Šerpy, hrníčky a 
tašky  s logem  školy  věnoval  starosta  města  Adamova  Bc.  Roman  Pilát,  IBM   S žáky 
jednotlivých tříd se také rozloučili třídní učitelé, s 9. A pan učitel Stanislav Tůma a s třídou 
9.B paní učitelka Dobruše Janotová. Na závěr vystoupili zástupci žáků Monika Janíčková …
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………., kteří se velmi pěknou závěrečnou řečí rozloučili se školou a poděkovali učitelům i 
vedení školy za získané vědomosti a dovednosti. Slavnostní akt ukončila Jaroslava Šmerdová, 
která také celý pořad uváděla.  
                                                                                                            Vedení školy
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	Kontakty
	Dne 7. 3. 2011 k nám do školy (ZŠ a MŠ Adamov, Komenského) zavítal pan nadpraporčík Bc. David Chládek, preventista Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje.      Třetí vyučovací hodinu jsme se sešli v promítací síni ve složení 5.A, 5.B, paní učitelka Tůmová a pan nadporučík. Po té, co jsme se usadili, utišili a zaměřili pozornost na pana nadporučíka Chládka, začala malá přednáška o chování žáků. Pan nadporučík nám kladl otázky a plynule přešel k práci s počítačem.    
	Bavili jsme se o tom, kolik času je vhodné na počítači trávit, jaké hry hrajeme a jaké stránky navštěvujeme. Zabrousili jsme na téma komunikace s kamarády. Vzpomněli jsme si na stránky Alík a valná většina z nás používá ke komunikaci s přáteli facebook. Dověděli jsme se zajímavé informace o tom, že je možné dohledat každý krok, který na počítači provedeme. I když se nám psaní zdá anonymní, vůbec to tak není. Dotkli jsme se choulostivého tématu, kdy jsme hovořili o tom, jak se zachovat, když nás někdo veřejně zesměšňuje a jak vážné důsledky to může mít. Hovořili jsme nevhodnosti kohokoli urážet, jak v slovní komunikaci, tak ani na stránkách internetu, protože je to porušování zákona. Úryvek z tohoto zákona nám pan nadpraporčík dokonce i přečetl. Svorně jsme souhlasili, že by nebylo příjemné, kdyby se to stalo komukoli z nás a tak to přece nemůžeme dělat ani ostatním. Dalším tématem o kterém jsme hovořili bylo zabezpečování soukromých stránek heslem. Pan nadpraporčík Chládek nám vysvětlil, jak důležité je přístupové heslo občas změnit a pokud budeme mít pocit, že naše heslo někdo odhalil, nahlásit to rodičům, případně jinému blízkému dospělému. Třeba paní učitelce nebo tetě a podobně. Nikdo nemá právo psát naším jménem škaredé věci o někom druhém. Velkým překvapením bylo, že i tuhle činnost, jakou je psaní pod cizím heslem, je možné vypátrat a policie může zjistit, kdo a z kterého počítače tohle dělá.
	Den země v Krásensku
	S paní učitelkou jsme před nedávnem malovali obrázky na téma „Za tajemstvím lesa“, které potom paní učitelka zaslala do soutěže, pořádané ekologickým centrem Lipka v Krásensku. Z naší třídy jsme byly čtyři děvčata, která získala zvláštní ocenění poroty. Ceny se předávaly u příležitosti Dne země v sobotu 16.4. na Rychtě v Krásensku. Jela jsem se tam proto s rodiči a sestrou podívat. U vchodu do Rychty nás přivítali pracovníci centra a vysvětlili, co se tam ten den děje. Dostala jsem i průvodce, protože tam bylo několik stanovišť se zajímavými úkoly a soutěžemi. Na plánku byly vyznačeny polohy stanovišť. Jednotlivá stanoviště bylo možno navštívit v libovolném pořadí. Každé stanoviště neslo název jednoho stromu a za splnění úkolu jsme obdrželi zelenou kartičku s daným stromem a razítko do průvodce, který byl jakousi průkazkou. Poznávaly se stromy podle kůry se zavázanýma očima. Zahráli jsme si i na strakapoudy. Pomocí pinzety jsme lovili želatinové žížalky z krabice, ve které byly pouze tři malé otvory. Podobně jako to dělají strakapoudi, když zpod kůry stromů vybírají larvy tesaříků. Tato disciplína se mi velmi líbila. Ovšem dostat bonbóny z krabice nebylo jednoduché. Vyzkoušela si to i paní učitelka. V 15:00 proběhlo v učebně předávání cen za oceněné výkresy. Prohlídla jsem si ostatní obrázky zaslané do soutěže. Nejvíce se mi líbily ty, které kreslili studenti z gymnázia ve Vyškově. Protože svítilo sluníčko, byl to opravdu moc hezky strávený den.

