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Kontakty 

Základní škola  

ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 
 724 370 198  
 

Klapka Název  místnosti Klapka  Název  místnosti 
200 Ředitelna 208 Kabinet prevence  
201 Výchovná poradkyně 208 Kabinet 1.st. 
202 Fax 209 Kabinet Čj  
203 Kabinet informatiky 209 Kabinet Př 
204 Sekretářka 210 Kabinet M a Z 
205 Preventista BOZP 211 Kabinet F 
206 Družina  212 Školník 
206 Kabinet 1.st. 213 Vedoucí stravování 
207 Účetní 215 Kabinet Čj a D 
 
ZŠ Ronovská 12 515 531 193 zsron@adamov.cz 
 724 370 195  

Školní jídelna 
ŠJ Komenského 515 531 197 r.janickova@adamov.cz 
 724 370 197  
ŠJ Ronovská 515 531 194 jidelna.zsron@adamov.cz 
 724 370 196  

Školní družina 
ŠD Komenského 515 531 196/206 zsadamov@adamov.cz 
ŠD Ronovská 515 531 194 zsron@adamov.cz 
Školní klub 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 

Mateřská škola 
MŠ Komenského 515 531 192 1msadamov@tiscali.cz 
 724 983 063  
MŠ Jilemnického 515 531 198 msadamov3@seznam.cz 
 724 370 187  
 
E-mailové adresy pedagogů:  
j.burianova@adamov.cz s.karaskova@adamov.cz j.smerdova@adamov.cz 
m.burianova@adamov.cz j.kratochvil@adamov.cz d.spicarova@adamov.cz 
r.cupak@adamov.cz  e.kubenova@adamov.cz i.sturchova@adamov.cz 
l.dohova@adamov.cz h.lebisova@adamov.cz s.tuma@adamov.cz 
h.dolezelova @adamov.cz h.lickova@adamov.cz o.tumova@adamov.cz 
d.hodanova@adamov.cz i.martochova@adamov.cz a.spurny@adamov.cz 
j.horackova@adamov.cz m.nejezchlebová@adamov.cz   s.baborska@adamov.cz 
m.kleparnikova@adamov.cz v.rutova@adamov.cz  
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Školní kolo zeměpisné olympiády 2011/2012 
    
Ve středu 15. 2. 2012 proběhlo na Základní škole v Adamově školní kolo zeměpisné olympiády. Ve 
třech kategoriích soutěžilo celkem 32 žáků druhého stupně. Nejvíce účastníků pracovalo v kategorii 
C (8. a 9.třídy), kde konkurence dvaceti žáků přinesla vyrovnané klání. Tuto kategorii vyhrála 
Michaela Bočková z 8.A, která získala 42 bodů z možných sedmdesáti devíti. V kategorii B 
(7.ročník) soutěžilo 7 žáků a nejlepší byl Michal Korčák z 7.A. Kategorii A (6.ročník) vyhrál 
Michal Buš z 6.A. Vítězové jednotlivých kategorií budou školu reprezentovat v okresním kole, 
které se uskuteční 14. března v Boskovicích. 
 
           Aleš Spurný 
 

 
Soutěžící kategorie B a C 
 

 
Soutěžící kategorie A a C 
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Výlet do Prahy 
 

V sobotu 18. 2. 2012 jsme se vypravili s panem učitelem A.Spurným v rámci cestovatelského 
kroužku na výlet do Prahy.  

Ráno jsme odjížděli z Brna rychlíkem už v 7:40 z hlavního nádraží. Byli jsme plni očekávání, 
co nás v Praze čeká. Nemohli jsme ani dospat.  

Cesta nám utekla rychle. Ani jsme se nenadáli a už jsme vystupovali v Praze. 

Po příjezdu jsme společně zamířili na výstavu na Pražský hrad. Jednalo se o výstavu, která 
se jmenovala Carský dvůr pod žezlem Romanovců - poklady moskevského Kremlu. A co jsme tam 
viděli? Byl to například portrét cara Alexeje Michajloviče Romanova, přívěšek ve tvaru orla nebo 
přilba Nikity Ivanoviče Romanova. Nám se moc líbily nádoby z té doby: konvice, džbány, pohárky, 
podnos pod ovoce.... Nejkrásnější ale byla kolébka ze sametu.  

I když jsme na tuto výstavu stáli dvě a půl hodiny frontu, stálo to za to.  

Výstava se nám moc líbila. Dozvěděli jsme se tam plno zajímavých informací. Například i to, že je 
zde vystaveno přes 150 předmětů. 

Pak, jsme se vydali ještě do kaple svatého Kříže na další výstavu. Byl to Svatovítský poklad. Viděli 
jsme tam relikviáře např. ve tvaru ruky sv. Ludmily a nebo ostatky sv. Kateřiny. Úžasné byly 
šperky a taky strop, kde byly namalovány nádherné fresky s náboženskými výjevy.  

I tato výstava byla moc zajímavá. Cesta zpět nám opět rychle utekla. Venku byla už tma a my jsme 
dojížděli do Brna přijemně unaveni a plni nových zážitků.. 

Byl to moc povedený výlet do našeho hlavního města. Těšíme se, až opět s panem učitelem někam 
zamíříme.  

Za žáky cestovatelského kroužku  

Dominika Martochová , Michaela Kolmačková, třída 7.A 
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Beseda 

 
23. února 2012 proběhla v 8.A beseda s panem starostou a s panem radním. Byla to zajímavá 
hodina, padlo tady mnoho otázek, na které byly někdy i překvapivé odpovědi – například 
budoucnost haly nebo jak je to s budovami Adastu.  
U haly jsme se dozvěděli, že nepatří městu, ale Sokolu, a je na něm, jestli ji opraví nebo ne. Ale pan 
starosta nám řekl, že nemáme dělat předčasné závěry.  
Hodně mě překvapilo, když jsem se dozvěděl, že budovy Adastu jsou pořád obydlené různými 
firmami, i když to tak nevypadá. Také jsme se dozvěděli, že kdyby tam ty firmy nebyly, tak náklady 
města na zabezpečení objektů nebo na demolice by se vyšplhaly do řádu miliónů. 
Na besedě padly i docela zábavné otázky, například jestli se zvětší bazén a postaví se k němu 
tobogán. Návrh neprošel. 
Tato beseda byla plná informací. Úplně mě dostalo, když jsem se dozvěděl, že většina pozemků 
nepatří Adamovu. 
Byly to zajímavá a poučná beseda. 

Michal Kučera, žák 8.A 
 

 

 
„Trocha poezie nikoho nezabije“ 

 
 
Rok utekl jako voda a žáci celé ZŠ v Adamově si v lednu opět lámali hlavy s tím, jakou básničku 
vybrat na třídní kolo recitační soutěže. Pomocnou ruku podali i vyučující českého jazyka a 
samozřejmě rodiče, zkoušející svoje ratolesti doma. 
Po dlouhých přípravách byli v třídních kolech vybráni ti nejlepší recitátoři, aby reprezentovali svoji 
třídu ve školním kole recitační soutěže probíhající 23. února. 
Je čtvrteční odpoledne, před promítací místností se schází na padesát dětí, někteří nervózně 
přešlapují a v rukou svírají různé papírky s texty básní. Jiní, hlavně nejmladší účastníci, se už 
nemůžou dočkat, až nás provedou pohádkovými kraji. 
Porota usedá, pššš, začínáme!  
Všichni „odvážní“ byli rozděleni podle věku do pěti kategorií. Nejmladší „umělci“ nás „okouzlili 
slovíčky“, „uspali panenku“ a na „starých sáňkách“ jsme si zajeli na  5 minut do Afriky      a také do 
ZOO. Na „moři“ jsme dopluli do další kategorie, kde nás zahřálo přicházející jaro nebo milá 
básnička o tatínkovi, kterých je, oproti básním o maminkách, jako šafránu. Na chvíli jsme si také 
splnili sen každého malého ale i „velkého“ dítěte – podívat se na ostrov pokladů. 
Čertovské básničky přednesli čtvrťáci a páťáci nám objasnili, jak to například s Titanikem bylo ve 
skutečnosti a co dělají „Děti na facebooku“. 
Starší žáci projevili výběrem básní smysl pro humor, ale také ukázali herecké umění. Někteří 
„sedmáci“ okouzlili přednesem prozaických textů náročných na zapamatování i interpretaci. 
Zástupci poslední kategorie prokázali svým přednesem i výběrem básní určitou zralost  a schopnost 
vcítit se do pocitů člověka, který se prostřednictvím básně snaží posluchačům předat  životní 
zkušenost a svoje pocity. 
Velký potlesk patří všem, kteří obohatili naše odpoledne o krásný kulturní zážitek,  vykouzlili 
úsměv na tvářích, ale také nechali „přeběhnout mráz“ po našich zádech. Děkujeme a těšíme se na 
vítěze jednotlivých kategorií na přehlídce poezie „Setkání s poezií“ v ZŠ Adamov. 
 
 

        Mgr. Monika Nejezchlebová 
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Výsledky školního kola recitační soutěže 

0. kategorie (1. ročník) 

1. místo: Filip Nezval 1.B         

2. místo: Milena Maňáková 1.B     

3. místo: Jan Reichl 1.A      

 

1. kategorie (2. a 3. ročník)        

1. místo: Adam Prudík 3.B      

2. místo: Radim Šebek 3.B          

3. místo: Iva Kolářová 3.A 

     

2. kategorie (4. a 5. ročník) 

1. místo: Eliška Čížková 5.A      

2. místo: Kristýna Čápová 4.A 

3. místo: David Žitník 4.A 

 

3. kategorie (6. a 7. ročník) 

1. místo: Dominika Martochová 7.A 

2. místo: Tereza Fialová 7.A 

3. místo: Pavel Crha 6.A 

 

4. kategorie (8. a 9. ročník) 

1. místo: Klára Holasová 9.A 

2. místo: Vlastibor Vošahlík 8.A 

3. místo: Michal Kučera 8.A 
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Prvňáci na lyžích 
 

Posledních únorových dnů se nemohli žáci 1. B dočkat. Čekalo je totiž třídenní lyžování v Olešnici 
na Moravě. Hned první den nás olešnický svah přivítal azurově modrou oblohou. Sluníčko nám 
dodávalo síly a my jsme se pustili do lyžování. Někteří už lyžovat uměli, proto se hned vydali 
zdokonalovat své schopnosti na velký svah, většina ale stála na lyžích úplně poprvé. Naučili jsme 
se tedy na lyžích trochu pohybovat, po chvilce jsme zkoušeli „plužit“ a dělat obloučky. Na konci 
prvního dne už bylo vidět, že lyžovat se naučíme opravdu všichni. Druhý den nebyl sice příliš 
přívětivý – sněžilo a do toho trochu pršelo – ale prvňáci byli natolik nadšeni z lyžování, že jim 
to vůbec nevadilo. A lyžování jim šlo opravdu moc pěkně, proto jsme se mohli přesunout 
na „velký“ svah. Bez chybičky jsme zvládli také jízdu na vleku. I když ani třetí den nám sluníčko 
nepřálo a Olešnice se zahalila do mlhy, všichni prvňáci s úsměvem na tváři už lyžovat uměli 
a pořádně si to také užili. Všem jim patří pořádný obdiv, protože to nikdo nevzdal a i když 
to někomu šlo lépe a jinému zase méně, nikdo nehodil lyže do žita a zkoušel to neustále znova 
a znova, až se to nakonec podařilo úplně všem. Velký dík patří také rodičům, kteří s námi jeli 
a pomáhali – učit lyžovat, obouvat, vyzouvat, převlíkat, hledat ztracené rukavice, chodit na toaletu 
atd. Můžeme teď s hrdostí říkat, že všichni prvňáci umí lyžovat. Příští rok se už těšíme, jak 
si to znovu skvěle užijeme.  

 

          Mgr. Helena Ličková 
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Masopust 
 

V pátek 2. 3. 2012 se v Adamově konal již podruhé masopust. U toho samozřejmě nemohli chybět 
ani prvňáci. I když jsme byli značně unaveni z předcházejícího lyžování, možnost vyhrát dort jsme 
nemohli nevyužít. Největší práci jsme měli s výběrem masky, ale protože jsem třída broučků – 
prvňáčků, proč nejít za broučky? A tak jsem si v posledních hodinách v pátek masku vyrobili. Jako 
krovky jsme použili igelitové pytle na odpadky, které jsme si ozdobili, a místo tykadel jsme použili 
brčka na pití. Masky byly hotové coby dup. Po obědě a menším odpočinku v družině jsme 
se autobusem přesunuli na Ptačinu. Čekalo nás spoustu soutěží a her, které jsme si všichni 
dostatečně užili. Dočkat jsme se ale nemohli závěrečného průvodu masek a vyhlášení vítězů 
v kategorii kolektivy. Jak dlouhé nám připadalo předávání cen v ostatních kategoriích, ale dočkali 
jsme se a dort byl náš!! Dobrý byl nejen dort, ale i celý masopust. Nápady na masky pro ten příští 
už v hlavě taky máme, jen je nezapomenout.  

 

Mgr. Helena Ličková a broučkové z 1. B 
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XIII. školní ples 
 
XIII. školní ples Základní školy a mateřské školy Adamov přivítal hosty ve večerních hodinách 
v sobotu 3. března 2012  v sále Městského kulturního střediska v Adamově vyzdobeného žáky 
pod vedením paní učitelky Věry Rutové.  
Začátek plesu byl v režii žáků 9. ročníku. Nejprve se ujali slova Aleš Dudík a Darina Kubíčková, 
aby všechny přivítali, a poté byl ples zahájen  polonézou, kterou s žáky devátého ročníku nacvičila 
paní učitelka Marie Klepárníková. V dalším programu se předvedli žáci z kroužku zumby Sandry 
Noskové, z tanečního kroužku Marie Klepárníkové, děvčata z kroužku mažoretek slečny Tesařové 
i naše bývalé žákyně. 
K tanci a poslechu hrála oblíbená skupina Tom Sawyer Band a parket byl většinou zaplněn  
do posledního místečka.  
V bohaté tombole se díky štědrým sponzorům sešlo více než 250 cen. Stačilo mít jen trochu štěstí a 
vybrat si ten pravý los. Základní škola a mateřská škola Adamov děkuje všem sponzorům a rodičům 
za poskytnuté dary do tomboly.  
Ples se opravdu vydařil, všichni se dobře bavili a jistě se těší na další. 
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Halový fotbal Adamov 
okresní přebor žáků základních škol 
12. - 14. 3. 2012      
 
Turnaj s nejdelší tradicí, kterého se pravidelně zúčastňuje 15 až 16 škol okresu Blansko. 
Je až neuvěřitelné, že od prvního turnaje uplynulo dlouhých 16 let. Když jsme začínali, tak nynější 
účastníci nebyli ještě na světě. 
Turnaj je organizačně zajišťován ZŠ a MŠ Adamov za přispění ASŠK a Města Adamova. Zahájení a 
závěrečného vyhlášení výsledků se pravidelně zúčastňuje ředitelka školy a představitelé města. 
Velmi dobrou pověst zvýrazňují také hodnotné odměny pro účastníky finále. 
 
Žáci ZŠ a MŠ Adamov prošli celým turnajem velice úspěšně. Ve finále nestačili jen na dva týmy, 
které skončily před nimi. Bronz je pokračováním historicky nejdelší a nejlepší série jedné školy. 
Umístění naší školy v posledních ročnících: 2, 1, 1, 3. 
Tento ročník byl mimořádný nejen pokračováním naší úspěšné série, ale také několika výsledky. ZŠ 
Slovákova Boskovice prohrála poprvé se ZŠ Sloup a s jedním bodem ve skupině nepostoupila 
do finále. ZŠ TGM Blansko poprvé prohrála se ZŠ Olešnice a porazila pozdějšího vítěze ZŠ Lysice, 
také nepostoupila. Finále z minulého ročníku si zopakovala jen ZŠ a MŠ Adamov.  
Závěrečná bilance turnaje: odehráno 31 utkání 
Pořadí finálové skupiny: 1. ZŠ Lysice 
                                        2. ZŠ Jedovnice 
                                        3. ZŠ a MŠ Adamov 
                                        4. ZŠ 9.května Boskovice 
 
ZŠ a MŠ Adamov: 4 vítězství, 2 prohry 
                               skóre  13:10 
                               střelci: Libor Vintr  8 
                                           Aleš Halva  5 
Sestava: Libor Vintr, Aleš Halva, Aleš Dudík, Michal Svoboda, Simona Rytířová, Tomáš Korčák, 
Jaroslav Kalina, Tomáš Kejík, Petr Fejfárek, Radek Svoboda 
 
Zajímavosti: Do síně slávy turnaje je zapsán Libor Vintr, ZŠ a MŠ Adamov. Nejúspěšnější žák 
historie – umístění  2,1,1,3. Zdeněk Handl, rozhodčí – doposud nevynechal žádný ročník. 
V tomto roce odehrála celý turnaj jediná dívka – Simona Rytířová, ZŠ a MŠ Adamov, třetí dívka 
v historii turnaje. 
 
K hladkému průběhu turnaje přispěli velmi dobří rozhodčí pan Jiří Němec a Zdeněk Handl. 
S organizací turnaje výrazně pomohli žáci naší školy Lukáš Krčál a Radek Vybíral jako zapisovatelé 
a časoměřiči. Upřímné poděkování patří také ředitelce školy Mgr. Janě Burianové a starostovi města 
Bc. Romanu Pilátovi, MBA za předání diplomů, pohárů a medailí nejlepším týmům. Svým zájmem 
navyšují hodnotu turnaje a dobrou sportovní pověst školy a města. Chlapcům a Simoně Rytířové 
blahopřejeme k sportovnímu výkonu a úspěchu v turnaji. 
Antonín Kašpárek, ZŠ a MŠ Adamov  
 
 
Na závěr zbývá dodat jediné:  jak výborné úspěchy  našich žáků v turnaji, tak bezchybná organizace 
a vysoká úroveň turnaje jsou výsledkem neúnavné práce pana učitele Antonína Kašpárka. Je to 
především jeho zásluha, že naši žáci jsou na soutěž tak dobře připraveni a že se dnes můžeme pyšnit 
již šestnáctiletou tradicí  turnaje v halové kopané. Děkujeme panu učiteli Antonínu Kašpárkovi za 
jeho dlouholetou a kvalitní práci při organizaci turnaje. 
 
Mgr. Jana Burianová, ředitelka ZŠ a MŠ Adamov 
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Okresní kolo Olympiády v českém jazyce ZŠ 
 
Dne 20. března jsem se s paní učitelkou Hodaňovou vydala do Blanska prověřit své znalosti 
v okresním kole Olympiády v českém jazyce. 
Soutěž začínala o něco později, než se předpokládalo, proto jsem měla chvilku čas na poslední 
přípravy a opakování. Olympiáda se skládala ze dvou částí, z nichž první byla mluvnická a druhá 
připravená formou slohového úkolu. Mluvnická část nebyla tak složitá, jak jsem se obávala, 
na tu mě paní učitelka připravila dobře. Po mluvnické části následovala přestávka na občerstvení 
a rozmýšlení slohového úkolu. Při té jsem měla možnost promluvit si s ostatními soutěžícími a 
zjistila jsem, že si se zadáním slohu moc neví rady, stejně jako já. Téma „A zase je tu pondělí“ 
se nám vůbec nelíbilo a bylo celkem obtížné vymyslet nějaký originální nápad. navíc to měl být 
deníkový zápis předmětu, který denně používáme.  Nakonec jsem napsala, co jsem napsala, a 
obávala se výsledku, protože mi moje slohovka ( o židli) nepřipadala nijak výjimečná, ba právě 
naopak. Proto pro mě bylo velkým překvapením, když jsem obdržela diplom za první místo, a 
zjistila, že moje „nepovedená“ slohová práce  získala deset bodů z deseti možných. Po tomto 
úspěchu jsme v dobré náladě odjížděly z Blanska. 
Tímto bych chtěla poděkovat všem lidem (a nejen lidem) doma i ve škole, díky kterým získávám 
zkušenosti a inspiraci, bez kterých by toto vítězství nebylo možné. 
 
 
 
 
                                                                                                              Hana Moserová, IX. A 
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Setkání s poezií v Adamově 
 

Jedenáctý ročník okresní přehlídky recitátorů Setkání s poezií v Adamově přivítal 21. března 2012 
v naší škole všechny příznivce krásného slova. Sešlo se jich tady téměř šedesát a porota složená 
z učitelů měla nelehkou  úlohu posoudit, kdo nakonec stane na stupních vítězů. Prožití uměleckého 
textu je veskrze subjektivní a pocitová záležitost, o to obtížnější bývá jeho posouzení. Letošní 
ročník ovládly Červené Karkulky v různém pojetí, Palečkové, kteří nevyrostli, a Perníkové 
chaloupky s ubohými trpícími ježibabami. To když se tak sejde v jedné kategorii, porota 
se už dopředu třese. Příjemným překvapením byly Werichovy povídky - ta na jednoslabičná slova 
v podání Moniky Skoumalové byla skutečným vrcholem soutěže, Tři hádanky nám předvedl Jan 
Ryzí tak, jako by je napsal sám. Zvítězili všichni, žáci i učitelé, kteří je na přehlídku připravovali. 
Na pomyslné „bedně“ jsou však vždy jen tři místa (a jedna cena poroty). Blahopřejeme!                      
(D.Hodaňová) 

Kategorie Místo Jméno Škola Text 

0.(1.roč.) 1. Filip Nezval ZŠ Adamov Staré sáňky 

 2. Anna Smutná ZŠ Lysice O kůzlátkách 

 3. Jakub Tesař ZŠ Lysice Kámen v botě 

I.(2.-3.roč.) 1. Aneta Sojková ZŠ Kunštát O Palečkovi, který vyrostl 

 2. Kateřina Křížková ZŠ Bílovice Říkají mi miminko 

 3. Michaela Skoumalová ZŠ Lipůvka Uspávanka s hloupými kocoury a 
paní myší 

II.(4.-5.r.) 1. Monika Skoumalová ZŠ Lipůvka Chlap, děd ,vnuk, pes a hrob 

 2. Jan Ryzí ZŠ Lysice Tři hádanky 

 3. Anna Mrázková ZŠ Rájec-Jestřebí O nemocné princezně 

III.(6.-7.r.) 1. Denisa Šikulová ZŠ Kunštát Výchova dívek v Čechách 

 2. Nicola Sedláčková ZŠ Rájec-Jestřebí O Červené Karkulce 

 3. Vít Pulec ZŠ Kunštát Ptala se Františky Marta  

  Katka Oherová ZŠ Bílovice cena poroty: O myši a jedu 

IV.(8.-9.r.) 1. Jakub Nesnídal ZŠ Lysice Pohádka o hasicím přístroji 

 2. Veronika Davidová ZŠ Letovice Karkulka, holka jedna červená 

 3. Eva Mrázková ZŠ Rájec-Jestřebí Tragédia Škrk do rži 
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Jak je důležité míti Filipa 
 

22. března navštívily třídy 9.A a 9.B veřejnou zkoušku představení Jak je důležité míti Filipa 
v Mahenově divadle v Brně. Autorem díla je Oscar Wilde, básník a dekadentní spisovatel, mezi 
jehož další díla patří například Obraz Doriana Graye, Slavík a růže. Představení zrežíroval Roman 
Groszmann. Hlavními hrdiny jsou Jack a Algernon. Jack je v Londýně znám jako Filip, 
je zamilovaný do Gvendolíny, kterou požádá o ruku, ale její matka je s ním nespokojená, protože 
Filip nezná jediného svého rodiče. Byl jako malý nalezen v cestovní tašce na nádraží Viktoria. 
Algernon je zase zamilovaný do Jackovi schovanky Cecílie, které je znám jako Jackův bratr Filip. 
Na venkově se potkávají Jackova Gvendolína a Cecílie. Je jim nejasné, s kým jsou vlastně 
zasnoubeny a myslí si, že se stejným Filipem. Když se ale sejdou všichni čtyři, vyjde najevo, 
že Filip není ani jeden znich, přestože si je chtěli ženy vzít právě i kvůli jejich jménu Filip. Oba 
souhlasí, že se nechají pokřtít na Filipa. Náhle přijede matka Gvendolíny, Lady Brecknellová, která 
se setkává s vychovatelkou Cecílie a zároveň chůvou Lady Brecknellové, která před několika lety 
zmizela i s malým dítětem. Slečna Prismová přiznává, že svůj román vyměnila za svěřené dítě 
sestry Lady Brecknellové a Jack je tím pádem Algernonův bratr. Příběh končí svatbou Jacka a 
Gvendolíny a Algernona s Cecílií. V představení hráli: David Kaloč, Petr Jarčevský, Vladimír 
Krátký, Dita Kaplanová, Tereza Groszmannová, Magdaléna Tkačíková, Marie Durnová, Luboš 
Ondráček a Jindřich Světnica.  
Hra se nám moc líbila, protože byla vtipně zamotaná, líbily se nám kostýmy, doba, do které byl 
příběh umístěn. 
                            Jana Hrubá a Veronika Podrabská 
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Jaro v Brně 2012 
 

Naše škola je partnerskou školou Gymnázia INTEGRA BRNO, s. r. o., a tak jsme využili možnosti 
přihlásit se do 3. ročníku filmové, fotografické a literární soutěže Jaro v Brně. Na film jsme si zatím 
netroufli, zato do ostatních disciplín jsme se pustili s plným nasazením. Prostředí gymnázia známe 
z různých akcí a workshopů, je to pro nás vždycky příjemný výlet a zpestření všedních školních 
dnů. Tak jsme se pustili do fotografování a psaní. Téma bylo společné: „Příroda s námi a bez nás“. 
Jana fotí, to všichni víme, vždyť přispívá pravidelně do školního časopisu. Ani jsme ji nemuseli 
moc přemlouvat, aby do soutěže poslala svoje „best of“. No a my ostatní jsme se pustili do psaní. 
Cítili jsme velkou šanci uspět, protože naše město leží mezi zalesněnými stráněmi a údolím protéká 
řeka Svitava. Takže témat na soužití s přírodou (a někdy i proti ní) bychom našli požehnaně. 
Problém byl se slohovým útvarem, subjektivně zbarvený popis není jednoduché psaní, zvlášť 
ti mladší z nás s tím měli trochu potíže. Ale čestně jsme se s tím porvali a devět nejlepších prací 
poslala paní učitelka do soutěže. 
V pátek 23. března jsme z Adamova odjížděli plni očekávání a napětí, jestli naše příspěvky někoho 
zaujmou. Kdyby ne, nebrali bychom to tragicky - bylo totiž krásně a „ulili“ jsme se z vyučování. 
Když jsme ale získali pět diplomů a ocenění, naše nadšení neznalo mezí. Zabodovala nejen 
fotografka Jana, ale i nadějné literátky Hana, Terka a Domča. Příště jedeme zase a už přemýšlíme 
i o nějakém tom filmu. 
         Žáci ze ZŠ Adamov 
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Ve středověké Anglii … 
 

„Co nedokážu přivolat ve snu, to vidím v plamenech, v rudém srdci ohně nebo v nespočetných 
zrcadlech křišťálové jeskyně. A tak si myslím, že je správné začít tím, kdo tu byl přede mnou a kdo 
zase bude, až já odejdu. Viděl jsem to, je to pravdivý příběh.“      
    
 … jsme se na chvíli v dubnu ocitli. Kolem kulatého kamenného stolu sedí rytíři, mezi nimi 
král Artuš. Že si na tento příběh vzpomínáte? Artuš byl mladý chlapec, který vytáhl meč Excalibur 
z kamene a byl tak vyvolen stát se králem celé Británie. A vzpomínáte si také na jeho učitele, 
kouzelníka Merlina? Právě jeho jméno a příběh ze středověké Británie přivedl „osmáky“ do divadla 
Polárka v Brně na stejnojmenné divadelní představení. Příběh Merlina, prince z krve královské, 
proroka, ale snad i intrikána, člověka, který dokázal pod vládou krále Artuše sjednotit Británii, 
zaujal všechny nejenom svým obsahem, ale především originálním zpracováním blízkým mladým 
lidem. V poměrně vážném ději se často objevila vtipná scéna či postava posla používajícího 
ke sdělení určitých skutečností, vysvětlení děje nebo sdělení zprávy brněnského nářečí, což přimělo 
diváky propuknout ve smích a vedlo k osvěžení celého příběhu. Celkově bylo představení velice 
zdařilé a také bezprostřední reakce dětí po představení bylo nadšení, spokojenost a radost 
z příjemně stráveného dopoledne. Všichni ocenili především vtipnost a způsob zpracování příběhu  
a společně se shodli, že „Merlin“ bylo nejlepší divadelní představní z doposud námi zhlédnutých 
v divadle Polárka. A protože máme divadlo moc rádi, slíbili jsme si, že se zase brzy na nějaké další 
představení vypravíme. 
 
        Mgr. M. Nejezchlebová (13. 4. 2012) 

 
 
 
 

ZŠ Adamov na MS v hokeji 
 

V době, kdy vrcholil finálový boj hokejové Komety Brno v české extralize, možná unikla 
pozornosti některých sportovních fanoušků další významná hokejová akce probíhající v Brně – 
Mistrovství světa v hokeji hráčů do 18-ti let. 
 Žáci ZŠ Adamov měli možnost navštívit zápasy prvního hracího dne šampionátu. 
Nepodařilo se sice získat vstupenky na utkání českého týmu, ale i zápasy Dánsko – Kanada 1:6 a 
Finsko – USA 0:4 nabídly mnoho zajímavého. Pro žáky (kluky i holky) bylo velkým zážitkem, jak 
jejich jen o málo starší vrstevníci dokáží bruslit, útočit, bránit, prostě hrát hokej na vrcholné úrovni. 
Zejména výkony zámořských hráčů byly obdivuhodné. 
 MS v hokeji bylo po MS v basketbalu konaném před dvěma lety další vrcholnou sportovní 
akcí, kterou žáci školy navštívili a už teď se těší na příští sportovní zážitek. 

 
Mgr. Stanislav Tůma 
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Vzdělávací projekt o finanční gramotnosti pro školy v regionech 
 
   Dne 26.4.2012 se naše škola ZŠ a MŠ Adamov zúčastnila vzdělávacího projektu VURESS 
pro školy v regionech, který byl pořádaný  v rámci realizace vzdělávacího programu pod záštitou 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a spolufinancován Evropským sociálním fondem 
v ČR (s podporou nakladatelství Jota a Moravského zemského muzea). 
   Účastnil se ho pouze 2.stupeň základních škol. Do naší školy se sjely i jiné školy z okolí (Blansko 
Erbenova, Blansko Samova, Bílovice n.Svitavou, Lipůvka, Velké Opatovice). Všichni jsme šli 
zprvu do tělocvičny poslechnout si, co máme vlastně dělat, potom nám  pořadatelé předali tak zvané 
Rodinné Lexikony, ve kterých jsme měli úkoly, které jsme plnili na sedmi stanovištích. Byli jsme 
rozdělení ve skupinkách po pěti. Na každém stanovišti jsme pracovali15 minut a museli jsme  
zvládnout nejrůznější témata. 
   Na prvním stanovišti jsme se dozvěděli něco o člověku a přírodě, co potřebujeme na sídlišti, 
jak se třídí odpad a co je pro člověka největší bohatství. Na druhém stanovišti jsme se dozvěděli 
informace o zdrojích  příjmů, druzích příjmů, navyšování příjmu a jaké máme možnosti. Na třetím 
stanovišti jsme  zjistili, jaké jsou druhy výdajů, co jsou to Penězožrouti   (to, co peníze jen bere, 
ale nevynáší) a Penězonosiči (to, od čeho peníze dostáváme) a co je to investice. Na čtvrtém 
stanovišti zase co je to výsledovka a rozvaha, jaký je tok peněz, co je dobrý a špatný dluh, co je 
to majetek a  co je to kapitál. Na pátém stanovišti nám lektoři řekli něco o hospodaření. Na šestém 
stanovišti jsme byli poučeni o tom,co jsou to bankovní produkty a co je to úrok a inflace. A 
na sedmém posledním stanovišti jsme se dostali k k informacím o podnikání a o podnikatelském 
záměru. 
   Když jsme skončili s plněním úkolů, měli jsme15 minut přestávku, po které jsme se vrátili  
na naše poslední stanoviště. Plnili jsme úkoly a odpovídali na otázky a za správné řešení jsme 
dostali něco jako peníze. Nakonec jsme se  přesunuli do tělocvičny a tam proběhla aukce 
za vydělané peníze. Mohli jsme za ně vydražit např. poukázky na půjčení koloběžky, kšiltovky,  
vstupenky do muzea a jiné věci. Mohli jsme se spojit i s jinými skupinami, abychom měli více 
peněz a mohli toho co nejvíce získat. 
   Naše skupina měla 590 Kč a vydražili jsme psací potřeby (např.sešit,propisku), dále fosforeskující 
náramek a svítící tužku.V nabídce byl např. také router, flešky, trička, počítačové hry a jiné 
zajímavé věci, na kteréžto jsme bohužel neměli dostatek financí. Několik předmětů do aukce 
věnoval pan starosta našeho města. 
   Na závěr zástupce pořádající agentury zhodnotil průběh celé akce, poděkoval nám za účast 
na projektu o finanční gramotnosti a gratuloval vítězům aukce. Poté jsme se rozešli do svých tříd a 
hostující žáci odjeli domů. 
   Byl to den nabitý informacemi, které se nám budou v budoucnu hodit a všichni jsme si to užili. 
 
 
Berková Kristina, 7.A 
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BOWLING  
 

Dověděli jsme se, že v pátek nepůjdeme do školy. Všichni měli radost. Dne 27. 4. 2012 jsme se 
s žáky 7., 8. a 9. tříd společně s p.uč. Tůmou a p.uč. Šturchovou vydali na výlet do Blanska. Jeli 
jsme na bowling. 

 

Bowling je halový sport, ve kterém se hráč snaží hozenou koulí srazit co možná nejvyšší počet 
kuželek na konci dráhy. Pro hraní bowlingu je třeba mít bowlingovou dráhu s deseti kuželkami, 
specifickou bowlingovou kouli a vhodné jsou i speciální boty. Během bowlingové hry hází hráč 
v deseti kolech na kuželky a snaží se je všechny porazit. Pokud se mu to nepovede prvním hodem, 
má k dispozici ještě hod druhý. V případě, že v posledním – desátém – kole shodí nejpozději 
druhým hodem kuželky všechny, hází v tomto kole ještě potřetí. 

 

Výhodou bowlingu je skutečnost, že neklade výrazné fyzické omezení na hráče, takže se v něm 
mohou vzájemně poměřovat jak mladší, tak i starší hráči. V bowlingu se pořádají turnaje, a to jak 
v celosvětovém měřítku, tak v měřítku kontinentálním či národním. 

 

Někteří se s touto hrou seznámili poprvé, ale všechny nás bavila. Nejlepší ze všech chlapců byl 
Libor Vintr z 9.A a z dívek byla nejlepší Klára Holasová z 9.A. Z naší třídy se nejlíp umístili 
Marek, Michal a Bea. 

 

Všichni se těšíme, že na bowling zase někdy vyrazíme. 

 

 

Marek Peterek a Michal Korčák 
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Návštěva úřadu práce 
 
Dne 3.5. 2012 jsme navštívili Úřad práce v Blansku.Už cesta tam probíhala příjemně. Dorazili jsme 
k budově Úřadu práce kousek od nádraží asi v 8 hodin . Budova se právě opravovala, takže je těžké 
popsat, jak vypadá.Uvnitř to vypadalo asi stejně jako ve všech podobných budovách. 
 
Místnost, ve které jsme byli, byla hezky vyzdobená,všude šanony s různými informacemi 
o povoláních,stolky,židle, papíry s všemožnými texty kolem povolání, projektor s plátnem, televize 
a nějaké počítače. Když jsme se usadili, už tam byla paní lektorka, která nám vše postupně 
povykládala. 
 
Začala s přednáškou: nejdřív nám řekla něco kolem povolání a naší budoucnosti, řekla nám, že mít 
vzdělání neznamená mít vždy potom úspěch v zaměstnání.  Asi hodinu jsme takhle mluvili, pak 
nám  řekla, kde jaké informace v místnosti najdeme, na jakých stránkách se můžeme na  podívat 
na věci, které by nás mohly zajímat.Pak nás vypustila na prozkoumání místnosti. 
 
Okamžitě jsme se pustili do hledání.Někteří hledali na internetu, někteří se pustili do zkoumání 
šanonů a někteří prozkoumávali papíry po stěnách. Po další půlhodině nám pustila dokument 
o zdravotních sestrách. 
 
V 10:00 jsme opouštěli budovu a po půlhodině procházky ve městě jsme se odebrali na vlak 
do Adamova.Z nádraží jsme se vraceli do školy (ANO), neměli volno (jak si mnozí bláhově 
mysleli) a museli jsme zpět na vyučování.  
 
To by bylo asi všechno, loučím se s vámi a zase někdy příště. 
        

                                                                      Vlastibor Vošahlík 8.A 
 

 
 
 

Beseda s Policií České republiky 
 

Dne 10.5. jsme se s naší třídou zúčastnili besedy se zástupci PČR. Paní policistka byla z Blanska a 
pan policista z Adamova.  
 
Nejprve nám povídali o trestním rejstříku a trestním zákoníku. Dozvěděli jsme se, jak se máme 
chovat, abychom ho neporušovali. Mluvili jsme také o šikaně a krádežích, které jsou nejčastějšími 
přestupky mladistvých. Zjistili jme, že od patnácti let jsme trestně odpovědni a když něco 
provedeme, můžeme dostat trest. Mladší děti se mohou dostat i do nápravných zařízení 
pro mladistvé. Překvapilo nás, že třeba pomlouvání může být trestný čin, když se to zveřejní 
na internetu. 
 
Ke konci besedy jsme se policistů mohli ptát na to, co nás ještě zajímalo. Policisté nám na všechny 
otázky odborně odpověděli. Beseda byla zajímavá, bavila nás a těšíme se na další. 
 

        žáci a žákyně 7.A 
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Měla jsem štěstí 
 

Toho hnědookého děvčátka jsem si všimla už v šesté třídě. Sedávala v první lavici u okna - snad 
aby jí nic neuniklo. Bystrá, spolupracující, výborné znalosti, bezchybný pravopis. Prostě češtinářův 
sen, který se mi začal plnit. Jak plynul čas, pomalu a opatrně mi dala nahlédnout i do své duše. Byla 
můj „lakmusový papírek“, který dává učiteli najevo, jestli mu věří. Její otázky mě vždycky 
příjemně překvapily, dokázala přesně odhadnout jádro problému. Když už si myslela, že ví vše 
podstatné, často si vytáhla z lavice knížku a pustila se do čtení. Nechala jsem ji v klidu číst,  
ve svých slohovkách pak totiž zúročila všechnu krásu jazyka a bohatství slovní zásoby, které 
najdeme jen v knihách. O příspěvky do školního časopisu se hlásila sama a vždycky přinesla 
i vlastní nápad, o čem článek bude. 
Z děvčátka se stala slečna, pořád seděla v první lavici a její čokoládové oči se na mě stále 
tak přemýšlivě dívaly. Přišel čas důležitých rozhodnutí, poslední školní rok na základní škole. Čas 
přijímacích zkoušek, prověřovacích testů a olympiády z českého jazyka. Věděla jsem, že bude 
dobrá, vysoký počet bodů rozhodl o jejím vítězství ve školním kole. Navíc zvítězila i ve školním 
kole olympiády z dějepisu. Okresní kolo soutěže v českém jazyce ji přesvědčilo o tom, že štěstí 
přeje připraveným - vyhrála i tentokrát. V krajském kole v Brně  se 10. května 2012 sešli nakonec 
ti nejlepší, už účast zde znamená velký úspěch. Viděla jsem, jak moc touží nezklamat sebe, mě - jak 
moc chce obstát i v tak silné konkurenci. Úžasná vůle, dvě hodiny maximální koncentrace a potom 
nekonečné čekání. Vyhlašování výsledků jsme obě prožívaly s napětím. Nebyla poslední, ani 
dvacátá. Nebyla ani jedenáctá, takže bude v první desítce! Kolik že jich postupuje do celostátního 
kola? Čtyři nejlepší? Bingo, je čtvrtá! 
Ta štíhlá slečna si jde hrdě pro diplom a už se těší, jaké to republikové kolo v Telči bude. 
Přemýšlím, co vlastně tito mladí lidé dokázali. Jejich výkony se nedají změřit jako ve sportu, ani 
vystavit jako umělecká díla někde v galerii. A přesto je důležité vědět, že máme generaci, v níž 
se ještě stále najdou „mistři“ českého jazyka, nositelé toho nejlepšího, co naše mateřština chrání 
jako poklad. 
Ta hnědooká slečna se jmenuje Hana Moserová, ještě chvíli bude žákyní 9.A v Adamově  a já jsem 
měla štěstí, že jsem ji na cestě za poklady českého jazyka mohla chvíli provázet. 
 
 

      Dalimila Hodaňová, učitelka Čj 
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                                          Škola změnou 
 
 
Jako deváťák jsem od paní učitelky dostala úkol zamyslet se, co mi základní škola přinesla a 
k čemu vlastně taková škola je. Odpověď se zdá, zejména většině žáků, naprosto jasná: ŠKOLA 
je vlastně Šíleně Kruté Obtěžování Líných Adeptů, neboli neuvěřitelně nudné a stresu plné místo, 
které je stejně ubohým žákům k ničemu. Na dotaz, co nám škola dává, by takový žák 
pravděpodobně odpověděl, že vůbec nic, že škola je celkově ztráta času. Ani se takové osoby 
nemusíme ptát, jak moc mají žáci rádi Marii Terezii. Odpověď je zjevná. 
Ale přece jen, pokud se nad tím pořádně zamyslíme, škola nám dává minimálně jednu věc (na ty 
další někteří přijdou později, a někteří taky ne). Změnu. Na protesty, jakouže změnu nám škola 
dává, je jednoduchá odpověď. Vzpomeňme si na prázdniny před nástupem do první třídy. Snad 
každý z nás se tehdy alespoň trochu do školy těšil. A teď je to o prázdninách přesně naopak. Změna. 
To, že žáci prý ve škole zmoudří, bych vysvětlila takto: Dítě či mladistvý se stává moudrým a 
chytrým v tom okamžiku, ve kterém přestává mít rád školu. 
Tak či tak, škola každého změní. Některé k lepšímu, jiné k horšímu, někteří zde objevují nadání, 
o kterém dosud netušili. Navíc je škola místem, kde si můžeme promluvit s přáteli a na různé školní 
výlety můžeme mít spoustu pěkných vzpomínek. 
Dá se říct, že beze změn by se náš život zastavil, stal by se jednotvárným a nudným, a to bychom 
přece nechtěli. Někteří lidé se sice bojí změn a nemají je rádi, ale bez nich by to v životě nešlo.  
Změna je prostě život. A právě proto bychom měli být pedagogům a všem ostatním zaměstnancům 
a osobám ve škole moc vděční. Přinejmenším a nejen za tu změnu. 
                                                                                                                 
 

  Hana Moserová, IX. A 
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V planetáriu a na Dni s policií 
Prvňáčci a druháčci z Ptačiny společně navštívili zrekonstruované planetárium v Brně na Kraví 
Hoře. Program se jmenoval Návštěva z vesmíru. Pohádkový příběh vyprávěl o dvou bratrech, 
Lukášovi a Martinovi, kteří se rádi dívají na oblohu. Jednoho večera, když společně objevují krásy 
vesmírných objektů, zahlédnou jasné světlo padající do lesa nedaleko jejich domu. A jelikož jsou 
tito nebojácní kluci přesvědčení, že se jedná o nebeský kámen, rozhodnou se jej také nalézt. Ke 
svému překvapení však narazí na nefalšovaného a velmi kamarádského mimozemšťana. Tomu 
Lukáš s Martinem vypráví o planetě Zemi, aby se na oplátku ledasco dozvěděli o jeho 
mimozemském domově. Pohádkový příběh doprovází krásná animace planet. 

Prohlédli jsme si celé planetáriu, vyšli na horní terasu, odkud je rozhled po Brně, v blízkém parku 
jsme navštívili dětské hřiště a vydali jsme se na Den s policií, kterým nás krásně provedl tatínek 
Nikolky – pan Bárta. 
 

 
 

 
 

Mgr. Soňa Karásková 
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Tonda Obal na cestách 
je pojízdná výstava o zpracování a recyklaci odpadů. Společnost EKO-KOM nabízí tuto výstavu 
pro školy zdarma. Do školy na Ronovskou jsme je pozvali 7. června 2012. Děti se po jednotlivých 
třídách postupně zúčastnily této akční výuky k třídění odpadů. 

• výstava dětem srozumitelnou formou odpovídá na otázky:  
Proč se třídí odpady? Co se třídí? a Jak se odpady recyklují?  

• je určena především pro žáky základních škol, vhodně doplňuje učivo s tématy ekologie a 
ochrany životního prostředí   

• výstava obsahuje: hru, ve které si děti sami vyzkouší třídění, výklad lektora, tabule s 
přehledným znázorněním jednotlivých koloběhů odpadů a zároveň vzorky materiálů 
vyrobených recyklací 

 

 

 

 
Mgr. Soňa Karásková 
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Sportovní den 
 

V pátek 22. 6. 2012 nám počasí přálo a mohli jsme si připravit pro naše děti na 
Ronovské sportovní den. Každý z žáčků si sám vybral, ve které soutěžní disciplíně 
chce soutěžit. Tento způsob rozřazení se ukázal jako dobrá volba, protože každý si 
vybral v čem je nejsilnější „v kramflecích“. Zároveň se nekumulovala vítězství u 
stejných (sportovně nadaných) žáků, ale plošně se rozprostřela mezi všechny děti ve 
škole. Soutěžilo se v přeskocích přes švihadlo, v běhu na 40m, ve skoku z místa a v 
hodu granátem. Na závěr soutěžního dopoledne mohly děti, které měly zájem, 
absolvovat přespolní běh. Před koncem školního dne byli vyhlášeni a oceněni 
diplomem všichni vítězové v jednotlivých kategoriích. 

 

 

 

 

 

 
 Mgr. Soňa Karásková 
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Školní rok 2011-12 
 

Ve  školním roce 2011/12 se na naší škole vyučovalo podle vzdělávacího programu s motivačním 
názvem Hrou k vědění. Plnili jsme program Zdravá škola, realizovali jsme výuku formou 
činnostního učení  a projektového vyučování. Angažovali jsme se v oblasti environmentální 
výchovy, čtenářské a matematické gramotnosti.  
Naše škola v letošním roce zaznamenala fenomenální úspěch. Žákyně 9.A  třídy Hana Moserová 
nejprve vyhrála školní kolo olympiády českého kola, následně kolo okresní a díky svému úspěchu 
v krajském kole, postoupila do celostátního kola této soutěže. Děkujeme za vzornou a příkladnou 
reprezentaci školy. 
V naší škole se uskutečnil 11. ročník okresního kola recitační soutěže Setkání poezie v Adamově, 
které připravila paní učitelka Dalimila Hodaňová, za což ji patří dík a uznání. V této recitační 
soutěži obsadil v nejmladší kategorii Filip Nezval 1. místo.  
 
Dále starší a mladší  dívky změřily své síly v osmém ročníku okresního kola ve vybíjené. Soutěž 
připravily a zorganizovaly paní učitelky Marie Klepárníková a Edita Kuběnová. Mladší dívky 
skončily na čtvrtém místě. Družstvo starších dívek ve složení Dvořáková Kristýna, Hradečná 
Denisa, Kupčíková Hana, Sedláčková Veronika, Straková Jana, Holasová Klára, Minaříková 
Veronika, Peterková Stela, Rytířová Simona, Kubíčková Darina, Pelanová Alexandra, Didi Sandra 
získaly stříbrné medaile a pohár za druhé místo. Děkujeme našim  reprezentantům i paní učitelce 
Kuběnové  a Klepárníkové. 
 
Pan učitel Antonín Kašpárek připravil 16. ročník turnaje v malé kopané. Družstvo ve složení Libor 
Vintr, Aleš Halva, Aleš Dudík, Michal Svoboda, Simona Rytířová, Tomáš Korčák, Jaroslav Kalina, 
Tomáš Kejík, Petr Fejfárek, Radek Svoboda získalo  3. místo.  Děkujeme všem zúčastněným a panu 
učiteli Kašpárkovi. 
 
Dále jsme se zúčastnili řady sportovních soutěží - dosáhli jsme následujících úspěchů:  
1. místo ve skoku dalekém na olympiádě 1. tříd ve Velký Opatovicích získala Michaela Kavanová 
2. a  4. místo v okresní soutěži ve vybíjené v  Blansku  získalo smíšené družstvo ve složení: 
Lukáš Pernica, David Kopřiva, Andrea Schimmerlová, Filip Prokop, Milan Cinkl, Petra Masáková, 
Nikola Hrachovinová, Diana Fišerová, Hajosová Sabina a Marika 
1. místo  v soutěži O pohár krále Jiřího v Kunštátě přivezlo družstvo starších žáků I. stupně ZŠ 
V této soutěži ještě získali ocenění tito žáci : 
Petra Masáková – 1. místo za hod, Elena Rodová 1. místo v běhu na 600 m, Vojta Sedláček - 
2.místo v běhu na 50 m, Kateřina Peterková 2. místo v hodu kriketovým míčkem, Sabina Hájosová 
- 2.místo ve skoku do dálky. 

 
V celostátním kole soutěže CocaCola  Cup získali naši fotbalisté 4. místo. 
 
Na turnaji o pohár FK Adamov získalo družstvo   „ A“ první místo a družstvo „B“ třetí místo. 

  
Velký úspěch zaznamenali také naši šachisté -  družstvo ve složení Petra Masáková,  Martin 
Schneider, Filip Klimeš, Lukáš Vysloužil vyhráli oblastní kolo v Jedovnicích, uspěli také 
v krajském kole a  postoupili do kola celostátního, kde je podpořil Vlastibor Vošahlík. 
 
Zapojili jsme se také do matematické soutěže Klokan. 
Výsledky soutěže matematický klokan byly následující: 
V kategorii CVRČEK (2. a 3. třída)  soutěžilo  40 žáků, vyhrála Iva Kolářová z 3.A 
 



Strana 25 

V kategorie KLOKÁNEK (4. a 5. třída)   soutěžilo  47 žáků, zvítězila Kateřina Lunerová z 5. A 
V kategorie BENJAMÍN (6. a 7. třída)  soutěžilo  39 žáků, vyhrál Patrik Peša z 6.A.  
Kategorie KADET (8. a 9. třída) se zúčastnilo  49 žáků, první místo patřilo opět Haně Moserové. 
 
Ve školním kole Pythagoriády byly výsledky následující: 
V 6. roč. získal  
1. místo Patrik Peša 10 b. (postup do okr. kola) 
V 8. roč. obsadil 
1. místo Martin Schneider      9 b.     (postup do okr. kola) 

 
 V okresním kole Pythagoriády  naši školu zastupovali vítězové školního kola Patrik Peša  a Martin 
Schneider.   
 
V okresního  kole dějepisné olympiády školu reprezentovala opět  Hana Moserová, vítězka školního 
kola. Na druhém místě školního kola se umístil Jaroslav Kalina a třetí byl Martin Schneider.   
 
Výsledky školního kola zeměpisné olympiády byly následující:  V kategorii  6. ročník, zvítězil 
Michal Buš, v  sedmém ročníku  Michal Korčák  a v  8. a 9. ročníku Bočková Michaela. 
V okresním kole nás tito vítězové zastupovali. 
 
Ve výtvarné soutěži Salonek dětských  adamovských umělců  obdrželi ocenění následující žáci naší 
školy: 
Sourozenci Volgemutovi získali  cenu starosty města Adamova za originální mapu našeho města, 
rozhlednu Alexandrovku a první číslo adamovských novin. 
Místostarosty města Adamova věnoval cenu třídě 6.A za maketu našeho města. 
Ředitelka MKS Adamov ocenila  keramického ptáčka Martiny Bučkové. 
Jednatel společnosti Adavak Adamov vyzvednul práci Lucii Knoflíčkové nazvanou „Abstrakce“. 
Pan farář ohodnotil jako nejlepší keramickou huť Elišky Čížkové 
Natálie Formánková z třídy Berušek získala cenu za keramickou kočičku v první kategorii - 
nejmladších dětí. 
V druhé kategorii -  MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK získali ocenění:  
Klárka Madziová ,  Antonín Boček, Honzík Rimpler, Kristýnka Čápová, Patrik Crla, Lucka 
Lunerová  
V III. kategorii - STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK obdrželi cenu: 
Michaela Bočková, Nikola Schimmerlová, Martina Grydilová, Veronika Poddanská, Jana Hrubá a 
Hanka Moserová  
V. kategorie DOBRÝ NÁPAD byli oceněni: 
Matyáš Polcer , Jitka Ciprová, Lucka a Tereza Knoflíčkovy a Markéta Čížková 
Natálie Hédlová, Tereza Fialová, Adriana Kubínová, Michaela Kolmačková a Dominika 
Martochová 
VI. Kategorie SPOLEČNÁ PRÁCE  získala ocenění práce žáků 4. A – Pes a kočička a Strom 
přátelství děti z 3.B. 
 
Dále následují  výsledky v oblasti vzdělání a výchovy v naší škole.  
Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo školu 271 žáků. Na prvním stupni se učilo 159 žáků a 11 
dětí navštěvovalo přípravnou třídu.  Na prvním stupni 113 žáků prospělo  s vyznamenáním, 30 žáků 
prospělo, 1 žák neprospěl a bude konat v měsíci srpnu opravné zkoušky. 
Na druhém stupni se učilo 101 žáků, z toho to počtu v 6. – 9. ročníku prospělo 22 žáků 
s vyznamenáním, 74 žáků prospělo, 4 žáci nerospěli, tři z nich vykonají v měsíci srpnu opravné 
zkoušky, 2 neprospěli. Dva žáci mají odloženou klasifikaci z důvodů dlouhodobé nemoci. 
Chování 3 žáků bylo hodnoceno neuspokojivě – třetím stupněm z chování - za neomluvenou 
absenci ve škole. Druhým stupněm z chování, bylo hodnoceno jednání tří žáků, vzhledem k tomu, 
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že svým jednáním závažně porušili ustanovení školního řádu. 

Důtka ředitelky školy byla udělena 3 žákům. Důtka třídního učitele byla udělena  4 žákům, 
napomenutí třídního učitele 20 žákům. 
Za odpovědný a pozitivní  přístup ke školní práci obdrželi žáci velké množství pochval. Za aktivní 
práci a reprezentaci školy obdrželo  9 žáků pochvalu na vysvědčení,  pochvalný list  ředitelky školy 
dostalo 35 dětí a pochvalu třídního učitele  67 žáků. 

 
V každé třídě byl vyhlášen nejlepší žák: 
 

Třída Jméno žáka 
1.A Klára Madziová 
1.B Filip Nezval 
2.A Olga Dvořáková 
2.B Vojtěch Kubín 
3.A Dominika Madziová 
3.B Zuzana Bohušová 
4.A  Jitka Cyprová 
5.A Eliška Čížková 
5. B     Vojtěch Sedláček 
6. A     Tomáš Antoňů 
7.A Tereza Fialová 
8.A Lukáš Pfefer 
9.A Jana Hrubá 
9.B Zdeněk Hartl 

 
Nejlepším žákem školy byla pedagogickou radou vybrána žákyně 9. A Hana Moserová 

 
Nejlepší průměr na prvním stupni měla třída 1.A a 1 B – s průměrem 1,0. Druhý  nejlepší průměr 
měla třída 2. B – 1,12.  Celkový průměr na prvním  stupni je 1, 28 
Nejlepší průměr na druhém stupni má třída 6. A s průměrem 1, 94, v závěsu za ní je třída 9.B 
s průměrem 1,96.  Průměr za druhý stupeň je  2,02.  Průměrná známka za celou školu je 1,54. 
 
V druhém pololetí žáci zameškali  14 184 hodin, na první  stupni to bylo 6 896 hodin, na druhém 
stupni 7 288 hodin, průměr na prvním stupni činí 45 hodiny a průměr na druhém stupni je 72 hodin, 
celkový průměr školy je 57 hodin.  
 
Na tomto místě bych chtěla  poděkovat všem žákům, kteří prospěli s vyznamenáním, obdrželi 
pochvalu či přispěli k reprezentaci školy a organizaci celoškolních akcí. Děkuji žákovské radě za 
pomoc při organizaci školních programů a všem, kteří se podíleli na vydávání školního časopisu 
Devítka. Děkuji zejména žákům, kteří se podíleli na  oslavách výročí školy.  
 

Poděkování za celoroční práci si také zaslouží učitelé a vychovatelky,  kteří  zajišťovali vzdělání a 
výchovu v době vyučování i mimo ně a připravili mnoho zajímavých a  podnětných akcí. Zejména 
děkuji všem, kteří připravovali program k oslavám výročí školy. 

Dík patří také všem správním zaměstnancům  a pracovnicím školní jídelny za  iniciativu a ochotu 
vykonávat činnosti i mimo pracovní povinnosti. 

Rodičům děkuji za vstřícné jednání a nezištnou pomoc v tomto školním roce.  
Přeji všem příjemné prázdniny či dovolenou a těším se na shledanou v novém školním roce.  
                                                                                     
        Mgr. Jana Burianová, ředitelka školy 


