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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 Cj  
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 m.belzikova@adamov.cz 
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ŠVÝCÁRNA  
 
Dne 6. února jsme jeli se třídou 4.A a 3.A na Švýcárnu. Jeli jsme autobusem s paní učitelkou 
Lenkou Dohovou a s paní učitelkou Soňou Karáskovou. Švýcárna se nachází nedaleko Františkovi 
hutě. Je to velký dům se dvěma patry. Třída 3. A šla dolů do 1. patra. My jsme šli nahoru do 2. 
patra. Než jsme se se třídou 3. A rozdělili, tak nás přišli přivítat pracovníci Švýcárny. Nahoru do 2. 
patra jsme šli po dřevěných schodech. V 2. patře na nás čekal jeden pán s jednou paní, která byla 
cizinka. Když nás přivítali, dali nám nalepovací papírky, na které jsme si pastelkou museli napsat 
svoje jméno. Pán nám ukazoval česanou ovčí vlnu a co se z ní vyrábí. Dali nám papír a lepidlo. Pán 
nám dal krabici, ve které byla hromada česaných vln. Byly to samé barevné vlny, ale i bílé. Z těch 
jsme si udělali obrázky. Já jsem udělala kura domácího a domeček na poušti. Ti co už to měli 
hotové, tak si mohli zkusit předení na kolovrátku. Zkusila jsem si to. Když jsme obrázky dělali, šli 
jsme dolů do 1. patra, kde jsme se vystřídali se třídou 3. A. Dali jsme si svačinu a pak jsme si sedli 
ke stolům, na kterých byly noviny a po dvojicích jsme museli slepit malé mističky lepidlem. Když 
jsme to udělali, tak nám paní Kristy dala dlouhý papír, přes celý stůl. Na něj dala papírové nádoby 
nakreslené a vystřižené na tvrdém papíře. Ty jsme si měli obkreslit a něco na ně nakreslit. Když 
jsme i to měli hotové, paní Kristy papír zabalila a dala paní učitelce a šli jsme se chystat domů. Já 
jsem si tu koupila pohlednici. Venku čekal pan řidič s autobusem. Tam jsme nastoupili a čekali na 
třídu 3.A. Na Švýcárně se mi líbilo.                              

  Alžběta Mašijová 4. A 
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CO MÁ SPOLEČNÉHO ČESKÝ JAZYK S  OLYMPIÁDOU ? 
 
V době, kdy se všichni chystali na Vánoce, sháněli dárky a pekli cukroví, se jedno středeční 
odpoledne sešli „nadšenci“ z  9. ročníku k olympijskému klání, v disciplíně            pro sportovní 
zápolení poněkud netradiční, v českém jazyce. Aby to neměli tak jednoduché, museli se „poprat“ 
s dvěma částmi – s méně populární mluvnicí a s oblíbenější slohovou prací. Nakonec však lépe 
dopadla mluvnická část. Na pomyslné stupně vítězů se postavili Martin Schneider, Honza Filip a 
Veronika Sedláčková, všichni z 9. A. S vítězným skóre 18 bodů postoupil do okresního kola, 
konaného dne 7. 2. na Gymnáziu v Blansku, Martin. 
Konkurence v podobě jednadvaceti soupeřů ze základních škol i gymnázií okresu Blansko byla 
velká, ale Martin bojoval do posledního „slova“. Mluvnická část se mu podařila méně, ale do 
vypravování na téma „V danou chvíli mi to přišlo jako docela dobrý nápad“ vložil svoje vlastní 
pocity a příběh poutavě zpracoval. Nakonec to stačilo na krásné 15. místo. 
Na závěr bych Martinovi ráda jménem celé školy poděkovala za reprezentaci ZŠ Adamov na 
okresní soutěži a věřím, že zkušenosti získané v pro něj méně oblíbené disciplíně (jeho doménou 
jsou počítače a šachy) v budoucnu využije. 

Monika Nejezchlebová 

 

ŠKOLNÍ PLES 2013 
 

23. 2. 2013 se v Adamově v kulturním domě 
na Ptačině uskutečnil školní ples. Přípravy  
trvaly dlouho a stály zejména učitele a 
kuchařky hodně námahy. Ať už chystání losů 
a cen  do tomboly, nebo třeba příprava, 
objednávání a prodej občerstvení, zajištění 
pořadatelské služby, šatny, úklid po plese aj. 

 

Do přípravy se zapojily také žáci naší školy. 
Nácvik na  polonézu žáků 9.A probíhal už od 
začátku školního roku pod vedením p. 
uč.Klepárníkové. Paní učitelka si deváťáky 
hodně pochvalovala. Svůj program pečlivě 
nacvičovali i další žáci a žákyně, třeba 
mažoretky. Každý se chtěl na plese 
pochlubit, co dokáže. Před plesem proběhla 
veřejná generálka, kam se lidé mohli podívat 
a kterou paní zástupkyně natočila na 
památku na video. 
 

A už tu byl ten slavný večer! Když jsem 
přišel ke kulturnímu domu, venku bylo 
docela dost lidí. 
Někteří šli dovnitř, někteří ven. Uvnitř mě 
jako první uvítal pan učitel. Spurný a paní 
učitelka Baborská. Hned poté jsem šel do 
šatny  - převléknout se do „gala“. Po úvodním proslovu náš tanec začal, nikomu se nic nestalo a 
nestala se ani žádná chybička. Poté, co jsem odtancoval se spolužáky polonézu, začala moje práce 
redaktora školního časopisu. Nejdřív  jsem zavítal k baru, kde mně skvěle obsloužil pan učitel 
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Cupák, jeho výkon se dá přirovnat k profesionálům, i když se mu trochu třepaly ruce.  Alkohol mi 
pochopitelně nenalil. Zeptal jsem se ho, jak to jde na baru,  a on mi řekl že mají nával, ale že to 
zvládají.O tom, že šel alkohol na odbyt, svědčí i rozhovor s p. uč. Tůmou, který měl v jedné ruce 
pivo (celý večer ho čepoval) a než jsem mu stihl položit otázku, řekl: ,,Potom, potom !“ a točil dál. 
Zašel jsem i za paní učitelkou Horáčkovou, která vytrvale zavěšovala hostům bundy a kabáty v 
šatně. A nakonec mě zaujala paní učitelka Tůmová, která nabízela krásné chlebíčky. Lituji,  že jsem 
si nedal, vypadaly skvěle. 
 
Podle slov paní ředitelky a paní zástupkyně hodnotili návštěvníci ples kladně, totéž musím říct i já. 
Až na drobný problém s chybějícími židlemi ples proběhl klidně a všichni se dobře bavili. A já 
musím všechny učitele a účinkující pochválit za jejich práci. Bravo! 
 

                                                                                                  Michal Kučera  9.A 

 

LYŽOVÁNÍ V  OLEŠNICI  
Ve středu 20. února 2013 se děti z prvního stupně vypravily lyžovat. Autobus plný nedočkavých 
dětí dorazil do Olešnice chvíli po deváté ráno, takže jsme nelenili a začali se rychle přezouvat, 
abychom si sněhu a lyžování užili co nejvíce. Rychle rozdělit do družstev a hurá na svah. I letos se 
vypravily lyžovat děti, které s lyžemi neměly žádné zkušenosti. Na cvičném svahu se jim průběžně 
věnovaly 4 paní učitelky.  
Druhý den nás Olešnice přivítala azurově modrou oblohou a sluníčkem.  Lyžovalo se přímo 
nádherně a většina nelyžařů se  již mohla vypravit  na velký svah.  Zato třetí den si pro nás zima 
nepřipravila zrovna hezké počasí – zataženo, sněžení  a vítr. Chut´  lyžovat ale byla větší.  I když se 
počasí neumoudřilo a sluníčko už na nás nekouklo, užili jsme si všichni krásné tři dny na horách.  
Chtěla bych touto cestou poděkovat  obětavým rodičům, kteří byli ochotni pomoci s dětmi při 
lyžování. Velký dík patří i panu Pilitowskému, který zajistil autobus a díky tomu nás doprava přišla 
opravdu na co nejmenší částku. 
                    Mgr. Helena Ličková 
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CIGARETKA RETKA  
 
 
Ve čtvrtek 28. 2. 2013 do Adamova zavítalo brněnské 
představení Cigaretka Retka. Před představením nám paní 
z představení dala červený  a zelený lísteček a dávala nám 
otázky, jako třeba jestli si myslíme, že je správné kouřit a 
podobně. Když jsme si mysleli, že ne, zvedli jsme 
červený lísteček a naopak. V představení vystupovali srdce, plíce, zub  samozřejmě cigaretka Retka. 
Představení bylo o tom, že kouření je nezdravé a jak tělu škodí. Taky jsme se dozvěděli o pasivním 
kouření a že pasivní kouření škodí více než normální. Naučili jsme se písničky o kouření na melodii 
„Pec nám spadla“ a „Polámal se mraveneček“. Představení bylo zajímavé a líbilo se mi.    
                                                 
                                                                      Kolářová Iva 4 .A  
Cigaretka Retka 
Tato beseda byla zaměřena na škodlivost kouření a měla motivovat k jeho odmítání i u vlastních 
rodičů. Byli jsme poučeni, že kouření způsobuje rakovinu plic, jazyka, žloutnutí zubů a kazí dech. 
Mnoho lidí, kteří kouří, dostává srdeční záchvaty. Jejich srdce nemůže dál pracovat, nemůže dál 
pumpovat krev do těla.                                              

  David Lošťák 4.A 
 
Cigaretka Retka 
Dne 28. 2. jsme měli celá škola v tělocvičně představení Cigaretka Retka. Představení uváděly tři 
paní. Povídaly nám, že kouření může škodit plicím, srdci a zubům. Zpívali jsme si i písničky na 
melodii Polámal se mraveneček a Pec nám spadla. Představení trvalo hodinu. Paní nám četla o 
opičkách jak byly hloupé a začaly se chovat jako lidé. Pily pivo, kouřily apod. Představení bylo 
moc fajn a líbilo se mi. Na závěr jsme každý dostali nálepku a obrázek na vybarvení. Byla to 
legrace.                                                        

Skirková Barbora 4.A 
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HALOVÝ FOTBAL ADAMOV  
okresní přebor žáků základních škol 
5. - 7. 3. 2013 
 
   Turnaje s nejdelší tradicí v Adamově se letos zúčastnilo 15 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 nenavázali na úspěchy z minulých let a ve skupině prohrály všechny 
zápasy. Po delší době se do finále dostali žáci ze „Sušilky“ v Boskovicích a hoši z Velkých 
Opatovic. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Miroslav Havlík z nám. 9.května Boskovice a 
nejlepším střelcem turnaje se stal Aleš Stehlík z Letovic, který dal 10 branek.   
  
   Závěrečná bilance turnaje: odehráno 31 utkání 
   Pořadí finálové skupiny: 1. ZŠ Letovice 
                                           2. ZŠ 9.května Boskovice 
                                           3. ZŠ Velké Opatovice 
                                           4. ZŠ Sušilova Boskovice 
   ZŠ a MŠ Adamov: 3 prohry 
                                  skóre 3: 8  
                                  střelci: Tomáš Antoňů 2 
                                              David Kuchař 1 
   Sestava Adamova: Michal Svoboda, Radek Svoboda, David Kuchař, Michal Korčák, Marek 
Peterek, Martin Přikryl, Tomáš Antoňů, David Kopřiva 
 
   K hladkému průběhu turnaje 
přispěl velmi dobrý rozhodčí 
pan Zdeněk Handl. 
S organizací turnaje výrazně 
pomohli žáci naší školy 
Denisa Hradečná a Michal 
Kučera jako zapisovatelé a 
časoměřiči. Upřímné 
poděkování patří také 
ředitelce školy Mgr. Janě 
Burianové a starostovi města 
Bc. Romanu Pilátovi, MBA a 
místostarostovi Jiřímu 
Němcovi za předání diplomů, 
pohárů a medailí nejlepším 
týmům. Svým zájmem 
navyšují hodnotu turnaje a 
dobrou sportovní pověst školy 
a města.  
   
   
 
               Aleš Spurný 
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SETKÁNÍ S POEZIÍ PODVANÁCTÉ  
 
 20. března 2013 se  sešli v naší Základní škole na Komenského ulici recitátoři základních škol 
regionu.  Letošní ročník oblastní přehlídky byl dvanáctý v pořadí a všichni jsme si přáli, aby se 
vydařil. Po několika letech marného boje s počasím bylo jaro nejen podle kalendáře, ale i podle 
přírody. Krásný den sliboval krásné zážitky. 
 
Do přehlídky mladých recitátorů se přihlásilo více než padesát žáků prvních až devátých tříd 
z deseti základních škol regionu. Představili se v pěti soutěžních kategoriích a nejlepší postoupili na 
přehlídku mladých recitátorů v Brně. 
 
V porotě letos zasedli dva odborníci ze SVČ Brno, kteří připravují dubnovou krajskou přehlídku 
Dětská scéna 2013. Třetím členem poroty byla Mgr. Marcela Bočková, bývalá učitelka českého 
jazyka v naší škole. Jejich  hlavním úkolem bylo  povzbudit recitátory a odměnit je za snahu o 
prožití  uměleckého textu a jeho interpretaci posluchačům. 
 
Vavříny vítězství a postup do dalšího kola si však mohli odnést jen ti nejlepší v každé kategorii. 
Jsme rádi, že mezi nimi byl i žák naší školy Filip Nezval z 2.B, kterému  ještě jednou blahopřejeme 
za 3. místo v I. kategorii. Děkujeme také panu starostovi města Adamov za finanční příspěvek na 
zakoupení knižních odměn pro vítěze všech kategorií. 
 

       Dalimila Hodaňová 
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JARNÍ BÁSNIČKY  
Jaro 
Vojta Konečný 

 
Poupata se rozvíjejí, 
motýli se probouzejí. 
Motýlci a kytičky 
mají hezké barvičky. 
 
Ptáci dnes už přilétají 
a kytičky rozkvétají. 
Ptáci zpívají  písničky, 
mají hezké notičky. 
 
Sova houká na ulici, 
ptáci letí přes vesnici. 
Klíčky z hlíny vylézají,  
králíci z nor vybíhají. 

 
Louka 
Vítek Sereda 
 
Já mám svoji louku, 
tak se na ni kouknu. 
Tam si budu rýmovat, 
rýmovat a šprýmovat. 
 
Drak, mrak, rak 
nebo prak. 
Míč, klíč  
a už je to pryč. 

 
Jarní nálada 
Martin Hloušek 
 
Sluníčko už svítí, 
venku roste kvítí. 
Ve fotbale vedeme, 
na výlety jedeme. 
 
Děti si venku hrají 
a samozřejmě se dobře mají. 
To je jarní nálada, 
zpíváme si tralala. 
 

 
 
 
Jarní básničky z hodiny čtení ve III. A 
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POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO PAŘÍŽE  
Žáci druhého stupně měli letos jedinečnou příležitost poznat krásy hlavního města Francie. Protože 
zájemců nakonec bylo méně, jeli jsme společně se školou z Ostrožské Nové Vsi. Již cestou do 
Paříže jsme navazovali nová přátelství a sledovali výklad o historii a plánu naší cesty. Paní 
delegátka nás celou dobu informovala o mnoha zajímavostech a i díky žákům, kteří mají dějepis 
jako svůj koníček, se mnozí z nás dozvěděli další informace.  

Po náročné cestě jsme v úterý 30. 4. přijeli na náměstí Concorde, kde jsme zahájili naši výpravu. 
Prošli jsme tento den mnoho zajímavých míst od náměstí Concorde přes Champse Elyseés až 
k Vítěznému oblouku, který nechal vystavět Napoleon Bonaparte na památku svého vítězství 
v bitvě u Slavkova. Tady jsme vyšli skoro tři sta schodů do výšky padesáti metrů a rozhlíželi se 
z výšky po pařížských památkách. Samozřejmě nás uchvátil pohled na první dámu Paříže – 
Eiffelovku. K tomuto monumentálnímu dílu směřovaly naše další kroky. Přišli jsme k věži přes 
zahrady Trocadéro a přešli jsme poprvé řeku Seinu. Pod věží už nikdo ani nedýchal.  Při pohledu 
z vítězného oblouku nevypadala tak obrovská, ale stát přímo pod tímto ocelovým přes sto let starým 
kolosem, bylo už samo o sobě velkým zážitkem. Nahoru jsme vyjeli výtahy a užívali si výhled 
z výšky 280m. Počasí nebylo úplně optimální, ale rozhled do dálky byl obrovský. Dolů jsme sjížděli 
individuálně, z třetího do druhého patra nás svezl výtah a pokud měl někdo zájem, sešli jsme 
společně 719 schodů a užívali si pohled z výšky. Odtud jsme pokračovali přes Martova pole kolem 
vojenské školy k Invalidovně. Zde je Muzeum Armády a dominantou je chrám se zlatou kopulí, 
v němž je pochován Napoleon. První den jsme završili prohlídkou luxusních ulic, sídla prezidenta a 
kostela sv. Madlén. Pak už nás čekala cesta do hotelu F1.  

Druhý den po snídani jsme měnili program, protože z důvodu státního svátku se v Paříži nepracuje 
a i památky jsou mnohdy zavřené. Čekala nás tedy prohlídka druhého břehu Seiny. Od Panteonu, 
kde jsou v kryptě uloženi významní francouzští představitelé, jsme se podívali k chrámu Notre 
Dame, dále na Sacre Coeur nebo do čtvrti Montmartre.  

Třetí den nás čekal výlet do zámku Versailles. Zde nás uchvátila výzdoba a velikost zámku a hlavně 
obrovské zahrady. Počasí nám přálo, ovšem času na projití zahrad bylo málo. Od zámku jsme 
pokračovali místní hromadnou dopravou, zjistili jsme, jak fungují vlaky a jak vypadá nejstarší 
metro. Náš den pokračoval prohlídkou Louvru. Zde jsme při příchodu spatřili malý vítězný oblouk 
společně se známou skleněnou pyramidou, která je vchodem do muzea. Bývalé sídlo francouzských 
králů je rozděleno na tři paláce, ve kterých se skrývá neuvěřitelné množství děl. Muzeum je 
rozděleno dále na části: Egyptské starožitnosti, Stará Antická a Orientální keramika, Řecké a 
Římské starožitnosti, Malby, kresby, mědirytiny - XIII. - XIX. století, Skulptury středověku, 
renesance a Moderní doby, Malé umělecké předměty světové historie, Námořnictví a etnografie. 
My měli málo času, protože si myslím, že projít toto muzeum zabere několik dní.  Podle mapy jsme 
se orientovali a každý si mohl vybrat, co by rád viděl. Všichni jsme ovšem byli obdivovat Monu 
Lisu. Po prohlídce muzea jsme opět vyrazili metrem a to do moderní čtvrti La Défence. Zde si 
mohli všichni koupit ještě nějaké suvenýry a prohlédnout moderní výstavbu Paříže. Odtud jsme 
odjeli metrem zpět do centra a šli na projížďku večerní Seinou. Plavili jsme se hodinu a půl a už  
jen čekali, až se setmí, abychom odjížděli z Paříže se vzpomínkou na rozsvícenou Eiffelovu věž. 
Teď už před námi byla jen zpáteční cesta domů.  

Myslím, že všichni budeme rádi vzpomínat nad fotkami na všechna místa. Byl to výlet turisticky 
náročný, ale velmi pěkný. Musím poděkovat všem zúčastněným žákům za úžasné a vzorné chování. 
V závěrečném testu, který žáci psali, uspěli všichni a každý si odnese spoustu pěkných vzpomínek. 
Děkuji kolegyni Šturchové, která pro nás zájezd zařídila.                                                                                        
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Mgr. Lenka Dohová 
 
 
 
TURNAJ ŠKOL VE FLORBALU  
 
V pátek 10. května se konal 2. ročník turnaje Pohár předsedy Atlasu, FBK Atlas ČKD Blansko ve 
florbale. Turnaje škol se účastnily školy: Blansko Dvorská a Erbenova, ZŠ Lipůvka, ZŠ Jedovnice a 
samozřejmě ZŠ Adamov. Hrát mohli žáci nar. 2001 a mladší. Hrálo se 2 x 8 minut na velkém hřišti 
v kombinaci 5 + 1. Naše družstvo nastoupilo do turnaje s odhodláním a nejmladším brankářem 
v soutěži. Po první hře jsme remízovali s Lipůvkou 4:4, druhá hra už byla pro nás daleko snadnější, 

výhra 6:4 nad ZŠ Erbenova byla bodovým 
přínosem, následovala prohra se silným 
soupeřem z Dvorské 1:6, ale v posledním 
utkání jsme opět zvítězili a to tentokrát 
nad Jedovnicemi. Kluci získali dostatek 
bodů na umístění  na celkovém druhém 
místě. Za náš tým byl vyhlášený nejlepší 
hráč - Vít Sereda a jako brankář turnaje 
byl vyhlášen právě náš gólman - Matyáš 
Polzer. Všichni malí borci zaslouží velkou 
pochvalu! Děkuji tímto i panu Žlůvovi za 
pomoc a hlavně rodičům a prarodičům, 
kteří děti přijeli podpořit. Sportu zdar!                                                                        

Mgr. Lenka Dohová 
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SPORTOVNÍ DEN 

 
V pátek 31. května 2013  proběhl na naší škole sportovní den. Tento den se konal u příležitosti Dne 
boje proti tabáku. S organizací tohoto dne pomohli pracovníci z Městského úřadu Adamov. Počasí 
nám nepřálo, proto se akce konala na chodbách školy a v tělocvičně. Letos se ho zúčastnili žáci 
všech tříd. Přišla i mateřská škola. 
Děti z I. stupně soutěžily v šesti disciplínách – hod míčkem na lahve, obíhání kuželek 
s floorbalovou hokejkou a míčkem, stavění kelímků – na čas, přetahování lanem, hod míčku do 
krbu a do sítě. Nejvíce se dětem líbila disciplína ve stavění kelímků do pyramidy a přetahování 
lanem. Děti za každou splněnou disciplínu dostaly sladkou odměnu. 
Sportovní den proběhl ke spokojenosti všech zúčastněných a bez žádných komplikací a problémů. 
Moc děkujeme všem organizátorům. 
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POHÁR KRÁLE JI ŘÍHO Z KUNŠTÁTU 

 
Ve středu 5. června se 22 dětí prvního stupně zúčastnilo atletického víceboje základních škol okresu 
Blansko o pohár krále Jiřího z Kunštátu. Soutěž byla určena pro žáky druhého až pátého ročníku a 
závodilo se v běhu na 50 m, skoku dalekém, vytrvalostním běhu na 400 m (mladší žáci) nebo 600 m 
(starší žáci), hodu kriketovým míčkem a běžecké štafetě smíšených družstev na 4 x 200 m. I když 
nám počasí dlouhodobě příliš nepřálo a tréninky na toto klání probíhaly za dosti omezených 
podmínek, přesto se vybraní závodníci velmi těšili a své nadšení v den závodů patřičně zúročili i 
když konkurence byla silná.. Pohár krále Jiřího jsme sice nezískali, ale na stupeň vítězů vystoupali 
naši borci celkem dvakrát. Vojta Konečný svým skokem do dálky 3,55 m přeskočil i většinu 
mnohem starších hochů  a za tento výkon si odvezl zlatou medaili v kategorii mladších žáků. Katka 
Peterková získala stříbrnou medaili za hod kriketovým míčkem v kategorii starších žákyň. Také 
Luboš Bavlnka se svým hodem 40,90 m umístil mezi staršími žáky na krásném čtvrtém místě. Do 
bronzu mu chybělo pouhých 10 cm a ke zlatu jen 3,10 m. Školní atleti si zaslouží velké ocenění, 
protože ze sebe vydali to nejlepší a někteří si sáhli až na dno svých sil. Všem sportovcům 
blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Světlana Baborská 
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ŽIVOT V RYBNÍCE 

 
Dne 6.6.2013 jsme se školou jeli do brněnského vzdělávacího střediska  Lipka, které se nachází na 
ulici Lipová. Jeli jsme na výukový program „Život v rybníce“, kterým nás provázela dvojice učitelů 
Jirka a Blanka.  
Na úvod nám pouštěli nahrávky vody a my jsme se zavřenýma očima měli hádat,  kde byl tento 
zvuk nahrán a za jakých okolností. O těchto zvucích jsme krátce debatovali a říkali své názory. Poté 
jsme se pomocí modrých a bílých kuliček, které jsme losovali z pytlíku, rozdělili na dvě skupiny. 
První skupina šla ven k rybníčku, kde lovili živočichy, které později pozorovali. Podle určovacích 
klíčů se snažili zjistit jakého živočicha chytli. Jakmile zjistili u všech živočichů, které našli,  jejich 
totožnost, dali je zpět do kbelíku. Poté všichni všechny vrátili do vody. Nesměli jsme je tam lít 
z příliš velké výšky, abychom jim neublížili. 
Mezitím co první skupina  byla venku,  my jsme uvnitř rozeznávali živočichy a rostliny pocházející 
od rybníka. Byli namalovaní na plátně a my jsme k nim přiřazovali žluté kartičky s názvem určité 
rostliny či tvora. Vysvětlili jsme si,  proč tam žijí a co potřebují.  
Potom  jsme se dostali k pokusům s teplou a horkou vodou. Do lahviček jsme nabrali studenu a 
teplou vodu.  Do lahvičky s teplou vodou jsme nalili červenou a do lahvičky se studenou jsme nalili 
modrou barvu. Když jsme lahvičku se studenou vodou pustili do sklenice s teplou vodou, studená se 
držela u spodu sklenice a teplá voda se rozptýlila po sklenici. Hned na to jsme šli zkoušet „pevnost“ 
vody, a to tak,  že jsme na ni opatrně položili kancelářskou sponku a nebo nějaké haléře. 
Uteklo to velice rychle a měli jsme měli přestávku,  po které jsme se vyměnili -  to znamenalo, že 
jsme šli konečně  ven a dělali jsme to stejné co první skupina. Na závěr výukového programu jsme 
si všichni společně pouštěli film  o malých organismech v přírodě. Celkově se mi program líbil, ale 
nejvíce mne zaujalo, když jsme pomocí klíče zjišťovali totožnost organismů. Například my jsme 
našli larvu motýlice. 
 

Jakub Malák, 7.A 
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PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE V 1.B 

 

„ Abeceda to je věda, bez ní se žít prostě nedá.“..zaznělo 6.6.2013 odpoledne ze třídy 1. B. Tato 
písnička s básničkami odstartovala krásné odpoledne, kdy prvňáčci na ZŠ na Komenského ulici v 
Adamově  ukazovali rodičům, hostům i kamarádům, jak během deseti měsíců školní docházky 
zvládli čtení. 
Na slavnost přišla prvňáčky pozdravit i paní zástupkyně ředitele J.Šmerdová a zástupkyně 9.A  jako 
patronátní třídy. 
Školní rok utekl jako voda a z vykulených dětí, kteří v září zahajovaly školní docházku, jsou již 
zdatní čtenáři. Čtenářské dovednosti a vztah k psanému textu  jim mimo jiné pomáhali utvářet i žáci 
devátého ročníku, kteří v rámci projektu Čteme spolu, chodili během roku do 1. třídy předčítat 
pohádky a prvňáčci naopak četli zase jim. Za tuto spolupráci si deváťáci i jejich učitelé zaslouží 
velké poděkování.  
Na slavnost pasování si děti pak pro posluchače  připravily čtení dvou pohádek . První byla 
pohádka O slepičce, druhá  O Budulínkovi.  
Všechny děti zvládly svůj úkol bezchybně a za to je čekalo velké překvapení. Po slavnostních 
fanfárách přišla do třídy rytířka Simona, která každého prvňáčka pasovala do řádu čtenářů. Děti 
také obdržely šerpu a diplom na památku, průkazku do školní knihovny a spoustu krásných 
dárečků. 
Po slavnostním ceremoniálu jsme pak ještě společně všichni odešli do školní družiny, kde si pro nás 
maminky nachystaly výborné pohoštění. Pochutnávali jsme si na vynikajících větrníčcích, 
chlebíčcích, pernících, slaných pochutinkách, ovoci a nechybělo ani šampaňské na přípitek. 
Bylo to krásné odpoledne, které se velmi vydařilo a doufám, že pro všechny zúčastněné bylo velmi 
přijemným a nezapomenutelným zážitkem. V závěru chci ještě poděkovat všem rodičům, kteří se 
podíleli občerstvením i dárečky. Díky tomu byl tento den pro děti ještě slavnostnějším. 
      

                                                                                         Mgr. Ilona Martochová 
 

 
Dva dny na Švýcárně 

 
V pondělí 10. června se ve školních šatnách začaly scházet děti z přípravné , z první, z druhé, z třetí 
i čtvrté třídy. Na tom by nebylo zas až tak nic podivného, kdyby na zádech měly aktovky. Tentokrát 
měly děti na zádech batůžky s velkou svačinou, pyžamkem, náhradním oblečením, kartáčkem na 
zuby a samozřejmě taky s plyšákem, aby v noci nebylo smutno.  Vyrazili jsme totiž na dvoudenní 
pobyt na Švýcárnu – ti větší pěšky, ti menší autobusem.  A protože někteří měli zavazadla pomalu 
větší, než oni sami, nabídli nám ochotní rodiče, že nám naše zavazadla odvezou autem, takže se 
všem cestovalo nadmíru pohodlně.  
Po příchodu na Švýcárnu jsme se nejdříve ubytovali. Na ty menší děti čekaly krásné malé pokojíčky 
s postýlkou, ti větší přespávali ve společenské místnosti ve svých spacácích. Jakmile jsme se 
ubytovali, mohli jsme začít s programem – „Cesta za keramikou“ – kterou pro nás na Švýcárně 
připravili. Děti si během dvou dnů vyzkoušeli, jak se pracuje s hlínou. Zkusili si vyrobit pravěkou 
hračku – zvířátko, misku na jídlo nebo pití, točit na hrnčířském  kruhu…. meze se nekladly ani 
vlastní fantazii, takže vznikaly zajímavé výtvory.   
Po večeři, kterou jsme si společně všichni nachystali nás čekalo ještě několik her venku a potom už 
ukládání do postýlek. Všichni byli znaveni spoustou zážitků, takže většina usnula, jako by je do 
vody hodili.  Ráno jsme si uvařili čaj a nasnídali se. Po dokončení rozdělané práce jsme si vydali na 
oběd zpět do školy. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům, kteří se podíleli svojí pomocí na této vydařené 
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akci.  
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJEKT MALÁ MATURITA Z ČESKÉHO JAZYKA 

 
Tento projekt má na naší škole dlouholetou tradici. Jeho smyslem je závěrečné shrnutí a 
prezentování základních znalostí a dovedností v českém jazyce a literatuře. S přípravou projektu 
začali žáci v průběhu druhého pololetí, vyučující však mnohem dříve. Bylo nezbytné vypracovat 
dvacet tematických okruhů z českého jazyka a literatury a sestavit pro žáky stejný počet pracovních 
listů. Při jejich vyplňování si žáci zároveň zopakovali základní poznatky z druhého stupně, což 
využili v době konání přijímacích zkoušek na střední školy a při celostátním testování žáků 
devátých tříd. 

 
V dubnu žáci psali vlastní esej, tedy krátké zamyšlení na předem zvolený citát nebo motto, které je 
něčím zaujalo. Poslední částí projektu je červnová zkouška komunikativních dovedností v podobě 
ústní části malé maturity. Tuto část trénujeme již od května, aby si žáci procvičili vyjadřovací 
schopnosti a zapracovali na odstranění nežádoucích projevů v nonverbální komunikaci. Určitě se 
jim něco z toho bude hodit za čtyři roky při „velké“ maturitě. 
 
Na závěr můžete nahlédnout do duší letošních deváťáků prostřednictvím úryvků z jejich úvahových 
slohových prací: 
 
„Kdyby lidé neměli srdce pro ostatní, tak by na světě nemělo vůbec cenu žít.“ (Nikdy neztrácej 
srdce) 
„Překážek ve svém životě se nebojím a dokážu je zvládnout. Potom se snad dočkám vysněných 
hvězd.“ (Přes překážky ke hvězdám) 
„ V politice často sleduji, že když se někdo snaží něco změnit, stane se „kacířem“ a většina ho 
smete.“ (Vrcholem veškerého kacířství je zdravý rozum) 
„Nikdo není a nebude dokonalý, láska si proto nemůže klást podmínky, má být bezpodmínečná.“ 
(Láska je brát člověka takového, jaký je, a ne takového, jakého bychom ho chtěli mít) 
„Starší lidé mi nejsou lhostejní, jsou na tomto světě přeci jenom o něco déle než my, a proto mají 
více zkušeností, které se nám snaží předat.“ (Nevěř nikomu, komu je nad třicet) 
„Přítel by nás měl umět vyslechnout, udržet tajemství, ale taky poradit v nejtěžších chvílích. A 
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především by měl s námi jednat čestně. (Přítel je člověk, s nímž se nebojíme být sami sebou) 
„Mám štěstí, že mám kolem sebe lidi, kteří stojí za to, aby měli v mém srdci místo.“ (Kdo miloval, 
ten nezapomněl, kdo zapomněl, ten nemiloval) 
„V dnešní společnosti je celkem důležité, co máte na sobě. Záleží na tom, v čem se cítíte dobře a je 
jedno, že někdo říká, že je to divné. Vy se v tom cítíte skvěle.“ (Šaty dělají člověka) 
 
 

                                 D.Hodaňová, učitelka Čj 

 
 
 
 
 
 
 
 

WESTERNOVÉ MĚSTEČKO ŠIKL ŮV MLÝN 
 
Ve středu ráno 12. 6. 2013 nastoupili žáci čtyř tříd prvního stupně základní školy z ulice 
Komenského do autobusu a vydali se na Českomoravskou vysočinu. Cílem jejich cesty 
bylo Westernové městečko Šiklův Mlýn. To se nachází u Zvole nad Pernštejnem a je největším 
stylovým westernovým areálem v České republice vybudovaným v malebném údolí říčky 
Bobrůvky, který poskytuje pro své dětské návštěvníky spoustu zábavně-vzdělávacích programů 
zaměřených na rozvoj přirozené aktivity i kreativity.  
Cesta probíhala celkem hladce, zdržela nás pouze nepatrná objížďka a než jsme se nadáli,  objevila  
se  před  námi  velká  brána  upozorňující  nás  na  westernový  areál.  Hned u vstupu dostala každá 
třída za úkol zodpovědět několik otázek, které byly ukryty v areálu. To se nám společnými  silami  i  
podařilo,  a  tak  jsme  se  mohli vydat na obhlídku indiánské vesnice. Po prohlídce a společném 
fotu u totemu, jsme zamířili na náměstí plném stylových obchůdků, kaváren i barů Amerického 
západu 19. století. Měli jsme namířeno i na vláček Union Pacifik, ale ten měl poruchu, a tak byl 
mimo provoz. Následovalo ještě představení v přírodním amfiteátru s názornou ukázkou práce 
s lasem a kolty. Hned po představení nastal všemi žáky toužebně očekávaný rozchod, hodina volné 
zábavy, kdy si mohli vyzkoušet jízdu na koni,  elektrickém býku, zaskákat si na skákacím hradu či 
shlédnout ZOO Divokého západu.     
Program byl tak nabitý, že jsme si ani nevšimli, jak ten čas rychle ubíhá. Byl tu odjezd a my se 
museli rozloučit, ale již nyní se těšíme na návštěvu příští. 
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VÝLET DO ZNOJEMSKÉHO PODZEMÍ A NÁVŠT ĚVA 
KROKODÝLÍ FARMY 

 
 
„Jak jsme jeli se školou do Znojma na výlet. Jeli jsme tam autobusem a jeli jsme tam hodinu a půl. 
Měli jsme i průvodkyni Šárku. Jak jsme tam dojeli, tak jsme se šli nasvačit do parku. Pak jsme šli 
na Masarykovo Náměstí a Šárka nám dal úkol, abychom napsali všechny ulice okolo náměstí. 
Potom jsme šli do podzemí, kde bylo 13 stupňů. Měli jsme průvodkyni a ta nám ukázala, co 
všechno tam bylo. Na konci cesty jsme šli do podzemního bludiště, kde nám na chvilku i zhasli. Šli 
jsme na oběd a ten byl moc a moc dobrý. Potom jsme jeli na krokodýlí farmu, kde měli moc a moc 
krokodýlů. Byli devítiletí a  sedmiletí. Mohli jsme si tam koupit i malého gumového krokodýla. A 
potom už jsme jeli domů za maminkama a tatínkama.“ 
19. 6. 2013                                                         autor textu: Jakub Pilař, 3. A 
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DIVADLO RADOST(18. 6. 2013) -  TŘÍDY  3.A ,  4. A 

Karel Polá ček  Bylo nás p ět  
 (klukovská komedie z maloměsta a začátku 20. století) 

scénář, scénická hudba a režie: Vlastimil Peška 
texty písní: Jaroslav Wykrent, Leo Stein,Vlastimil Peška 
výprava: Tomáš Volkmer (scéna a loutky), Sylva Zimula Hanáková (kostýmy) 
pohybová spolupráce: Eva Deáková 

Scénická adaptace knihy, která patří k základnímu fondu české humoristické literatury pro mládež i 
pro dospělé. Půvabné a humorné vyprávění Petra Bajzy, jehož tatínek má obchod v malém městě. 
Péťa kamarádí s Antonínem Bejvalem, Čeňkem Jirsákem, Edou Kemlinkem, a Zilvarem 
z chudobince. Je jich tedy pět. Zažívají spolu mnohá dobrodružství ve škole, v kině, při potyčkách s 
Habrováky a častých rošťárnách, za které inkasují kázání i pohlavky dospělých. Kromě tatínka a 
maminky Bajzových nebudou ani v naší inscenaci chybět služka Kristýna, zvaná Rampepurda, 
Péťův bratr Láďa, cukrář Svoboda a jeho dcerka Evička, ale ani protivní manželé Vařekovi (Péťův 
strýc a teta), nebo pan Fajst. 
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Představení, na kterém se budete jistě dobře bavit, protože je tak trochu návratem do dětství, by 
mělo patřit v repertoáru k těm „rodinným“. 

Mgr. Soňa Karásková 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ V 1. A 
 

Na rozloučenou s první třídou a také se školním rokem 2012-2013 proběhla 25. června ve třídě 1.A 
ve škole na ulici Ronovská malá slavnost – pasování prvňáčků na čtenáře.  
Za účasti paní ředitelky Mgr. Jany Burianové, rodičů, prarodičů a sourozenců všechny děti z 1.A 
předvedly krátké pásmo básniček a písniček. Dále při čtení veršované pohádky „ O slepičce 
Pepičce“ ukázaly, jak se během prvního roku školní docházky naučily číst. Všichni svoji část 
pohádky bez problémů zvládli a proto, po slavnostním slibu „rytířů čtenářského řádu“, mohli být do 
tohoto řádu přijati. Na rytíře byli pasováni svojí třídní učitelkou a paní ředitelka jim pak předala 
ozdobné šerpy, průkazku ke vstupu do školní knihovny a diplom. 
   Snaha všech dětí byla oceněna pochvalou a potleskem ze strany všech našich hostů a po krátkém 
rozloučení děti se svými blízkými odešly domů. 
                                                                                                               Mgr. Věra Rutová   
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Hodnocení  školního roku 2012- 2013 
 

V tomto školním roce probíhal na naší škole výchovně vzdělávací proces podle školního 
vzdělávacího programu Hrou k vědění. Pokračovali  jsme v plnění jednotlivých úkolů vytýčených v 
projektu Podpora zdraví ve škole. Pro zkvalitnění výuky jsme využívali moderní metody výuky a 
další doplňkové formy jako je  projektového vyučování, návštěvy výstav, divadel, dále také exkurze 
a výlety.   V průběhu roku jsme společně připravili následující projekty: Stonožkový týden,  Den 
Země,  Malá maturita, Dny zdraví. 
Ve škole se již tradičně uskutečnily rozmanité soutěže a výsledky byly následujicí: 
V zeměpisné olympiádě   šestého ročníku zvítězil Čeněk Šmerek, v 7. ročníku Patrik Peša a  
v kategorii  9. tříd  Michal Kor čák. 

Vavříny v dějepisné  olympiádě si odnesl  Cypra Dominik  za první místo, na druhém místě se 
umístil Schneider Martin  a třetí místo patřilo Vlastiboru Vošahlíkovi. 
Martin Schneider vyhrál školní kolo olympiády v českém jazyce a postoupil do okresního kola 
této soutěže. 
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Ve školním kole  recitační soutěže  v jednotlivých kategoriích vyhráli :  
0. kategorie – Tereza Konvicová 
1. kategorie  - Filip Nezval 
2. kategorie  - Radim Šebek 
3. kategorie  - Lukáš Grydil 
4. kategorie  - Tereza Fialová 
 
Ve dvanáctém ročníku Setkání poezie v Adamově, který připravila paní učitelka Dalimila 
Hodaňová získal třetí místo v první kategorii  Filip Nezval. 
 
Ve sběru papíru  zvítězila třída 2. B a z jednotlivců Filip Nezval také z 2.B  
 
V okresním kole recitační soutěže Lysické sluníčko obsadil Martin Li čka krásné druhé místo. Ve 
druhé kategorii obsadil pěkné třetí místo Filip Nezval.  
 
V naší škole se uskutečnil sedmnáctý ročník  okresního turnaje v malé kopané, pod vedením 
pana učitele Aleše Spurného.  Devátý ročník  turnaje ve vybíjené zorganizovala paní učitelka M. 
Klepárníková a E. Kuběnová.  
 
V prvním ročníku pěvecké soutěže Ptačinský slavík  porota udělila dvě 1. místa, na kterých se 
umístily Klárka Madziová  ze 2. A a Žaneta Flachsová ze 4. A, na 2. místě byl Ondra Plaček ze 
3. A a na 3. místě Anetka Papižová z 1. A. 
 
V prvním ročníku pěvecké soutěže Adamovský slavík se umístila v první kategorii na prvním 
místě  Kateřina Pavlíčková, na druhém místě Lenka Neumannová a třetí místo patřilo Lucii 
Nejezchlebové. V druhé kategorii  zvítězila Marie Vojtová , druhý byl Denis Havelka a třetí  Soňa 
Flachsová. 
 
Na olympiádě 1. tříd ve Velkých Opatovicích  byli úspěšní Matyáš Polzer a Filip Havlí ček. 
 
Poháru krále Jiřího v Kunštátě se zúčastnilo 22 dětí. Vojta Konečný svým skokem do dálky 3,55 
m získal zlatou medaili v kategorii mladších žáků. Katka Peterková získala stříbrnou medaili za 
hod kriketovým míčkem v kategorii starších žákyň. Také Luboš Bavlnka se svým hodem 40,90 m 
umístil mezi staršími žáky na krásném čtvrtém místě.  
 
V prvním ročníku soutěže - Pohár ČFbÚ pro 1. stupeň ve florbalu naši školu reprezentovali žáci od 
první do páté třídy -   Luboš Bavlnka, Petr Doha, Ondřej Kos, David Křenek, Tomáš Poláček, 
Matyáš Polzer (gólman), Adam Prudík, Vít Sereda, Daniel Štefan, Lukáš Žlůva a získali 
bronzovou medaili.   
  
Na 2. ročníku turnaje o Pohár předsedy Atlasu ve florbalu  získali naši reprezentanti druhé místě. 
Za náš tým byl vyhlášený nejlepší hráč - Vít Sereda a jako brankář turnaje byl vyhlášen Matyáš 
Polzer.  

Ve čtvrtek  13. prosince 2012 proběhl v Jedovnicích okresní přebor škol v šachu. V kategorii 1. – 
5. tříd  se šachisté z naší školy  - Filip Nezval, Olga Dvořáková, Filip Volgemut, Jan Kratochvíl 
a Martin Hloušek umístili na krásném  1. místě  Žáci v druhé kategorii  6.- 9.třídy obhajovali 
loňské prvenství.  Martin Schneider, Lukáš Vysloužil, Filip Klimeš a Petra Masáková opět 
předvedli, že šachy hrát umí a  bezpečně svoje vítězství v okresním kole zopakovali. 

Filip Nezval se 15. prosince 2012 zúčastnil vánočního turnaje v Břeclavi, kde v kategorii H7 
obsadil krásné 1. místo.   
 
V matematické soutěži KLOKAN  vyhráli v jednotlivých kategoriích tito žáci: 
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v kategorii KADET – Martin Schneider z 9. A, 
v kategorii Benjamín – Čeněk Šmerek z 6.A, 
v kategorii Klokánek -  Iva Kolářová ze 4.A, 
v kategorii Cvrček - Olga Dvořáková z 3.A. 
          
 
Ve výtvarné soutěži Salónek   mladých adamovských umělců získali  ocenění: 
 
V kategorii mladší školní věk: 
Filip Havlí ček z 1.B 
Alžběta Mašijová ze 4.A 
Simona Plesková -  školní družina 
Jiří Sladký ze   4.A 
 
V kategorii  starší školní věk: 
Michaela Bočková - 9.A 
Soňa Flachsová -  7.A 
Kateřina Cinkolová - 9.A 
Enkhzaya  Uuganbayar - 9.A 
 
V kategorii – dobrý nápad:  
3D hlavy - nápady hochů  z 8.A 
 
V kategorii – společný práce:  
Přípravná třída, třída 1.A a třída 3.A 

 
Zvláštní cenu obdrželi : 
Olga Dvořáková  za portrét pana starosty.  
Adam Crha za  Příchod Cyrila a Metoděje.  
Veronika Volgemutová za stínidlo na lampu.  
Iva Kolářová   za Zátiší s ovocem.  
Tereza Knoflíčková    za  Skalák.  
 
Výsledky v oblasti vzdělání a výchovy v naší škole.  
Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo školu 228 žáků.  
Na prvním stupni se učilo 140 žáků, v přípravné třídě 10 dětí. 115 žáků prospělo s vyznamenáním, 
25 žáků prospělo, žádný žák neprospěl. 
Na druhém stupni se učilo 88 žáků, z toho to počtu v 6. – 9. ročníku prospělo 15 žáků 
s vyznamenáním, 69 žáků prospělo, 1žák neprospěl. 

Chování 3 žáků bylo hodnoceno druhým stupněm  -  to znamená chování jen uspokojivé, protože 
svým jednáním porušili ujednání školního řádu. 

Důtka ředitelky školy byla udělena pedagogickou radou 7 žákům. Důtka třídního učitele byla 
udělena 14 žákům.  
             
Za aktivní práci a reprezentaci školy obdrželi pochvalu ředitelky školy čtyři žáci, z toho dva žáci za 
záchranu zvířete. Pochvalu třídního učitele obdrželo 36 žáků. 
  
V každé třídě byl vyhlášen nejlepší žák: 
 

1.A   Aneta Papižová 
1.B   Matyáš Polzer 
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2.A   Lucie Lunerová 
2.B Milena Maňáková 
3.A Olga Dvořáková 
3.B Vojt ěch Kubín 
4.A Barbora  Skirková 
4.B Zuzana Bohušová 
5.A Lukáš Sivera 
6.A Marie Vojtová 
7.A  Jakub Malák 
8.A  Adriana Kubínová 
9.A  Denisa Hradečná 

 
Nejlepším žákem školy byla pedagogickou radou vybrán žák Jan Filip , žák  třídy 9. A 
 
Nejlepší průměr na prvním stupni měla třída 1. A     – s průměrem 1,01      
Celkový průměr na prvním stupni je 1,2.  
Nejlepší průměr na druhém stupni má třída 7.A  s průměrem 1,91. Průměr za druhý stupeň je  2,04. 
Celkový průměr školy je 1,54.  
 
V druhém pololetí žáci zameškali z nejrůznějších  důvodů 14 101 hodin, na první  stupni to bylo 
7 519 hodin, na druhém stupni 6 582 hodin, průměr na prvním stupni činí 54 hodin a průměr na 
druhém stupni je 74 hodin, celkový průměr školy je 61 hodin. Bohužel několik žáků přistupovalo 
nezodpovědně k školní docházce  a  mají dohromady  35 neomluvených hodin. 
 
 
 


