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Ve středu 23. 2. 2011 se 15 žáků 1. stupně vydalo do
Olešnice na Moravě. I když ráno bylo velmi mrazivé,
Olešnice nás přivítala azurově modrou oblohou a nád
herně upravenými sjezdovkami. Nemohli jsme se dočkat,
až nazujeme lyžáky a vyjedeme.

Pro některé to bylo poprvé, co stáli na „svahu“. Roz
lyžovávali jsem se tedy na malém cvičném svahu a po
prvních nejistých jízdách se většina krásně rozjezdila
a mohla vyrazit na velký svah zdokonalovat své lyžařské
„umění“. Ostatní zatím trénovali na malém cvičném svahu
a dařilo se jim to opravdu skvěle! Sluníčko krásně svítilo

a hřálo a kdyby se nezačala o slovo hlásit naše prázdná
bříška, lyžovali bychom asi i bez přestávky. Dali jsme si
proto teplý čajík a snědli svačinky, co maminky nachys
taly. Nabrali trochu sil. A rychle zpátky na svah.

Lyžování nakonec zvládli všichni. Den utekl tak rych
le, že se tomu nechtělo ani věřit. Plni zážitků a taky
značně znaveni, jsme nasedli do našeho krásného ma
linkého mikrobusu a vraceli se domů. Myslím, že všichni
byli moc spokojeni a že za rok vyrazíme znovu! Horám
zdar!

Mgr. Helena Ličková

Dne 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, krátkodo
bě i dlouhodobě. Pak jsme četli názory z časopisu a vyjád
řili 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 tří
dy 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

Hurá na hory

Co si dáš k pití?
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AAbychom přenesli kousek jara a Velikonoc do naší
třídy, zaseli jsme obilí, nabarvili vajíčka, ozdobili vrbové
větvičky… a také jsme si v hodině českého jazyka zahráli
na básníky. Po předchozí přípravě slovní zásoby na téma
„jaro“, jsme se pustili do díla. Zda se nám práce podařila,
můžete posoudit sami.

Žáci 5.B a Monika Nejezchlebová

Básnička o jaru
Katka Beránková

Sluníčko, sluníčko, krásně sviť,
ať je jaro blíž a blíž.
Sluníčko sviť, krásné a krásné,
sluníčko, směj se, co nejvíc to jde.
Sněženko, sněženko, proč rosteš jako první?
Nevím, nevím, sluníčko moje.
Ale první kytička, u srdíčka vždy zahřeje.

Jarní
Eliška Hegerová

Kluci mají pomlázku, holky rozdávají lásku.
Máma peče kuřátko, najíme se zakrátko.
Slunce, sluníčko, usměj se maličko.
Koťátko, koťátko, bude tu zakrátko.

Jaro
Lucie Moserová

Zasvítilo slunce, naplníme hrnce.
Máma peče mazance.
Vykvetou sněženky, vylézají brouci,
Děti si hrají na slunci a na kopci.
Jaro je také čas lásky,
začnou kvést květiny,
Ale rostou hodiny!
Když je čas lásky,
je to jen pro krásky.

Jaro je tu!
Filip Dobrovolný

Jaro je tu!
Velikonoce jsou za dveřmi,
rozkvétá déšť zlatý,
obarvi vajíčka mi.

Velikonoce
Anička Kobylková

Nevím, nevím, Aničko,
jestli máme vajíčko.
Maminko, máme,
koledníkům ho dáme.

Jaro
Kristýna Kleplová

Zasvítilo slunce,
naplníme hrnce.
Uvaříme kuřátko,
nají se i koťátko.

Budu venku s králíčkem,
s mým malinkým mazlíčkem.
Nasbírám nám květinky,
klidně i ty malinký.

Půjdeme zase na procházku,
ozdobíme si pomlázku.
Budeme pracovat na zahrádce,
všechno půjde rázem hladce.

Jarní básnička
Tereza Kamerová

Pěkně vyšlo sluníčko,
z něj jde teplo, panenko.
Vyfoukneme vajíčko,
pomůžeš nám, Růženko?

Jarní básnění
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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 :)

Mgr. Ilona Šturchová

„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 kaž
dému ochotně odříkali naučená říkadla. Ale dnes?

Mnozí z nás museli sebrat spoustu odvahy už při tříd
ním kole recitace, kde si každý připravil přednes básně
v rámci hodiny českého jazyka.

Nejlepší z každé třídy postoupili do školního kola reci
tační soutěže, konaného 9. března v promítací místnosti na
ší 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 do
padne? „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se,“ slyší od ro
dičů 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 recitá
torů byla opravdu na vysoké úrovni a porota neměla jedno
duchou úlohu.

Touto cestou bych ráda poděkovala rodičům a uči
telkám českého jazyka, kteří pomohli s výběrem básní
a připravou 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 „ztra
cená“, co se literatury týká. Jen jim občas musíme pomoci
ukázat tu správnou cestu.

Mgr. Monika Nejezchlebová

Školní kolo recitační soutěže

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

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
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NNaše škola je zapojena jako jeden z partnerů do projek
tu Gymnázia Integra v Brně Učíme o Moravě. Obsahem
projektu je inovativní vzdělávání žáků, studentů a peda
gogů Jihomoravského kraje v obecné problematice Mo
ravy, a to v souvislosti s integrací regionu do EU. Součástí
projektu byl studentský workshop, na který jsme se
30. března 2011 rozjeli s jedenadvaceti žáky druhého
stupně adamovské základní školy.

Přijeli jsme docela brzy, a tak nám zbyl čas na letmou
prohlídku školy a přilehlé školní botanické zahrady, která
byla super. Ze začátku jsme byli trochu nervózní, nevěděli
jsme, co nás vlastně čeká. Po několika váhavých pokusech
se nám podařilo zapsat do dílen podle našeho zájmu nebo
podle momentální nálady. Posléze jsme zjistili, že zdejší
pedagogové jsou připraveni na vše. Nezaskočil je ani žák
„ruštinář“ v dílně německého jazyka, „mladší“ student v ka
tegorii „starších“, dokonce i dezorientovaní zbloudilci na

šli nakonec to správné místo ve správné učebně.
Naše děvčata (a jeden chlapec) se výtvarně vyřádila při

tvorbě sádrových odlitků renesančních kachlí a při sklá
dání papírového modelu rotundy románského kostelíku.
Zájemci o pravěk šli pozorně po stopách lovců mamutů
a teď už by ho dokázali snad i ulovit. Jiná skupina se do
zvěděla mnoho zajímavého o římském králi Joštovi
a tajemství brněnské ulice byli rázem odhaleno. No a i ten
„ruštinář v němčině“ teď „sicher“ ví, jak to bylo s brněn
ským kolem. Jenom k workshopům s tematikou mateřské
ho jazyka jsme se jaksi nedostali, zbytečně jsme se báli
odkrýt své slabiny. Tak snad někdy příště.

Vlastně až v Adamově jsme zjistili, že všechny naše ak
tivity vycházeli nějakým způsobem z prostředí, které je
nám blízké – od jihomoravského románského kostelíka
v Řeznovicích přes Pálavu až třeba po slova z brněnského
„hantecu“ nebo Joštovu ulici.

Prostě Morava vyhrála na celé čáře a my s ní. Bylo
nám prostě na Integře dobře a děkujeme za bezva nápady
(i pro paní učitelky).

Žáci a pedagogové ZŠ Adamov

Workshop na Integře
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DDne 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 poslu
chačům.

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

Setkání s poezií jubilující
X. ročník okresního kola recitační soutěže
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BUž 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, žá
cích osmého ročníku. Tomu celému před
cházely 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 na
obědvali a ubytovali se. Následoval ve
černí výlet s baterkami na kopec Cook, kde
byl krásný výhled na hranice Itálie.

Dále jsme měli určený program: lu
kostřelba (kterou jsem si užila, i když Ro
bin Hood ze mě určitě nebude), návšteva
jeskyně, půldenní výlety, například na Ko
lovrat a muzeum pod širým nebem, vý
prava do městečka, které bylo asi o 400
metrů níž než naše ubytování, ale cesta by
la nekonečná. V lese jsme viděli mnoho
soch. Při večerních programech jsme se
rozhodně nenudili, závodili jsme v různých
soutěžích, představovali školy a předpo
slední den byla malá diskotéka.

Poslední den byla naplánovaná návště
va 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

Slovinsko
Škola v přírodě
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„Poznávej se“ – interaktivní výstava Brno

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 „Poznávej 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 stá
lého 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 těž
ko zvládnutelnými.

Také „operace“ lidského těla – skládá
ní vnitřních orgánů – nás velmi zaujala,
ale při vší snaze by náš pacient asi nepře
žil. Vždy totiž zůstala nějaká „součástka“,
která se nám jaksi nikam nehodila.

Ale to v daném momentě nebylo důle
žité, hlavní bylo, že jsme se všichni dobře
bavili a podobné zážitky bychom jistě do
poručili i ostatním.
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Z jedné i druhé kapsy
Dne 1. dubna 2011 jsme se my, žáci

8. a 9. tříd, vydali do divadla Polárka
v Brně. Hrálo se představení Z jedné i dru
hé kapsy, které na námět povídek Karla
Čapka režíroval Konrád Popel. Do divadla
jsme se dopravili vlakem, tramvají a kou
sek 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 pří
běhy ze známé povídkové knížky Karla
Čapka, jako např. Zločin v chalupě o vraž
dě kvůli kusu pole, krádež miminka z po
vídky Případ s dítětem, Příběhy sňat
kového podvodníka a povídka Rekord
o mladíkovi, který dohodil kamenem

18 metrů, přitom zranil staříka, ale poli
cistu zajímala jenom délka hodu, která vy
padala na světový rekord. Hlavními posta
vami 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 předsta
vení na kterých jsme byli, mě připadalo
tohle nejhorší, možná proto, že scény byly

málo akční a detektivku si představuju úpl
ně jinak, než to viděl Karel Čapek v minu
lém století.

Aleš Dudík

V lednu tohoto roku se žáci osmých
a devátých tříd účastnili školního kola
nové soutěže „Zelené podnikání“.

Cílem soutěže „Zelené podnikání“ je se
známit žáky základních škol s finanční,
ekonomickou, ekologickou problematikou
v souvislosti s podnikáním a udržitelným
rozvojem společnosti. Soutěž současně roz
šíří praktické a teoretické znalosti soutěží
cích a vědomosti v oblasti finanční gramot
nosti a podnikavostí.

Ve školním kole žáci vyplňovali test
a do dalšího kola se dostali čtyři žáci z kaž
dého ročníku. Tito utvoří týmy a dále
pokračují krajským kolem, kde budou řešit
úkoly s využitím interaktivního ekonomic

kého modelu v prostředí internetu. Vítě
zové 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 přeje
me hodně úspěchů…

za všechny Lenka Dohová

Zelené podnikání
a ZŠ Adamov

Tato již tradiční akce probíhá na
odloučeném pracovišti každým rokem.
Děti se vždy na „pohádkově“ zajímavé
vyprávění p. Kani velmi těší.

A o čem beseda byla?
• výroba vrbových píšťalek
• pletení pomlázek
• řehtačky, klepačky
• zvonění/nezvonění zvonů
• různé typy velikonočních kraslic

Předvelikonoční beseda
s panem farářem Jiřím Kaňou
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DIST Inking font http://typeland.com
KG KatzCatz font http://katzfonts.50megs.com/kg.html
Easter vectors http://www.vectoreps.com

Vnímám ten nádherný čas,
když do Česka přijde jaro zas.
Jaro se hlásí blesky a hromy,

začínají rozkvétat různé stromy
a ostatní barevné květiny.
Jarní čas je zkrátka jiný.

Každý i toho, koho nezná, zdraví
na polích skotačí zajíčci hraví

a ptáčkové zpívají písničky
pro nás, stromy i kytičky –
– no a ten jejich sladký hlas

zpříjemní nám všem jarní čas.
Zkrátka když po zimě přijde jaro,
je to, jako by se všechno smálo.

Jaro

https://fedorahosted.org/liberation-fonts
http://canopus.iacp.dvo.ru/~panov/cm-unicode



