
Časopis
Devítka

ročník 14

Obsah

1
září – říjen 2010

Základní a mateřská škola
Komenského 4
679 04 Adamov

Soutěž o nej prázdniny 2
První školní den prvňáčků 4
Evropský den jazyků 4
Chorvatsko 5
MS v basketbalu žen 6
Svatební obřad 6
Spřátelená škola v Ljubljani 7
Mezinárodní den zvířat 8
Romeo a Julie v divadle Polárka 9
Příspěvky deváťáků 10
Beseda se zástupci středních škol 11
Jak mne dostali 11
Stránka pro prvňáčky 12

Časopis vydávají žáci 8.A a 8.B



Časopis Devítka

číslo 1 strana 2/13

MD

Soutěž o nej prázdniny

Můj nejlepší zážitek se odehrává v Knínicích u Bos
kovic na přelomu letošního července a srpna. Toho dne mi
půjčil svoji motorku bratr mého nejlepšího kamaráda
a jmenovce zároveň Tomáše (přezdívaného „Tomák“).

Odpoledne jsme opravovali naši motorku. Najednou
jsem zaslechl, jak tam dole něco vrčí. S mým bratrem
jsme se rozhodli podivný zvuk prozkoumat.

U potoka jezdil se svou motokárou Tomák a jeho bratr
Pavlík se svou „padesátkou“. Chvíli jsme je s bráchou
pozorovali. V tom mi Pavlík nabídl, ať se svezu. Hned
jsem nasedl. Na motorce to bylo prostě super!

Dráha kolem novostaveb měla asi 300 metrů. Po
několikátém okruhu motorka začala vydávat podivné
zvuky. „Ajéé!“ začíná docházet benzín… „Vrrr rr, jsme na
suchu!“

Mým líným nožkám se nechtělo šlapat zpět, ale večer
se mi po úžasném zážitku krásně usínalo.

Tomáš Korčák

Můj nejlepší prázdninový zážitek

Dne 23. července jsme odjeli do Chorvatska na dovo
lenou a s tím je spjat můj nejlepší prázdninový zážitek.

Jednoho krásného a slunečného rána nám rodiče
u snídaně sdělili, že dnešní den strávíme na lodi, ale mně
to připadalo jako vtip. Asi za hodinu bylo jasné, že si ro
diče srandu nedělali a já si připadal jako pirát Jack
Sparrow z filmu Piráti z Karibiku.

Naše cesta vedla podél ostrovů Brač, Korčula a Hvar,
u kterého jsme zakotvili. Na moři velmi foukalo a snad
jedinému, komu bylo teplo, byl taťka, který při vstupu na
paiubu dostal ohnivou vodu značky Rakija. V průběhu
dne už slunce svítilo, tak bylo teplo všem.

Další zastávkou byl ostrov Brač se svým nejkrásněj
ším poloostrovem v celém Chorvatsku – „Zlatý Rat“.
Z přístaviště jsme se na něj dostali vodním taxíkem. Po
obědě na lodi (skvělá pečená ryba na grilu) jsme se celé
odpoledne koupali.

Celý den byl skvělý až na jednu výjimku, a to, že nám
kapitán lodi slíbil, že uvidíme delfíny, ale ti měli asi něco
jiného na práci, tak jsme je ani nezahlédli. To nám ale vů
bec nevadilo, protože výlet na lodi byl nezapomenutelný.

Je velká šance, že opět pojedeme příští prázdniny do
Chorvatska a své vysněné delfíny uvidím.

Radek Vybíral, 8. B

Můj nejlepší prázdninový zážitek
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V NNa konci prázdnin jsme celá rodina jeli do Třebíče na
svatbu. Ženil se mamčin bratranec Lukáš. Spali jsme u mé
prababičky, byli tam s námi i babička s dědou.

Druhý den po příjezdu ráno jsme jeli k ženichovi
nazdobit auta. Když všechna auta byla nazdobena, vyra
zilo se pro nevěstu. Od nevěsty se jelo na náměstí do
Malovaného domu kde se nachází obřadní síň. Tam se
konal obřad a společné foto.

Z Malovaného domu se jelo do restaurace, bylo tam
občerstvení a poté se čekalo na nevěstu a ženicha. Když
oba dorazili, tak jsme usedli ke svatebnímu stolu. Na oběd
byla polévka s masovými knedlíčky a jako hlavní chod
svíčková na smetaně s knedlíkem.

Po obědě se šlo tancovat s průběžnými pauzami. Až
večer se teprve krájel dort. Asi za hodinu po krájení dortu
jsme jeli zpět k prababičce se uložit ke spánku.

Tento zážitek se mi líbil protože byl zábavný téměř po
celou dobu.

Šimon Dolák

Ve westernovém městečku v Boskovicích byly celebri
ty ze seriálů Ordinace v růžové zahradě a Ulice. Z Ordina
ce tam byli primář Frynta a sestřička Eliška, a z Ulice tam
byla Monika Farská, Tereza Jordánová a Libuška Neko
nečná. Byla tam s nimi autogramiáda a různé soutěže o ce
ny.

Poté, co program skončil, se westernové městečko vy
prázdnilo a my jsme tam zůstali téměř sami, a jelikož bylo
chvíli po obědě, tak jsme se šli podívat do salónu. Tam

jsme potkali Terezu a Moniku z Ulice, ty nás pozvaly ke
stolu, ať se s nimi najíme. Povídali jsme si s nimi o různých
věcech. Dozvěděla jsem se spoustu zajímavostí ze zákulisí.
Nejvíce mě překvapila Monika, která se mi na první po
hled zdála namyšlená a odtažitá, ale nakonec se z ní vyklu
bala super holka.

Tento výlet se mi velice líbil, protože holky byly moc
milé, a těším se, až je opět někde potkám.

D. Kubíčková, 8.B

Celebrity ve westernu Zážitek z prázdnin
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V pátek 24. září 2010 proběhl na naší škole
Den jazyků. Každý rok se tak připojujeme
k oslavám spojeným s 26. zářím – Evropským
dnem jazyků. Tento den připomíná nejen žákům
naší školy, ale také široké veřejnosti důležitost
jazykového vzdělávání v dnešní době.

Na prvním stupni pracovali žáci ve svých tří
dách. Hravou formou ověřovali, co se v anglickém
jazyce doposud naučili. Vyzkoušeli si, jak umějí
počítat, zda si správně zapamatovali jednotlivé
barvy, pozdravy či oblečení.

Na druhém stupni pracovali žáci ve skupin
kách. Každá skupinka obdržela pracovní list
s anglickými příslovími. Tato přísloví měli za úkol
přeložit a pokusit se najít významově stejná pří

sloví v českém jazyce. Při práci mohli využít
kromě svých znalostí, také slovníky a internet.

Všichni žáci se snažili svých úkolů zhostit co
nejlépe. Mnozí si při plnění jednotlivých úkolů
znovu uvědomili, jak je důležité se v jazykových
znalostech neustále zdokonalovat, protože pro
jejich budoucí život nestačí umět pouze svůj jazyk
mateřský, ale také alespoň jeden jazyk cizí.

M. Burianová, uč. Aj

Pondělí 6. září bylo pro některé žáky velmi dů
ležité – byl totiž jejich první školní den!!!

Malí prvňáčci, vyzbrojeni novými aktovkami,
pouzdry a přezůvkami v doprovodu svých rodičů a
prarodičů se poprvé vydali do školních lavic.
Hned u vchodu na ně čekal malý dáreček a také
naši nejstarší žáci – „deváťáci“, kteří jim ukázali
cestu do jejich první třídy. Zde si vybrali svoji
značku a místo, kde budou sedět. Dostali také
spoustu věcí, učebnic a pomůcek, které budou ve
škole potřebovat.

Po dvou hodinách, kdy se přivítali s paní uči
telkou, dozvěděli se spoustu důležitých informací,
odešli domů.

Hned druhý den se šli prvňáčci s deváťáky se
známit, protože společně budou pracovat na
projektu „Čteme spolu“. Deváťáci budou chodit
prvňáčkům číst pohádky a až se prvňáčci naučí
trošku číst, budou zase na oplátku předvádět své
čtenářské dovednosti jim.

Seznámení se prvňáčkům moc líbilo. Deváťáci
si pro ně nachystali spoustu úkolů a her a prvňáčci
je s nefalšovaným zapálením do hry hned poctivě
plnili. Zjistili také, že i deváťáci se dovedou stydět
a že promluvit před celou třídou není jen tak. Snad
se nám bude spolupráce dařit a všem se bude líbit.
Uvidíme…

H. Ličková, tř. uč. 1.B

První školní den prvňáčků a projekt „Čteme spolu“

Evropský den jazyků
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Letošní poznávací pobyt žáků pátých
tříd byl opravdu výjimečný.

Když jsme v pátek 10. září 2010 v pod
večer nasedali do autobusu, čekala nás
cesta dlouhá téměř tisíc kilometrů a její cíl
byl až v Chorvatsku v letovisku Baška Vo
da. V kufrech jsme vezli místo obvyklých
větrovek a pláštěnek hlavně plavky a osuš
ky. Cesta uběhla docela rychle. Když jsme
zrovna nestáli ve frontě na toaletu, mohli
jsme se i prospat. Ráno jsme pak vyhlíželi
z oken autobusu, kdy uvidíme moře. To už
byl k cíli naší cesty jen kousíček a my

jsme konečně vystupovali před penzionem
Radman, kde jsme byli ubytováni.

Hned jsme se vydali k moři, abychom
si alespoň namočili nohy do slané vody.
Ta se nám zpočátku zdála studená, ale slu
níčko se na nás ale usmívalo a nám ne
mohlo nic zkazit dobrou náladu. A tak to
bylo celý týden. Počasí bylo skvělé a moře
čím dál teplejší.

Na snídaně, obědy i večeře jsme chodi
li do penzionu Davor, kde nám vařily čes
ké kuchařky.Chutnalo nám výborně. To
víte, po dnu stráveném na pláži a ve vodě

opravdu vyhládne. Paní Kuběnová (naše
stravovací referentka) měla plné ruce prá
ce, když nás za pomoci paní učitelky Tů
mové (naší zdravotnice) na pláži dokrmo
vala.

Vyučování, ať už na dvoře penzionu
nebo na pláži, bylo krátké. Více času jsme
každý den věnovali tělesné výchově, hlav
ně plavání. Po večerech jsme nakupovali
dárky za kuny vyzvednuté u paní učitelky
Šmerdové (naší bankéřky), promítali jsme
si filmy nebo jsme si užívali skvělé zmrz
liny.

Týden utekl jako voda. Nastal den od
jezdu a posledního koupání, kdy jsme si
užili i pěkné vlny. Další den ráno – 19. září
nás paní ředitelka Burianová (vedoucí zá
jezdu) předávala čekajícím rodičům.

Na zážitky z Chorvatska budeme určitě
dlouho vzpomínat. Připomenout si je mů
žeme i v naší fotogalerii.

Jaroslava Šmerdová

Dne 10. 9. 2010 v 18.00 hod odjížděli
žáci naší školy, převážně z pátých tříd, na
desetidenní pobyt do Chorvatska, přímoř
ského letoviska Baška Voda.

Cesta zájezdovým autobusem byla
dlouhá, ale proběhla v klidu a děti i učitelé
se dostali v pořádku na místo. Po uby
tování v penzionu se děti rozdělily do čtyř
skupin: Moře, Velrybky, Kosatky a Ne
zbedníci – pro snazší hlídání dětí.

Následoval dobrý oběd a poté se šli
všichni osvěžit do moře, na což jsme se po
dlouhé cestě neuvěřitelně těšili. Účastníci
zájezdu trávili dny koupáním, procház
kami, žáci také vyplňováním pracovních
listů.

Několik večerů si zpříjemnili prohlíd
kou večerního města, které žilo dlouho do
noci, nákupy a pozorováním večerního
moře. Počasí se vydařilo, a tak si všichni
prodloužili léto o pár slunečných dní. Po
slední den se už děti těšily na rodiče, ale
zároveň se nechtěly rozloučit s mořem
a koupáním.

Po patnácti hodinách strávených v au
tobuse a šťastném návratu domů si děti
výlet moc pochvalovaly a jako památku si
dovezly suvenýry, pohledy a mušle z mo
ře.

Hana Moserová a Saša Pelanová, 8.A a B

Chorvatsko
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„Patriku Schimmerle a Kamilo Kriklová, rozhodli jste
se uzavřít manželství. Ptám se vás před církví a před Bo
hem: ‚Je toto vaše rozhodnutí svobodné a upřímné?‘“
„Ano“ … „Ano“
„Chcete si slíbit lásku, úctu a věrnost. Ptám se vás

před církví a před Bohem:Zavazujete se k tomu opravdu
na celý život?“
„Ano“ … „Ano“
„Chcete založit rodinu. Ptám se vás před církví a před

Bohem: Přijmete děti od Pána Boha ochotně a budete je
vychovávat podle Božího zákona?“
„Ano“ … „Ano“ (ženich slibuje, nevěsta slibuje)
„Před Bohem, před církví, před tímto shromážděním

potvrzuji, že jste řádně uzavřeli manželství. Co spojil
Bůh, ať člověk nerozlučuje.“

(žehnáni prstenů)
„V tvém jménu, Pane, žehná církev tyhle prsteny. Se

šli na ně své požehnání, aby byly znamením dokonalé
věrnosti. Ať tvoji služebníci Patrik Schimmerle a Kamila
Schimmerlová ustavičně plní tvou vůli a žijí spolu ve
srovnalosti a vzájemné lásce až do smrti. Skrze Krista,
našeho Pána.“
„Amen…“
Samozřejmě byl sňatek nelegální, tudíž neplatí (za což

byli Kamča s Patrikem rádi).
G. Čalkovská, P. Schimmerle

Žáci naší školy měli díky vstřícnosti pořadatelů, kteří
školám nabízeli vstupenky zdarma, možnost navštívit dvě
utkání MS v basketbalu. Dne 29. 9. 2010 jsme sledovali
dvě utkání, jimiž vrcholily osmifinálové skupiny a roz
hodovalo se o postupu a nasazení do další fáze šampioná
tu.

První zápas, který jsme sledovali, byl JAPON
SKO–KOREA 64:65. Již podle výsledku je jasné, že šlo o
zajímavý zápas s napínavou koncovkou. Daleko více jsme
se však těšili na další zápas, který sehrály reprezentantky
ČR proti BRAZÍLII.

Zápas, ve kterém ČR definitivně stvrdila svůj postup,
se odehrával ve strhující atmosféře. O zápase se v deníku
Sport.cz psalo takto: za vítězství rozdílem čtrnácti bodů

nad Brazilkami se vyprodaná brněnská hala odvděčila
českým basketbalistkám bouřlivými ovacemi. Hráčky pak
skalp čtvrtého týmu z minulého MS věnovaly právě
úžasnému publiku. Atmosféra po skončení utkání, které
pečetilo český postup do čtvrtfinále, byla skutečně nád
herná. … „Lidi v hale byli fakt ohromní, fandili nám za
každé situace,“ říkala Ivana Večeřová, kterou závěrečný
potlesk vstoje a mohutné skandování "Holky, děkujeme"
dojal téměř k slzám.

Opravdu neskutečný zážitek, ke kterému svojí troškou
přispěla i malá skupina 20 osob z Adamova. Poděkování
patří i p. školníkovi, který nám zapůjčil dvě vlajky.

Mgr. Stanislav Tůma

Mistrovství světa v basketbalu žen
Brno, hala Vodova

Svatební obřad v hodině komunikativních dovedností v září 2010
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NNa začátku října vyrazila minidelegace
učitelů naší školy vedená paní ředitelkou
Janou Burianovou na dva dny do slovinské
Ljbubljany. Účastnila se tam několika
denních oslav 30.výročí založení školy Mi
lana Šuštaršiče, která je již několik let naší
spřátelenou a spolupracující školou.

Součástí programu oslav byla prohlídka
školy, slavnostní podpis listiny přátelství a
spolupráce, prohlídka centra hlavního měs
ta Slovinska, Ljubljany, a také školní aka
demie.

Ilona Šturchová

Spřátelená škola v Ljubljani oslavila 30 let

Knihovna s čítárnou – nádhernou a hojně
užívanou knihovnu můžeme jen závidět…

Krátký projev paní ředitelky
před podpisem listiny přátelství

Na procházce Ljubljanou

Školní akademie probíhala za účasti dětí, rodičů, učitelů, hostů
pod obřím stanem postaveným na prostranství za školou

Učebna fyziky a chemie

Ukázky ze školní akademie k 30. výročí
založení školy

Podpis listiny přátelství a spolupráce, paní
ředitelky Jana Burianová a Irena Kodrič

Ukázky ze školní akademie k 30. výročí
založení školy

Na procházce Ljubljanou
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Mezinárodní den zvířat je v kalendáři

označen jako 4. říjen.
Rozhodli jsme se tento den oslavit, ale

protože jeden den je málo, protáhli jsme
oslavy na celý týden. Slavilo se skoro ve
všech třídách a ve všech předmětech.
A zajímalo by Vás, jak jsme slavili?

Ve třídách na prvním stupni se zpívaly
písničky o zvířátkách, ale neozývaly se jen
písničky lidové, ale i moderní a to hlavně
od skladatelské dvojice Svěrák + Uhlíř.
Zjistili jsme, jaké to je, když zvířata mají
svátek, když se zamiluje kůň a mraveneč
kovi jsem zapěli ukolébavku.

Do školy také děti přinesly spoustu
knih, z kterých jsme si společně četli.

V 1.A si z donesených knih udělali
dokonce krásnou výstavku. V pracovních
činnostech se vyráběla zvířátka z kaštanů
a ve výtvarné výchově se zase nejoblí
benější zvířátka malovala. Dívali jsem se
také na DVD: 1.B se podívala na 50. let
starou pohádku O štěnátku, jak dostalo
chuť na med a 2.A zhlédla pořad Moudro
nos o obratlovcích.

V 2.A vymýšleli fantastická zvířátka –
skříňovec vodní, efka česká, kočkoželva,
kaor výškový, holan holý, gozla masožra

vá, moták motavý… 5.A se rozepsala
o tom, čím by chtěli být, kdyby byli zví
řátkem – práce se moc povedly a ty nej
hezčí si můžete v časopise přečíst. 2.B si
vypracovala pracovní listy o zvířatech,
kde se plnily různé zapeklité úkoly. V pá
tek si žáci 1.B a 2.B donesli své domácí
mazlíčky do školy a společně si povídali
o tom, jak se o ně starají – mohli jsme se
tak „naživo“ seznámit s andulkou, křeč
kem, morčetem a králíčkem. Oslavy dne
zvířat se všem moc líbily a už se těšíme na
další.

Mgr. Helena Ličková

Mezinárodní den (týden) zvířat

BARBORA UHLÍŘOVÁ
Chtěla bych být koněm, protože je to

moc hezké zvíře a může běhat po louce.
Měla bych světle hnědou srst, tmavě hně
dou hřívu a krásné modré oči. Jmenovala
bych se Lulu.

Lulu
Jedno zvíře si pěkně žilo
a moc se mu to líbilo.
Prozradím, že klisna to byla
A na statku krásně si žila.

Měla krásné modré oči,
až hlava se z nich točí.
Jsou modré jako studánka,
jak nejkrásnější říkanka.

Měla světle hnědou srst
— nebojte, neukousne Vám prst.
Na krku vlaje ji hnědá hříva,
má ráda strom s názvem jíva.

Lulu její jméno je,
Na statku krásně si žije.

RENATA OPLETALOVÁ
Já bych chtěla být lvem, protože lev je

silný a je to král zvířat. Já jsem narozená
ve znamení lva. Lev je samotář a mně by
zajímalo, jaké to je být lvem.

DOMINIK CYPRA
Chtěl bych být psem. Měl bych dobrý

sluch, čich a dobře bych běhal. Skoro
každý chce psa. Určitě byl bych pěkný pes
– do paneláku, ale i na zahradu. Měl bych
pelíšek, každý den bych byl venku a ne
musel chodit do školy.

Slohové práce žáků 5.A na téma „Čím bych chtěl být, kdybych byl zvířetem“
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DDne 7. 10. 2010 jsme my, žáci osmých
tříd, jeli do divadla Polárka na představení
Romeo a Julie aneb Město hříchu.

Cestovali jsme vlakem, tramvají i pěš
ky, dorazili jsme do divadla brzy, takže
jsme čekali před divadlem na začátek
představení.

Celým příběhem nás provázela králov
na noci Mab. Příběh vypráví slavnou Sha
kespearovu tragédii o potomcích dvou
znepřátelených rodů, Monteků a Kapuletů.
Tato hra byla moderně zpracována a pro
ložena artistickými kousky.

Představení se nám moc líbilo i přes to,
že na konci oba hlavní hrdinové spáchali
sebevraždu. Návštěvu divadla bychom si
rádi zopakovali.

Po skončení představení jsme se vrátili
zpět do Adamova.

Hana Moserová a Alexandra Pelanová,
8. A a 8.B

Romeo a Julie v divadle Polárka



číslo 1 strana 10/13

Časopis Devítka

J
Fejeton na říjen

O čem přemýšlí lavička v parku

Jsem taková nenápadná dřevěná lavička v parku.
Nejraději mám jaro a léto, ale podzim zdá se býti také dobrý. Na

jaře všechno kvete a ptáci zpívají. Baví mě sledovat jejich volnost.
V létě je tu hodně lidí, a to se mi moc líbí. Na podzim se listí barví
do krásných barev. Jen ta zima je smutná a kvůli sněhu si na mě
nikdo nesedá. Přemýšlím o tom, co bych udělala, kdybych byla
člověkem. A už to mám vymyšlené. Utíkala bych po parku a honila
se s listím a sedala bych na každou lavičku, kterou bych potkala, jen
aby se necítila tak sama.

Nejraději mám, když každé ráno se na mě posadí starý pán a
sype ptáčkům zrní. Ten ale brzy odchází. Proto se zase těším na další
den. Taky si na mě chodí sednout jeden pár. Ruku v ruce přijdou a
ruku v ruce odejdou. A já přemýšlím, o čem si celou dobu povídají,
protože jim vůbec nerozumím.

Do parku chodí i místní kluci, kteří nedělají nic jiného, než že
drží v ruce zvláštní tyčinku, ze které se kouří. A ničí kolem sebe, co
se dá. Jednou došlo i na mě. Začali do mě kopat, což bylo hodně ne
příjemné.

Jestlipak si jsou vě
domi, že já lavička a jiné
věci v parku, máme duši
a neměli by nás ničit?

Gabriela Čalkovská, 9.A

Deváťáci se zamýšlejí nad svojí budoucností
Jak už je na naší škole dobrým zvykem, i le

tošní deváté třídy v měsící říjnu podruhé navštívily
Úřad práce v Blansku, kde mají možnost získat dů
ležité informace o svém dalším studiu na středních
školách. A protože se jedná o akci již pravidelnou,
tudíž „nic nového pod sluncem“, dovoluji si ten
tokrát nabídnout příspěvek jednoho z našich žáků,
který moc hezky vypovídá o tom, že i naši žáci
„mají v hlavě srovnáno“, co je důležité.

DJ

Jablko nepadá daleko od stromu

Toto rčení je ve většině případů pravdivé.
Řekneli člověk tento obrat, představím si pod ním
porovnání určitých osob, událostí nebo věcí, které
na sebe určitým způsobem navazují.

Takovým příkladem může být rodič, který vy
studoval vysokou školu. Je velká pravděpodobnost,
že jeho potomek půjde v jeho šlépějích a bude tak
též studovat na vysoké škole. Jelikož rodiče větši
nou chtějí pro své děti to nejlepší, tak právě proto
po nich budou chtít alespoň to, co dokázali sami.

Oproti tomu, vezmemeli rodiče, který je alko
holik nebo nedejbože narkoman, potom je většinou
výchova dítěte zanedbávána a není něj kladen ta
kový nátlak. Takové dítě potom nemá ani myšlenky
na vyšší cíle a postupně se z něj stává to, co jsou
jeho rodiče.

Na druhou stranu se domnívám, že jablko se
může pomyslně někdy odkutálet dál.

To, jací budeme, ovlivňují naši rodiče a spo
lečnost, v jaké se pohybujeme. Ale především zá
leží na nás samotných, na našich schopnostech.

Rodiče nás sice mohou poslat do nejdražších
škol, můžeme vystudovat 3 vysoké školy, ale když
bude někdo z nás chtít jezdit s popelářským vozem,
nic mu v tom nezabrání. A pro rodiče je podle mě
důležitější vědět, že mají doma hodného, chytrého
popeláře, než úspěšného, podlého, nepoctivého
a nečestného právníka. Nemyslíte?

Tomáš Rozsypal
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Letos jako každý rok se na naši školu přijeli
19. 10. 2010 podívat zástupci středních škol regionu, aby
se zde setkali s rodiči a žáky devátých ročníků. Výchovná
poradkyně nejprve informovala rodiče o průběhu
přijímacího řízení a o akcích, které zajišťuje pro
vycházející žáky během školního roku. Poté představila
jednotlivé zástupce středních škol, kteří seznámili žáky
a rodiče s obsahem studia a zaměřením studijních
a učebních oborů na jednotlivých školách. Nezapomněli
také pozvat všechny přítomné na dny otevřených dveří,
kde je budoucím studentům umožněna prohlídka

škol.Následovala beseda s rodiči a žáky, kteří se mohli
zeptat na další podrobnosti a získat více informací
o jednotlivých školách.

Celkem se představilo dvanáct škol z Blanska, Brna,
Boskovic a Jedovnic, což je docela úctyhodný počet. Celá
akce měla za cíl rozšířit informační základnu nabídky
středních škol a pomoci vycházejícím žákům při volbě
jejich další vzdělávací cesty.

Dalimila Hodaňová

Beseda se zástupci středních škol

Začalo to nevinně – mým malým žertíkem. Když za
mnou přišli dva žáci z mé třídy, zda bych je nepustila o 10
minut dříve z vyučování na oběd, protože jedou na
šachový turnaj, zavtipkovala jsem, že ano, ale jen když
slíbí, že budou na turnaji úspěšní. Jasně, že slíbili…

Následující den ráno se ke mně ti dva nenápadní hoši
přitočili a do ruky mi strkali nějaký papír. Byla to
výsledková listina šachového turnaje. Chtěli, abych vědě
la, že splnili svůj slib. Na dobře obsazeném turnaji dětí
z celého Jihomoravského kraje se ve své kategorii (25
účastníků) Filip Klimeš umístil na 2. místě a Lukáš Vy
sloužil na 11. místě. Úplně mě dostali, protože jsem vůbec
nevěděla, jak moc jsou ve svém koníčku dobří.
Tímto svým úspěchem ve mně vzbudili zvědavost, proto
jsem se jich zeptala na pár otázek.

I: Jak dlouho hraješ šachy za Spartak Adamov?
F: Šachy hraju už jeden rok.
L: Já hraju asi třičtvrtě roku.

I: Jak se trénují šachy?
F: Učíme se teorie, cvičíme zahájení a bereme si
diagramy.

I: Co to je v šachu diagram?
L: To je takový nakreslený plán rozehrané partie.

I: Hrajete šachy podle věku nebo výkonnostních
kategorií?
F: Na některých turnajích podle výkonnosti a na
některých podle věku.

I: Máš ještě nějakého jiného koníčka?
F: Nemám.
L: Ne, hlavním koníčkem jsou šachy.

I: Čeho bys chtěl v tomto sportu dosáhnout? Máš
nějaký cíl? A máš šachový vzor?
F+L: Chtěli bychom vyhrát nějaký šachový turnaj.
A naším vzorem je náš trenér, Petr Bednář.

Kluci, moje velká gratulace! Přejeme vám hodně
úspěchů v této královské hře a ať se vám brzy podaří do
sáhnout svého cíle.

I. Šturchová, pyšná třídní učitelka, říjen 2010

Jak mne dostali
Šachoví mistři v 7.A
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Foukej foukej větříčku
shoď mi jednu hruštičku,
shoď mi jednu nebo dvě,
budou sladké obě dvě.

Když se blíží krušné doby,
je čas myslet na zásoby,
kdo má tlapky dozadu,
stráví zimu o hladu.

Stránka pro prvňáčky

Líbí se ti podzim? ANO – NE (zakroužkuj)

Veronika Minaříková, Klára Holasová

O

A

L

P
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Použité nástroje a písma

Scribus Open Source Desktop Publishing http://www.scribus.net
GNU Image Manipulation Program http://gimp.org
Context Free Art http://www.contextfreeart.org
GNU GPL Liberation™ Fonts https://fedorahosted.org/liberationfonts
Computer Modern Unicode fonts http://canopus.iacp.dvo.ru/~panov/cmunicode
DIST Inking font http://typeland.com
KG KatzCatz font http://katzfonts.50megs.com/kg.html

Domácí nauky v 7.A
kapitolka první

ŽŽeehhllee
nníí

Pojeď s námi

Pro žáky 6. – 9. ročníku jsme letos připravili následující
zájezdy do zahraničí

Vídeň s návštěvou sídla OSN

…do míst, kde můžete potkat diplomaty z celého světa…
na prohlídku císařského města Marie Terezie…

únor 2011, jednodenní
Cena: 386 Kč + 4 eura

Florencie – Řím – Vatikán

…kde tvořil Michelangelo a procházel se Leonardo da Vinci…
třeba potkáš papeže…
duben 2011, pětidenní

Cena: 4.790 Kč

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



