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Váţení rodiče, milí ţáci, váţení pedagogové a zaměstnanci, 
 

dovolte  mně, abych  Vám  předloţila  výsledky  vzdělávání  a  výchovy  za  školního rok 

2009/10.  

Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo školu 276 ţáků. Na prvním stupni se učilo 150 

ţáků, 32 ţáků prospělo a 117 ţáků prospělo s vyznamenáním.  

Na druhém stupni se učilo 126 ţáků, z toho to počtu v  6. – 9. ročníku prospělo 24 ţáků 

s vyznamenáním, 94 ţáků prospělo, šest ţáků vykoná v měsíci srpnu opravné zkoušky a jeden 

ţák má odloţenou klasifikaci. 

Chování  ţáků je hodnoceno třetím stupněm  -  to znamená chování  neuspokojivé, vzhledem 

k neomluvené absenci ve škole a opakovanému váţnému porušování  školního řádu.   

Osm ţáků obdrţelo na vysvědčení druhý stupeň z chování – chování jen uspokojivé. Svým 

jednáním závaţně porušili školní řád. 

Důtka ředitelky školy byla udělena pedagogickou radou 9-ti ţákům. Důtka třídního učitele 

byla udělena 17 ţákům. 

Naší školu navštěvuje více ţáků, kteří mají pozitivní a aktivní  přístup ke školní práci. Svědčí 

o tom mnoţství udělených pochval. Za aktivní práci a reprezentaci školy obdrţí  44 ţáků 

pochvalný list nebo  malou odměnu, jedna ţákyně dostala pochvalu na vysvědčení za 

reprezentaci školy v celostátní soutěţi, kde získala pěkné čtvrté místo.        

 

V kaţdé třídě byl vyhlášen nejlepší ţák: 

Třída Jméno 

1.A Iva Kolářová 

1.B Jiří Kašpárek 

2.A Máša Procházková 

3.A Jitka Večeřová 

3.B Eliška Smolíková 

4.A Magdaléna Konečná 

4.B Karolína Kašpárková 

5.A Jiří Šmahel 

6.A Jan Filip 

7.A Jana Hrubá 

7.B Radek Vybíral 

8.A Petr Svoboda 

8.B Tomáš Rozsypal 

9.A Anna Konečná 

 
Nejlepším ţákem školy byl pedagogickou radou vybrán ţák 9. A  Martin Kuchař. 

Nejlepší průměr na prvním stupni má třída 1. B – s průměrem 1. Celkový průměr na prvním 

stupni je1,25. Nejlepší průměr na druhém stupni má třída 8. A  s průměrem 1,85. Průměr za 

druhý stupeň je 1, 71. Průměrná známka za celou školu je 1, 48.  

V druhém pololetí ţáci zameškali z rozmanitých důvodů 15 778 hodin, na první  stupni to 

bylo 5 760 hodin, na druhém stupni 10 018  hodin, průměr na prvním stupni činí 38, 4 hodiny 

a průměr na druhém stupni je 79,50 hodiny, celkový průměr školy je 57,17 hodiny.  

Srdečně blahopřeji všem, kteří prospěli s vyznamenáním, i těm, jejichţ školní i mimoškolní 

činnost byla oceněna pochvalou či kniţní odměnou. Doufám, ţe ţáci, kteří obdrţeli důtku 

nebo sníţený stupeň z chování, přehodnotí své vystupování  a  v následujícím školním roce 

vše napraví. 
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V tomto školním roce se na naší škole vyučovalo v pátém ročníku naposledy  podle 

vzdělávacího programu Základní škola  a v ostatních ročnících podle školního vzdělávacího 

programu Hrou k vědění. Plnili jsme vytýčené úkoly programu Zdravá škola, realizovali jsme 

výuku formou kooperatvního učení  a projektového vyučování. Angaţovali jsme se v oblasti 

ekologické výchovy, zapojili jsem se do soutěţe Recyklohraní. Pro zkvalitnění výuky byly 

vyuţívány moderní metody výuky a další doplňkové formy  jako je  činnostní učení, 

skupinová práce, návštěvy výstav, exkurze, návštěva divadel a výlety. V průběhu roku jsme 

společně připravili mnoho zajímavých akcí: Stonoţkový týden, Evropský den jazyků, Zimní 

olympijské hry, Vánoční dílny, Den Země, Den muzeí, úklid Moravského krasu.  Květinový 

den, Malá maturita, Čteme spolu – projekt ţáků 1. a 9. ročníku pod vedením paní učitelky 

Hodaňové a Martochové, Ţáčkování - pod vedením paní učitelky Karáskové a ve spolipráci 

s ředitelkou Městského kulturního střediska Jitkou Králíčkovou, dále  projekt 7. tříd Krajina a 

lidé , kdy ţáci naší školy úspěšně reprezentovali školu na krajské konferenci v Brně. 

V naší škole se uskutečnil  14. ročník  okresního turnaje v malé kopané, pod vedením pana 

učitele Antonína Kašpárka. Hoši, kteří reprezentovali naši školu obsadili první místo.  

V krajském kole pak získali  pěkné třetí místo.  

Dále se u nás  připravilo 9. oblastní kolo recitační soutěţe Setkání poezie v Adamově, které 

jiţ tradičně iniciovala paní učitelka Dalimila Hodaňová. Jitka Večeřová  získala v 1. kategorii  

první místo a postoupila do krajského kola a obsadila. 

Škola také zorganizovala pod taktovkou paní učitelky Klepárníkové a Kuběnové  6. ročník ve 

vybíjené,  naše dívky v kategorii starších dívek  získaly druhé místo.   

Ve škole byly uspořádány následující soutěţe: 

Olympiáda v českém jazyce, kde zvítězila Anna Konečná a na druhém místě se umístila 

Veronika Vyslouţilová.  

V zeměpisné olympiádě   šestého ročníku zvítězila Michaela Bočková, v 7. ročníku Hana 

Moserová,  v kategorii  8. a 9. tříd Lukáš Kotol. Vítězové jednotlivých kategorií se zúčastnili 

 okresního kola.  

Vavříny v dějepisné  olympiádě si  odnesl Zdeněk Hartl  ze 7. B, druhý skončil Dominik 

Neumann z 8. A a třetí místo obsadil Lukáš Kotol z 9. A. 

Ve školním kole  recitační soutěţe  v jednotlivých kategoriích zvítězili :  

      0. kategorie -  Adam Prudík 

1. kategorie - Jitka Večeřová 

      2. kategorie – Barbora Uhlířová 

      3. kategorie – Šimon Dolák 

      4. kategorie -  Lucie Ševčíková 

Mezinárodní soutěţe Matematický klokan 2010 se  zúčastnilo 166 ţáků naší školy. Ve 

srovnání s ţáky v okrese Blansko se umístila ţákyně Jitka Večeřová v kategorii Cvrček na 

druhém místě. 

Pythagoriáda 2010  -  V kategorii šestých ročníků zvítězil Vlastibor Vošahlík a v kategorii 7. 

ročníků Hana Moserová. Do okresního kola postoupil Vlastibor Vošahlík. 
Ve školním kole soutěţe Rubikon zvítězilo druţstvo třídy VI. A (ve sloţení Vlasta Vošahlík, Jan Filip, 

Michal Kos, Lukáš Pfeffer, Lukáš Fiala)   a postoupili do oblastního kola, kde obsadili v silné 

konkurenci čtvrté místo. 

Úspěšní byli také naši ţáci v dalších sportovních soutěţích, v Jedovnicích  na McDonaldCupu získali 

mladší ţáci druhé místo. Na turnaji O pohár FK a ředitelky ZŠ A MŠ Adamov třetí místo. V okresním 

přeboru v bowlingu získalo druţstvo našich ţáků pod vedením pana učitele Tůmy druhé místo a 

Dominik Neuman první místo v jednotlivcích. 

Diplomy a poháry jsou umístěny na čestném místě ve stimulu školy nebo na hlavní nástěnce. 

Všem účastníkům jednotlivých soutěţí děkujeme za vzornou reprezentaci školy a  

blahopřejeme k získanému úspěchu. 
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Ocenění při příleţitosti výstavy pod názvem  Salónek mladých výtvarníků  získaly tito mladí 

umělci z naší školy: 

V kategorii mladší školní věk – získali ocenění tito ţáci: Pavel Věţník, Jitka Večeřová, David 

Lošťák, Lukáš Severa, Antonín Boček. V kategorii starší školní věk byli oceněni následující 

ţáci: Jana Hrubá, Lucie Číţková a Dominik Šmahel, Míša Bočková. Anna Konečná. 

V kategorii společná práce dostali odměnu třídy 2.A, 5. A. V kategorii Dobrý nápad Andrea 

Kupčíková, Patrik Crla a 9. A. Cenu starosty obdrţelo Dětské hřiště od  Barbory Uhlířové   a 

Leony Poslušné. Cenu jednatele Adavaku Jitka a Marek Večeřovi za práci podle starých 

Pirátských map, cenu ředitelky MKS Jonáš Hodaň s Ovečkami a Anna konečná získal cenu 

pana faráře Kani za práci s názvem Móda. Mimořádnou cenu dostali ţáci deváté třídy za 

společnou práci U rentgenu a ţáci 1. A třídy za Olympiádu v Kanadě. 

Ţáci školy, pod vedení paní učitelky Hořavové,  získali také ocenění za zapojení do výtvarné 

přehlídky Herbář fantaskních rostlin, kterou pořádala Galerie města Blanska. 

Magdaléna  Konečná ze 4. A získala krásné umístění (4.-10. místo) v celostátní soutěţi 

Rosteme s knihou a  4. místo v celostátní výtvarné soutěţi  O zlatý paragraf. Blahopřejeme k  

významnému úspěchu. 

                 

 
        Mgr. Jana Burianová 

             ředitelka školy  

LEDOVÁ PRAHA 
 

Letos jiţ po několikáté jsme se znovu sešly na ledové Praze. 

Kdyţ jsme měli ráno 29.ledna sejít na nádraţí, doufali jsme, ţe se tam zase po roce nebo 

někteří po půl roce znovu sejdeme. Nakonec dorazili všichni a my se mohli vydat na 

společnou cestu do Prahy. 

Kdyţ jsme přijeli do Prahy, nejrve jsme si všichni odnesli zavazadla do školy, abychom se s 

nimi nemuseli táhnout přes celou Prahu. 

Kdyţ jsme došli do školy, všichni jsme si našli svoje místo, na kterém jsme spali celé 2 noci. 

Měli jsme na to malou chvíli, protoţe jsme se hned vydali do města. 

Prošli jsme různá muzea, ve kterých bylo hodně ke zhlédnutí- od kaţdého něco. Šli jsme na 

Václavském náměstí, odtud je kousek od muzea voskových figurín, kde bylo mnoho známých 

osobností, jako např. jsou Dobrý voják Švejk, Aneta Langerová, Stalin, Hitler, Michael 

Jackson, Jaromír Jágr, Helena Vondráčková a další.... 

Dále jsme byli na Orloji, kde jsme měli moţnost se podívat nahoru do věţe. 

Prošli jsme i Karlův most.V sobotu jsme se hned z rána vypravili na Petřín. 

Některí si vylezli aţ nahoru, kde se mohli pokochat krásným výhledem na celou Prahu. Po 

rozhledně následovala návštěva zrcadlové síně, kde jsme se opravdu pobavili.Cestou z Petřína 

to docela klouzalo, a tak jsme se neobešli i bez pádů :-). Na Praţském hradě jsme zašli do 

muzea miniatur, kde mě třeba nejvíce zaujala zlatá Eifelova věţ v jádru pecky.Na Praţském 

hradě jsme zhlédli výměnu stráţí, a pak uţ jsme se odebrali na Václavské náměstí, kde jsme 

byli na obědě. o obědě jsme jeli do školy si zabalit ručníky a plavky a vydali jsme se do 

aquaparku v Čestlicích, kam jsme se všichni velice těšili. Dojeli jsme tam aquabusem a celého 

vodního světa jsme si naplno uţívali celé 2 hodiny. 

Po návratu jsme byli úplně unavení, a tak, kdyţ jsme přijeli do školy, všichni jsme padli 

únavou. Poslední den jsme se ráno sbalili a vypravili jsme se na poslední atrakci do 

policejního muzea ČR.Tam jsme zhlédli mnoho policejních pomůcek i ukázku ze zásahů. 

Potom jsme šli na Václavák do Mc Donaldu na malou svačinu, a pak rovnou na hlavní 

nádraţí v Praze. 

Domů jsme se všichni vrátili s krásnými záţitky a doufáme, ţe se příští rok zase sejdeme. 

 

Straková, Petrová 
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STUDIO ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HER V NAŠÍ ŠKOLE  

 

V době konání ZOH ve Vancouveru 2010 paní učitelka Hodaňová vymyslela, ţe si v hodině 

českého jazyka uděláme olympijské studio. A tak začaly přípravy. V zadní části naší třídy 

byla udělána výzdoba z různých zimních disciplín a loga ZOH Vancouver. Dva ţáci byli 

moderátoři a tři ţáci si vybrali české sportovce:  

Veronika Podrabská byla Martinou Sáblíkovou, 

Šimon Dolák Tomášem Vernerem 

a Lukáš Krčál byl Lukášem Bauerem. 

Moderátoři připravili sportovcům otázky. A další hodinu to všechno začalo. Moderátoři nás 

přivítali ve studiu a potom začali dělat rozhovory se sportovci. Velký úspěch měl rozhovor 

s Martinou Sáblíkovou. Po rozhovorech nastoupil na scénu hokejový komentátor, který 

komentoval zápas Slovenska s Ruskem. Nakonec se s námi moderátoři rozloučili a společně 

jsme se vyfotili.  

      

                                                                                  Stela Peterková 7. A 

 

         

 

Jak to mluvíš? 
 

Dne 8. 3. 2010 na naši školu ZŠ Adamov přijela pracovnice volno pracového centra z 

Luţánek, aby nám připravila program o verbální a neverbální komunikaci. Vyukový program 

trval asi dvě vyučovací hodiny. Ve třidě nás bylo ten den 17 ţáků + paní učitelka Dobruše 

Janotová, která měla za úkol pohlídat ţáky, aby nenarušovali výuku. 

Pracovnice přednášela o tom, jak by se měli lidé k sobě chovat, aby nedošlo ke konfliktu. 

Tento program ţáky velmi zaujal.  

Druhá část vyukového programu byla 23.3.2010, a to jsme si povídali o asertivitě. Dozvěděli 

jsme, se ţe asertivita znamená, ţe se člověk má rozhodovat sám za sebe a za svoje rozhodnutí 

nese plnou odpovědnost. Asertivita je zdaví přiměřené prosazování našeho názoru, je to 

umění poţádat druhé o laskavost, uměni říci „ne“ bez pocitu viny. Dále jsme si povídali o 

povahových typech- cholerikovi, melancholikovi...  

Ţákům se program líbil, jelikoţ zabral dvě vyučovací hodiny. 

 

                                                                                 Ţáci 8. tříd komunikativních dovedností 
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Romeo a Julie 

V úterý dne 16. 3. 2010 jely třídy 8.A a 8.B do brněnského divadla Polárka.K našemu 

překvapení se 8. B dostavila v hojném počtu, kdeţto z 8. A přišlo jen 10 ţáků.  Romeo a Julie 

je tragický příběh o nenávisti veronských rodů Monteků a Kapuletů.Reţisér tohoto 

představení nevynechal nic podstatného, a přesto to trvalo jen 1h a 30min. Nebyly vynechány 

známé fráze např.: Romeo, Romeo proč jsi jen Romeo? Apod.. Při představení jsme se hodně 

nasmáli. Herci měli skvěle vypracované gymnastické kousky, texty byly srozumitlné pro naši 

věkovou kategorii. Přestoţe herci neměli mnoho rekvizit, k dokonalému vyjádření dané 

situace, všechny byly plně vyuţity. Ti, kteří na sobě měli nějaké bílé oblečení ,byli u vytrţení 

z toho, ţe svítilo modrou barvou. Oproti Shakespearově hře reţisér přidal i několik zabávných 

scén. Na hercích bylo vidět, ţe si toto představení uţívají. Představení jsme si uţívali i my 

diváci.                                                                                                               

 

 

 

Salonek dětských adamovských umělců 
 

V pátek  19. března 2010 byl zahájen Salonek dětských adamovských umělců ve výstavní síni 

Společenského centra MKS Adamov na Komenského ulici. Téma výstavy nebylo přesně 

určeno, a tak mohli návštěvníci vidět na obrázcích náměty například z přírody, 

z olympijských her, architektury, také výrobky z keramiky, textilu…  

Slavnostním odpolednem procházela slečna Jurnečková. O kulturní záţitek se postarala Adéla 

Grimová, která se účastnila konkurzu do Superstar, a známé Tetiny. 

Autoři oceněných prací si převzali ceny od pana Charváta, starosty pana Němce, paní 

Králíčkové a pana Novotného. Tričko, balíček s výtvarnými potřebami, dort nebo tácek 

s větrníky potěšily například děti z MŠ Komenského, MŠ Jilemnického, Beátu Hédlovou, 

Lukáše Siveru, Lucii Číţkovou, Štěpána Procházku, Andreu Kupčíkovou a další děti. 
Na závěr dostali zástupci jednotlivých škol sponzorské dary.  

                                                                                                                               Jana Hrubá 
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Školní kolo recitační soutěţe 
 

Dne 10. března se na naší škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěţe. V porotě zasedaly 

paní učitelky : I.Martochová, D.Hodaňová, H.Ţáčková a ţákyně 8.ročníku Zuzana Palová. 

Ţáci soutěţili v pěti kategoriích. Soutěţilo hodně ţáků a porota měla co dělat, aby vybrala 

toho správného, toho nejlepšího. Z kaţdé kategorie vybrala 3 nejlepší, kteří měli nejvyšší 

počet bodů. 

V 0. kategorii (1. ročník ) se umístili ţáci v tomto pořadí : 

1. místo – Adam Prudík z 1.B 
2. místo – Nicolas Fuks z 1.B 

3. místo – Veronika Jakubíková z 1.A 

V 1. kategorii (2. a 3. ročník ) se umístili ţáci v tomto pořadí : 

1. místo – Jitka Večeřová ze 3.A  

2. místo – Jonáš Hodaň z 2.A 

3. místo – Lukáš Grydil ze 3.B 

V 2. kategorii (4. a 5. ročník ) se umístili ţáci v tomto pořadí : 

1. místo – Barbora Uhlířová ze 4.A 
2. místo – Dominika Martochová z 5.A 

3. místo – Leona Poslušná ze 4.A 

Ve 3. kategorii (6. a 7. rořník ) se umístili ţáci v tomto pořadí : 

1. místo – Šimon Dolák ze 7.A 
2. místo – Zdeňek Hartl ze 7.B 

3. místo – Stela Peterková ze 7.A 

Ve 4. kategorii (8. a 9. rořník ) se umístili ţáci v tomto pořadí :  

1. místo – Lucie Ševčíková z 9.A 
2. místo – Martin Kuchař z 9.A 

a na 3. místě se stejným počtem bodů se umístili Veronika Vyslouţilová a Lukáš Kotol z 9.A. 

Myslíme si, ţe básničky se všem moc povedly, a kdyţ někteří nevyhráli, neměli by být 

smutní. Nebylo to ani první ani poslední kolo školní recitační soutěţe, a tak určitě mají 

všichni šanci umístit se příště! 

Vítězové všech kategorií změří svoje síly s ţáky celého okresu na recitační soutěţi Setkání s 

poezií, které se uţ devátým rokem koná na naší škole koncem března. 

 

L.Petrová, I.Halatová 

Setkání s poezií podeváté 

(IX. ročník okresního kola recitační soutěţe) 

 

24. března 2010 se  sešli v adamovské Základní škole na Komenského recitátoři základních 

škol regionu.  Tentokrát k nám na devátý ročník soutěţe Setkání s poezií v Adamově zavítal  

rekordní počet pětačtyřiceti ţáků z dvanácti škol. Po mnoha ročnících marného boje 

s počasím bylo jaro nejen podle kalendáře, ale i podle přírody. 

V porotě letos zasedla paní Jitka Králíčková - ředitelka MKS Adamov, paní Marta Vrchovská 

ze společnosti Adavak a paní učitelka Dana Ostrá. I kdyţ porota přidělovala body za 

předvedené výkony, jejím hlavním cílem bylo  povzbudit recitátory a odměnit je za jejich 

snahu o proţití  uměleckého textu a jeho interpretaci posluchačům. 

Vavříny vítězství si však mohli odnést jen ti nejlepší v kaţdé kategorii. Jsme rádi, ţe mezi 

nimi byli i ţáci naší školy: 

Jitka Večeřová zvítězila v I. soutěţní kategorii ţáků druhých a třetích tříd a Adam Prudík se 

umístil na třetím místě v kategorii prvňáčků. 

Blahopřejeme jim a  Jitce přejeme hodně úspěchů při reprezentaci naší školy v regionální 

přehlídce recitátorů Dětská scéna, která se koná v dubnu v Brně. Děkujeme také vedení ZŠ 

Adamov za finanční příspěvek na zakoupení kniţních odměn pro vítěze všech kategorií. 

                                                                                          Dalimila Hodaňová, garant soutěţe 
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Projekt Čteme spolu 
 

V dubnu začala spolupráce prvního a devátého ročníku  ZŠ Komenského  na projektu Čteme 

spolu, který připravily paní učitelky Ilona Martochová a Dalimila Hodaňová.  Jeho cílem je 

podpořit u začínajících čtenářů zájem o knihy, rozvíjet jejich čtenářskou gramotnost a čtení s 

porozuměním, upevnit u  ţáků  pocit sounáleţitosti se školou a schopnost prezentovat 

čtenářské dovednosti na veřejnosti, zapojit nejmladší a nejstarší ţáky do společných aktivit a 

přispět tak ke sdílení společných záţitků ve škole i mimo ni. Projekt je dlouhodobý a zahrnuje 

poslední čtvrtletí školního roku 2009/ 2010. 

Části projektu: 

 vzájemné představení ţáků, navázání kontaktu 

 četba ţáků 1.B deváťákům - text ze slabikáře v ţákovské knihovně (kaţdé pondělí) 

 četba ţáků 9.A prvňákům - pohádka z Hrubínova Špalíčku v 1.B (středa a čtvrtek) 

 pasování čtenářů v ţákovské knihovně za přítomnosti rodičů (2.6. odpoledne) 

 společný školní výlet (10.6. Punkevní jeskyně) 

 slavnostní rozloučení s vycházejícími ţáky v MKS (koncem června) 

 

Pravidelné setkávání nejmladších a nejstarších ţáků školy vzbudilo zájem obou zúčastněných 

stran: prvňáčci přicházeli za svými staršími kamarády s nadšením a plni obdivu, jak deváťáci 

krásně čtou, zatímco někteří z nich s písmenky ve slabikáří ještě hodně zápasí. Deváťáci jim 

na oplátku trpělivě předčítali, povídali si s nimi a na společném výletě  převzali  část péče o 

naše nejmenší na svá bedra. 

Červnové pasování čtenářů letos oţiví pohádkové postavy, ve kterých by prvňáčci moţná ani 

nepoznali přestrojené dívky z 9.A. Na konci školního roku doprovodí vycházející ţáky na 

slavnostním rozloučení se školou  jejich malí kamarádi z první třídy. 

Hezká tradice můţe začít, je to výzva pro příští školní rok. Necháme se překvapit, jestli v ní 

budou chtít noví ţáci pokračovat. 

 

Dalimila Hodaňová, učitelka Čj v 9.A 

 

 

 

Adamovští ţáci lyţovali v Alpách 
 

 

Ve dnech následujících po Velikonocích /6.-8.dubna/ měli ţáci druhého stupně naší školy 

moţnost vyzkoušet své lyţařské umění na rakouských sjezdových tratích. Společně se ţáky 

z jiných škol blanenského okresu vyrazili do rakouského Tauplitzalmu. 

Po sedmihodinové cestě nás přivítalo slunce a hory plné jarního rozměklého sněhu. Ve 

čtyřech půldnech jsme si obojího uţili dosyta.  V sestavě čtyři děvčata a tři kluci z osmých 

tříd, společně s paní učitelkou  Janotovou jsme ve čtyřech půldnech kaţdý najezdili přes 65 

kilometrů na sjezdovkách všech obtíţností, včetně 2 „černých sjezdovek“. Po loňském 

lyţařském kurzu a letošním „oprášení“ lyţařských dovedností  mohou všichni účastníci 

říct:“Já umím lyţovat“. 

 

                                                                                            Mgr. Dobruše Janotová 
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Hoši, děkujeme! 
 

V krajském finále halového fotbalu ţáků ZŠ získali ţáci ZŠ a MŠ Adamov 3. místo. 

Zápasy turnaje vítězů okresních kol odehráli naši ţáci ve sportovní hale v Ivančicích 7. 4. 

2010. 
V pozměněné sestavě ( jen ţáci 8. a 9. třídy, ročníky 94,95,96 – podmínky pořadatele) jsme 

turnaj odehráli prakticky bez střídání, v základní sestavě: Ondřej Krátký (3 góly), Patrik 

Schimmerle (2), Danny Babík (1), Vlastimil Češka a Dominik Šmahel.  

Do hry podle potřeby zasahoval, velmi dobře, také nováček v sestavě Lukáš Kotol. Na 

palubovce si to vyzkoušel i další novic Pavel Krátký. Na střídačce byli připraveni Martin 

Kuchař a Patrik Homola. 

 

Do úspěšné historie školy velice rádi zapíšeme titul okresního přeborníka, 3.místo v krajském 

finále a jména všech ţáků, kteří se na těchto mimořádných sportovních úspěších podíleli. 

 

Antonín Kašpárek, ZŠ a MŠ Adamov 
 

 

LONDÝN  

 

Dne 11.4. 2010 jsme odjeli v 11:15 od školy na školní zájezd do královského města na řece 

Temţi - Londýn. Jeli jsme přes Německo, Belgii aţ jsme dojeli do francouzského přístavu 

Calais. Tam jsme prošli pasovou kontrolou a najeli do vlaku, který nás za třicet minut provezl 

Eurotunelem. Po příjezdu na ostrov jsme pokračovali autobusem asi 1,5 hodiny do Londýna, 

kam jsme dorazili kolem půl osmé ráno. 

Dopoledne jsme dojeli metrem (tube) aţ k Madame Tussaud´s, nejznámějšímu muzeu 

voskových figurín. Po jeho prohlídce jsme šli pěšky do jednoho z mnoha krásně kvetoucích 

parků v Londýně. Odpoledne jsme šli k muzeu Sherlocka Holmese. Dále jsme pokračovali do 

čtvrti Soho,aţ jsme přes Covent Garden došli k London eye, kde jsme navštívili i 4D kino. Po 

projíţďce na Londýnském oku jsme dojeli na meeting point kde si nás převzaly naše nové 

rodiny. 

Další den nás ráno dovezla naše rodina opět na meeting point, odkud jsme dále pokračovali 

autobusem asi hodinu k Windsdoru - letnímu sídlu královny. Zde jsme se volně pohybovali 

po areálu. Dále jsme pokračovali ke chlapecké škole Etonu. Odpoledne jsme šli pěšky na 

Westinster Abbey, House of Parlament, Big Ben, Downing street, Trafalgar Square a 

Buckingham Palace. Poté jsme se vrátili do rodin. 

Druhý den jsme navštívili pevnost Tower, včetně zahlédnutí korunovačních klenotů. Prohlídli 

jsme si St. Catherine Doks a Tower Bridge. Odpoledne jsme se plavili lodí po Temţi do 

Greenwiche, kde jsme navštívili Maritime Museum a Royal Observatory. Dobře jsme si tu 

prohlédli i nultý poledník. Večer jsme nastoupili do autobusu a stejnou cestou jsme jeli zpátky 

do ČR. Další den jsme dojeli do ČR, v Brně jsme vysadili naši průvodkyni a do Adamova 

dojeli kolem čtvrté hodiny odpoledne.  

V Anglii se nám líbilo. Kdyby naše škola pořádala znovu tento, nebo podobný zájezd, tak 

neváháme a jedeme. Počasí v Londýně se nám vydařilo, protoţe celý pobyt nám svítilo slunce 

a ani jednou nám nepršelo.   

                                                                                                                   (Dáda, Kája a Hanka) 
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Polsko 
 

Dne 16. 4. 2010 jsme z Adamova jeli autobusovým zájezdem s CK Školní zájezdy do Polska. 

Chtěli jsme se podívat do hlavního historického města Krakova, do solných dolů ve Wieliczka 

a do koncentračního tábora Auschwitz. Cesta trvala asi 6,5 hodiny a do Krakova jsme dojeli 

asi kolem 10:00 hodiny. 

Krakov je hlavní historické město Polska. S paní průvodkyní jsme se nejdříve vydali na 

prohlídku ţidovské čtvrti Kazimierz, kde jsme navštívili synagogu i se hřbitovem. Procházeli 

jsme kolem hezky vypadající ţidovské školy aţ k trţnicím. Po 20 – ti minutovém rozchodu 

jsme pokračovali v cestě aţ k bazilice Sv. Ducha, kde jsme jen nakoukli, protoţe jsme 

nechtěli rušit lidi na mši, která tam zrovna probíhala. Tato bazilika je postavena v gotickém 

slohu a vnitřek je ve slohu barokním. Asi nejhezčí památkou Krakova je hrad Wawel, který 

stojí na břehu řeky Visly a byl postaven v 10. století. Přestavba toho hradu se konala v 16. 

století. Taky nás zaujala krypta a kosti z pravěku u vchodu do chrámu, pro které platí přísloví: 

,,Dokud tady tyto kosti budou, Wawel bude stát.“ Katedrála na Wawelu, celým názvem 

Katedrální bazilika svatého Stanislava a svatého Václava, je kulturní památkou Polska. Má 

tisíciletou historii a jde o tradiční místo korunovací polských králů. Jsou tu také hrobky 

polských královských rodin. Naše výprava pokračovala dále na hlavní náměstí Krakova, kde 

je bazilika Mariacka, Sukenice, pomník Adama Mickiewicza (polského spisovatele a 

představitele polského romantismu), radniční věţ a další stavby. Stavba Sukenice je právě 

rekonstruována. Byli jsme se do ní alespoň podívat na trţnici. Na stropu trţnice jsou 

namalovány erby polských měst. Univerzita Jagellonská nebyla daleko od hlavního náměstí, 

takţe naše další návštěva byla tam. Je to jedna z nejprestiţnějších univerzit Evropy. Byla 

zaloţena v roce 1364 a je nejstarší univerzitou střední Evropy hned po Karlově. Chtěli jsme se 

jít podívat do muzea Czartoryských, kde je originální obraz Dámy s hranostajem od Leonarda 

Da Vinciho. Ale bohuţel toto muzeum bylo zavřené, nejspíš z důvodu státního smutku. 

Krakov se totiţ připravoval na nedělní pohřeb tragicky zesnulého polského prezidenta a jeho 

manţelky a smuteční nálada byla vidět na kaţdém místě. S některými spoluţáky a učiteli jsme 

se rozhodli navštívit Barbakan, coţ je brána městského opevnění. Je to stavba postavena v 

gotickém slohu a v kruhovém tvaru.  

Následující den jsme se vydali do solných dolů Wieliczka. Vešli jsme dovnitř a šli jsme dolů 

po schodech asi 50 pater. Je to vlastně muzeum se sbírkou pracovních nástrojů a zařízení, 

která podává dokonalý přehled o vývoji hornického řemesla od středověku aţ po současnost. 

K prohlídce je zpřístupněno 12 komor. Komora Mikuláše Koperníka je zdobena sochou 

astronoma ze solného monolitu.V kapli Sv. Antonína byla první mše roku 1698. Je tu také 

umístěna socha krále Augusta II. Saského z průzračné soli. Prohlídku podzemí provází 

plastiky králů, bůţků, skřítků i svatých, najdeme tu ale i solná jezera, kde 1m krychlový vody 

obsahuje neuvěřitelných 320 kg soli. Turistická trasa tu byla uţ v letech 1871 aţ 1872 

zajištěna dřevěnou zabezpečovací konstrukcí. A nahoru 135 m jsme jeli výtahem.  

Po návratu k hotelu, kde na nás uţ čekal autobus a další exkurze, tentokrát do bývalého 

koncentračního tábora Auschwitz. Tento tábor byl zaloţen nacisty v roce 1940 před branami 

města Osvětim, které bylo s ostaními oblastmi Polska obsazeno Němci. V následujících letech 

byl vybudován tábor, který se skládal ze tří částí: Auschwitz I, Auschwitz II – Birkenau a 

Auschwitz III – Monowitz. Dostali jsme českého průvodce, který nás provedl táborem. 

Nejdříve nám řekl něco málo o historii a pak jsme šli do některých budov – muzeií. První 

budova ukazovala fotografie některých lidí, kteří v tomto táboře byli. Dále jsme se dostali do 

místnosti, kde byly velké fotografie dvouletého dítěte a asi dvou ţen, které před příjezdem do 

tábora váţily 70 kg a v táboře měly najednou 25 kg. Za vitrínou jsme viděli originální 

oblečení lidí, které nosili po celou dobu jejich pobytu v tomto táboře. V dalších budovách 

byla sbírka brýlí, kufrů, bot i botiček a také vlasy, z kterých nechávali Němci dělat látku. No a 

dostali jsme se také do plynové komory, do které nacisté posílali lidi a lhali jim, ţe se jdou jen 

vysprchovat. Ještě před vstupem do „sprch“ jim dali několik ručníků a mýdel. Jakmile lidé 

vstoupili do této komory, dveře se zamkly a začal se rozpouštět cyklon, z kterého vznikal 

plyn.  
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Po této prohlídce jsme ještě jeli do Auschwitzu II – Birkenau, který je 3 km od Auschwitzu I. 

Tady jsme se šli podívat jen do muţského tábora. jsme se do budovy, kde lidé spali, a také do 

stavby se stošedesáti latrínami. Plynové komory a krematoria jsme neviděli, protoţe ty stihli 

Němci zlikvidovat a zbyly jen komíny. V 17:00 hodin byl odjezd z Polska. A tak končí naše 

celá exkurze v Polsku. 

Nejvíce mě oslovil koncentrační tábor Auschwitz, protoţe kaţdý by se tam měl jít podívat a 

vidět, co se dělo zhruba před pětašedesáti lety. Je to hrůza, co lidé, kteří tu byli, proţili. Líbil 

se mi celý tento výlet, protoţe Polsko je hodně zajímavý a hezký stát a jsem ráda, ţe jsem 

měla moţnost podívat se tam. 

 

Petra Vojtová 9.A 

 

Úklid Moravského krasu – 22. 4. 2010 

Jiţ tradičně jsme se zapojili do úklidu Moravského krasu. Akce byla zahájena  v 8.00 hod a 

probíhala celé dopoledne. Ţáci byli na úklid patřičně připraveni, měli gumové rukavice nebo 

igelitové sáčky, větší „igelitku“ a vhodné oblečení, obuv a pláštěnku. Kaţdá třída si vyzvedla 

u pana školníka příslušný počet velkých pytlů, do kterých sbírala odpadky, které hyzdily naši 

krásnou přírodu. 

Třída 5.A začala úklid nad školním hřištěm, pokračovala směrem k Sedmi dubům, přes 

Alexandrovku  po zelené značce aţ k Babicím. Sedmá A měla na starosti okolí Nového hradu. 

Sedmá B uklízela  stezku kolem Křtinského potoka aţ k Býčí skále. Trasa osmé A vedla 

Josefovským údolím k Srnčí studánce, pokračovala k Máchovu pomníku, dále vedla kolem 

Kukaččí studánky  na Nový hrad. Osmá B si vzala na starost  cestu od nádraţí k Památníku 

lesních dělníků a od něho k Sedmi dubům a odtud po modré směrem k Býčí skále. Deváťáci 

se zapojili úklidu  Slučí studánky a tzv. slaďáku. První stupeň také nezůstal pozadu a věnoval 

se úklidu blízkého okolí jednotlivých budov škol jak na ulici Komenského, tak na ulici 

Ronovská.  Jednotlivé pytle s odpadem ukládali ţáci na přístupná místa a ty byly  následně 

odvezeny pracovní skupinou  do sběrného dvora. 

 

Ţáci šestého ročníku  v tento den reprezentovali naši školu  v oblastním kole soutěţe 

RUBIKON, neboť zvítězili ve školní kolo této soutěţe. 

 

Příroda v okolí Adamova děkuje všem, kteří jí pomáhají přeţít! 

 

 

 

Dopravní výchova – akce „Zebra“. Beseda s příslušníky policie. 
 

Dne 28. 4. 2010 měly děti na 1. stupni ZŠ v Adamově velký den. Přišli mezi nás příslušníci 

policie ČR a člen městské policie města Adamov.  

Prvňáčci, ale i ti starší, se na besedu velmi těšili. Ještě před vlastním setkáním jsme se 

dopravní výchově hodně věnovali, ale slyšet tyto informace od policie bylo pro děti 

nezapomenutelným záţitkem. Zvláště kdyţ si na vlastní oči mohli prohlédnout uniformu,  

opravdovou zbraň, pouta, policejní vůz….  Děti se aktivně zapojovaly do diskuse a 

s nadšením se na spoustu věcí dotazovaly. Beseda měla velký úspěch a jiţ teď se všichni 

těšíme na další. 

 

Mgr. Ilona Martochová 

 

 

 



 

 

12 

Mc´Donald Cup 

 
Ve středu 28. 4. 2010 v Jedovnicích hráli mladší ţáci (3.-5. ročník) ZŠ a MŠ Adamov o 

postup do finále okresní soutěţe. Po šesti odehraných zápasech okresního kola rozhodl o 

postupu aţ rozdíl ve skóre. První tři muţstva měla shodný počet bodů a jednu prohru ze 

vzájemných zápasů. Naši ţáci porazili pozdějšího vítěze ZŠ Sloup 3:1. K postupu tentokrát, 

chybělo vice neţ sportovního štěstí. 

Výkony těch nejmladších jsou velkým příslibem do dalšího ročníku (R. Ševčík, J. Pačovský, 

T. Antoňů) 

Výsledky: Adamov - Jedovnice      2:0 

                  Adamov - Lipovec        0:2 

                   Adamov - Sloup           3:1 

Branky : M. Přikryl      2  

                 J. Šmahel     2 

               M. Peterek     1 

Sestava:    Martin Přikryl, Jiří Šmahel, Martin Valný, Marek Peterek, Václav Ţiška, 

Radim Ševčík, Jakub Pačovský, Tomáš Antoňů, Martin Mrázek. 

 

Okresní vybíjená dívek 
 

Ve středu  12. května 2010  se konal jiţ 6. ročník okresního turnaje  vybíjené dívek, který 

pořádá Základní škola a mateřská škola Adamov. Soutěţe se zúčastnil rekordní počet 16 

druţstev .  

Hrálo se ve dvou kategoriích:  kategorie mladší dívky -  6. a 7. třída a  kategorie starší dívky - 

8. a 9. třída.  

Po  všech  zápasech, do kterých dívky daly veškerý svůj um a zápal pro hru, bylo pořadí 

následující: 

 Starší dívky:       1. Letovice 

                            2. Adamov 

                            3.Bílovice nad Svitavou 

 Mladší dívky:     1. Rájec Jestřebí             

                            2. Letovice 

                            3. Svitávka 

Vítězná druţstva si odnesla poháry, ostatní alespoň sladkou odměnu. 

Za skvělou organizaci soutěţe děkujeme paní učitelce Marii Klepárníkové a Editě Kuběnové. 

Poděkování také patří  všem dívkám, které vzorně reprezentovaly naši školu. 

Vedení školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

 

PRAHA 

 
Dne 18. 5. 2010 jsme všichni ze 7. tříd navštívili Prahu a její památky. Do Prahy jsme se 

dostali rychlíkem a po příjezdu jsme šli na Václavské náměstí a poté na Staroměstské náměstí, 

kde jsme se podívali na Orloj. Pak jsme došli aţ na Karlův most, za kterým jsme dostali 

rozchod. Potom jsme se podívali na výměnu stráţí u Praţského hradu a zamířili dovnitř, kde 

jsme prošli kolem katedrály sv. Víta. Po chvíli jsme se dostali na výstavu v Muzeu hraček, 

která byla velmi zajímavá. Stejnou cestou jsme se vrátili zpět a šli jsme dále na Petřín, kde 

jsme si vystoupali na rozhlednu a navštívili zrcadlový labyrint. Dolů jsme se svezli lanovkou 

a tramvají se dostali k metru, kterým jsme se všichni vrátili na nádraţí, kde jsme měli krátký 

rozchod. Domů jsme se dostali opět rychlíkem ve večerních hodinách. 

     Hanka 7. A, Eliška 7. B. 

 

Herbář fantaskních rostlin  
 

V Galerii města Blanska se uskutečnila výstava, na které se podílely i děti z 6.A a 9.A třídy 

ZŠ Adamov: Herbář fantaskních rostlin. Výstava probíhala od 18. 5. do 30. 6. 2010 ve 

vstupních prostorách galerie. 

Dětské výtvory bylo moţno prohlédnout klasicky, listováním v jednotlivých herbářích, anebo 

na slideshow - projekci. Přehlídka představovala 440 prací. Zúčastnilo se 8 škol a 2 výtvarné 

krouţky. ...Automatovník na domácí úkoly, Peněţník, Kouzelnice blanenská, Časovnice 

přesná, Cigaretník nebezpečný, Práskačka obecná, Miminkovník hlavový, Láskomluvník 

pravý, Učedlivka výborná, Petkoţrout ekologický a další stály opravdu za shlédnutí.  

Chci také poděkovat nejen dětem, ale i všem paním učitelkám a vedoucím krouţků, které děti 

podněcovaly k práci. K výstavě bylo vytvořeno CD obsahující všechny práce.  

 

                                                                        Petra Herotová vedoucí Galerie města Blanska  

 

 

 

V zdravém těle zdravý duch 
 

Toto známé heslo si  vzali k srdci všichni účastníci sportovního dne, který se v posledním dnu 

měsíce dubna uskutečnil na  Základní škola a mateřské škole v Adamově. 

Týden před sportovním dnem se ţáci mohli rozhodnout, které  sportovní disciplíně se budou 

tento den  věnovat  a tedy se zapsat  do jednotlivé sportovní dílny. Ţáci měli na výběr 

následující dílny: halovou kopanou, jízdu na kole, bowling,  turistiku, stolní tenis a stolní hry.  

Většina fotbalistů naší školy se přihlásili do turnaje v  halové  kopané, který se konal v hale 

tělovýchovné jednoty Sokol Adamov pod vedením pana učitele Kašpárka. 

Příznivci  bowlingu jeli s panem učitelem Tůmou a Spurným do Blanska, kde se soustředěně 

snaţili porazit co nejvíce kuţelek jednou ranou.  

Ostatní účastníci sportovního dne měli moţnost se zúčastnit besedy s panem Josefem 

Regecem, reprezentantem naší republiky v cyklistice. Pan Regec vyprávěl ţákům o svých 

začátcích v cyklistickém sportu, zavzpomínal na  svoje mezinárodní úspěchy, také vyprávěl 

ţákům o své účasti  na letních olympijských hrách v Soulu (1988). Seznámil děti  s ţivotem 

profesionálního sportovce, s potřebou sebeovládání, odříkání a také s nutností zdravé výţivy. 

Dále se ţáci mohli zeptat na vše, co je zajímalo. Prohlédli si také speciální kola pro časový  a  

silniční závod v cyklistice. Odváţlivci se na nich mohli také svést. Zajímavé bylo také 

srovnání dresů dnešních reprezentantů s dresy reprezentace v minulém období.  

Po skočení besedy se ţáci zapojili do činnosti ve zbývajících dílnách. Milovníci stolního 

tenisu změřili své síly ve dvouhře či čtyřhře. Vyznavači stolních her hráli scrabel, šachy a 

další zajímavé hry.  Cyklisté se vydali na výlet  do Babic.  Turisté šli  na Býčí skálu.  Tento 

den se vydařil a proto můţeme směle říci : „Sportu zdar a sportovnímu dni zvlášť!“ 
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Divadlo Polárka – Marťanská kronika 
 

Ve čtvrtek, 27. května 2010 navštívila naše třída 7.A spolu s 7.B divadlo Polárka.  Divadelní 

hra podle sci-fi knihy amerického spisovatele Raye Bradburyho se jmenuje Marťanská 

kronika a je příběhem o střetu a zániku dvou civilizací – na Zemi a Marsu.  

Děj je zasazen do let 1999 – 2026. Popisuje fiktivní historii a kolonizaci Marsu Pozemšťany. 

Kolonizátoři přinášejí na Mars pozemské vlastnosti: touhu po seberealizaci, po zbohatnutí a 

svoji samotu. Bradburyho dílo představuje jednu z nejvýznamnějších knih vědeckofantastické 

literatury poválečného období. Hráli: Petra Bučková, Jana Panská, Václav Hanzl, Jiří 

Skovajsa a další. (J.Hrubá) 

 

Kočičí pasování na čtenáře 
 

Ve středu 2. června 2010  měli chlapci a děvčata z kočičí třídy 1. B naší základní školy velký 

den. Po devíti měsících pilné práce ve škole mohli ukázat kamarádům, rodičům, prarodičům i 

hostům, jak krásně se naučili číst.   

Od září jsme všichni denně  pilně trénovali čtení písmenek, slabik, slov a pak celých vět. I 

v rámci mezitřídního projektu mezi třídami 1.B a 9.A  „Čteme spolu“, jsme pravidelně 

trénovali předčítání pohádek ze slabikáře pro ţáky devátého ročníku, a ti na oplátku  četli jiné 

pohádky  nám.  Postupně jsme se prokousávali celým slabikářem, aţ jsme se dostali 

k pohádce O Budulínkovi. Právě tuto pohádku jsme se rozhodli, ţe na slavnosti přečteme. 

Nervozita před čtením byla veliká, ale všem z nás se to  podařilo na velikou jedničku 

s hvězdičkou. 

A co následovalo ? Do třídy za zvuku fanfár přišla rytířka Romana, která opravdovým mečem 

kaţdého z chlapců i holčiček jednotlivě pasovala do řad čtenářů. 

Na památku na tento velký den, kaţdý z nás dostal šerpu Čtenář 2010, opálený diplom, jako 

ze starých dob, drobné dárečky a průkazku do školní knihovny. 

Následovalo malé pohoštění ve školní druţině, o které se postarala jedna z maminek a paní 

vychovatelka. 

Bylo to krásné odpoledne, velký záţitek pro všechny, na které hned tak nezapomeneme. 

 

                                                               Ţáci 1. B třídy a paní učitelka Mgr. Ilona Martochová 
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Lipka 

 
Dne 2. 6. 2010 jsme jeli na konferenci do Krajského úřadu v Brně.Na této konferenci se 

zúčastnilo 6 škol. Kaţdá škola měla svou lokalitu.My jsme měli lokalitu o lomu Hády. Po 

odprezentování tří prezentací byla deseti minutová přestávka. Po přestávce jsme si šli sednout 

do společenské místnosti a pokračovali ve svých prezentacích. Hned po přestávce přišla na 

řadu ZŠ Adamov.Ve třídě 7.A prezentovali Stela Peterková a Radek David a v 7.B 

prezentovali Sandra Didi a Alexandra Pelanová. Po odprezentování nám všichni porotci a 

pořadatelé poděkovali za účast v tomto programu a   dostali jsme jako odměnu dort a kníţku o 

přírodě. Jakmile odprezentovalo všech šest škol, šlo se na oběd. Po obědě jsme se vlakem 

vrátili zpět do Adamova.Byla to velká zkušenost a tréma . 

 

                               

 

 

 

Michaela Pavlíčková 

Sandra Didi 

 

 

 

 

 

 

 

Jak jsme slavili Den dětí ? 
 

31. 5. Koncert Marbo – Dva hudebníci nám zpestřili den svým 

programem s názvem „KAPELA NA TURNÉ„. Zazpívali jsme si 

s nimi pár známých písniček, například od skupiny Kabát píseň Raci v práci. 

 

1. 6. IV. ročník turnaj v kopané  O pohár ředitele ZŠ a MŠ Adamov a  FK Adamov.  

Hoši z naší školy obsadili  pěkné  3. místo. Libor Vintr byl vyhlášen nejlepším hráčem 

turnaje. 

 

2. 6. Bowling – Naše škola se zúčastnila bowlingu, ve kterém hráči pro naši školu získali 

pohár za krásné druhé místo. Soutěţili jsme spolu s dalšími 12-ti školami. Vedoucí našeho 

týmu byl pan učitel Stanislav Tůma, který se v kategorii „ učitelé„ umístil na 4. místě. Školu 

reprezentovali tito ţáci: Filip Rozsypal, Martin Kuchař, Dominik Neuman, Klára Potůčková a 

Gabriela Čalkovská. 

 

4. 6. Cizokrajná zvířata – Do školy zavítali dva pracovníci z největší záchranné stanice 

v ČR. Nepřijeli sami, spolu s nimi přijelo mnoho zajímavých zvířat. Zvířata (od činčily po 

chameleona) nám byla blíţe představena, tyto zajímavé kousky jsme si mohli pohladit a 

některé i podrţet na ruce.  

 

 

7. 6. Pohádkový les – Děti z MŠ a prvního stupeň ZŠ plnily různé úkoly za sladké odměny, 

ty pro ně nachystali ţáci 8. a 9. třídy, převlečeni za pohádkové bytosti.                                 

                                                                                                                        Jana Dohová 
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              Pohádkový les 

 

Ach, to počasí! Letos nám opravdu při oslavách Dne dětí 

nepřálo. My si z toho ale nic neděláme -  pohádkový les 

jsme odloţili na 7. června a nakonec jsme se pěkného počasí 

dočkali.  

Pohádkový les přichystali pro děti z  mateřských škol a 

prvního stupně základní školy ţáci šestého, osmého a 

devátého ročníku. 

Les oţil postavičkami z pohádek, dětských seriálů a 

večerníčků. Usmívala se na nás sluníčka, strašili nás čerti i 

čarodějnice. Kolem perníkové chaloupky jsme se dostali aţ 

ke studánce s vodníky, cestou jsme potkali Jezerní královnu, víly, princezny, kočičky a 

trpaslíky. Kolem  berušek jsme přišli na louku, kde na nás čekali klauni a fotbalisti. Všichni  

měli pro děti připraveny úkoly, například poznávání předmětů nebo pohádek, skákání přes 

švihadlo. Děti musely hodit minci do jezera, ulovit rybičku, trefit se  do perníkové chaloupky, 

mráčku či  do klaunovy pusy, kopnout míč do branky, zazpívat písničku nebo přednést 

básničku. Za odměnu dostaly vţdy bonbón - a to nejen ten, který si dokázaly ustřihnout. Na 

konci cesty je pak čekala malá svačinka v podobě oplatku a pitíčka. Děti byly spokojené a 

plné záţitků.   

Děkujeme Městu Adamov za  finanční příspěvek na odměny pro děti a především ţákům, 

kteří celou akci připravili, aby mohli udělat radost malým kamarádům. 

 

Jaroslava Šmerdová 
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ŠKOLNÍ VÝLET 1.A  a  3. A  
 

18. 6. 2010  jsme jeli my, tedy 3.A a 1.A, na školní výlet do Hodonína. Museli jsme být 

nejpozději v 7:45 hodin před školou, protoţe v 8:00 hodin nám jel autobus. Jeli jsme do 

Hodonína docela dlouho, ale rozhodně jsem se nenudila, protoţe se mnou seděla Romča a ta 

mě rozesmívala. 

Kdyţ jsme konečně dojeli do Hodonína, zastavili jsme na parkovišti kousek od ZOO. V ZOO 

jsme se nejdříve nasvačili a šli jsme si ji prohlédnout. Viděli jsme: tygra, lva, kozy a ovce, 

pakoně, velblouda, muflony, papoušky (například Ara ararauru nebo papouška Ţako, tukany, 

Ary zelenokřídlé a další). Taky tam byli klokani, šimpanzi a nějaké malé opičky. Moc se mi 

líbilo, ţe tam měli vystavené kresby šimpanzů. Bylo tam akvárium, ve kterém byly různé 

ryby, dokonce i dva ţraloci. Potom jsme si mohli něco koupit, já jsem si koupila turistickou 

známku, plyšového tygříka a pohled. A protoţe bylo na čase, jeli jsme na oběd do restaurace. 

Zabrali jsme dva stoly pro čtyři a jeden velký. Měli jsme kuřecí přírodní řízek s bramborami a 

limonádu. 

Potom jsme jeli autobusem do přístaviště, kde uţ na nás čekala loď KONSTANCIE, do které 

jsme nastoupili a sedli si ke stolečkům. Seděla jsem s Romčou, Eliškou a Kačkou. Potom 

přišla královna Konstancie se svým páţetem. Páţe přineslo poklad a klíč od něho a zase 

odešlo. Královna Konstancie schovala poklad pod stůl a klíč si schovala u sebe. Řekla nám, 

co máme dělat, kdyby nás přepadli piráti. Jeli jsme po Baťově kanále. Po levé straně jsme 

hledali pohádkové bytosti, nejprve jsme viděli jeţibabu a perníkovou chaloupku, spider-mana, 

vodníka a vílu Amálku. Ale potom nás přepadli piráti. Všech se nás ptali, kde je poklad, aţ 

málem hodili Maťeje z 1.A do vody. Ale královna Konstancie jim prozradila, kde je poklad 

schovaný. Neměli klíč, ale královna Konstancie jim to zase prozradila. Potom jsme je uspali a 

pak zase probudili a vyhnali. Kdyţ jsme se vraceli, tak jsme potkali mušketýra, který vezl 

dopis pro královnu, ţe uţ všechny piráty pochytali. Potom jsme zase viděli pohádkové 

postavy: plaváčka, tygra, domeček Sněhurky a sedmi trpaslíků, vílu Amálku, vodníka, spider-

mana a jeţibabu s perníkovou chaloupkou. 

Moc se mi tam líbilo.    

                                                                          Jitka Večeřová, ţákyně třídy 3.A 

     

 

 

Ţáčkování 

 
Společně s paní Králíčkovou jsme mysleli, ţe by bylo pěkné pozvat na besedu do Adamova 

pana spisovatele Jiřího Ţáčka.Bohuţel jeho zdravotní stav mu cestování neumoţňuje, a proto 

jsme se rozhodli, ţe kdyţ nemůţe přijet on k nám, uděláme mu radost my s dětmi na dálku.A 

tak všechny děti ze školy na Ronovské natrénovaly básničky a písničky od pana Ţáčka a to v 

takové malé přehlídce, kterou jsme nazvali ŢÁČKOVÁNÍM. 

Měli jsme krásný plán, ţe naši přehlídku bude uvádět paní učitelka z 1. A – paní učitelka 

Ţáčková. Ale angína si nevybírá (tedy vybrala si naši paní učitelku), a tak se úvodu zhostili 

velmi dobře naši nejstarší ŢÁČCI z Ronovské – ţáci 4. A – Dominik Cypra a Bára Uhlířová. 

Po úvodu uţ jelo vše „jak po másle“. Básničky se střídaly s písničkami a jedna třída se 

střídala s druhou. Celé naše vystoupení bylo natočeno na DVD a posláno panu Ţáčkovi. Teď 

uţ jsme moc zvědaví, jak se mu vše bude líbit. Psal, ţe si v čase našeho ŢÁČKOVÁNÍ uvaří 

kafíčko, sedne do křesla a bude na nás myslet.  

A my přejeme panu Ţáčkovi hodně zdraví – a kdyby to to jeho zdraví dovolilo, rádi ho v 

Adamově přivítáme … a to není Aprílová škola... 

Mgr. Soňa Karásková 
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Rozloučení s ţáky devátých ročníků. 

 
V úterý 30. června 2010 se konalo v Městském kulturním středisku Adamov slavnostní 

rozloučení s ţáky devátých ročníků. Rozloučení se uskutečnilo za přítomnosti místostarosty 

města Adamova pana Miroslava Čumy, předsedy školské rady pana Romana Piláta a také 

rodičů ţáků.  Za zvuku  klasické hudby vstoupili ţáci devátých ročníků za doprovodu 

prvňáčků do vyzdobeného sálu.  Jakmile se ţáci usadili, předvedli prvňáčci, co uţ se v prvním 

roce školní docházky naučili. Ředitelka školy pronesla slavnostní řeč a potom následovalo 

představení jednotlivých absolventů školy jak slovní tak v elektronické podobě. Toto 

představení zajistil třídní učitel Aleš Spurný ve spolupráci s vyučující informatiky.  Kaţdý 

ţák byl dekorován absolventskou šerpou, obdrţel výroční vysvědčení, pamětní list  a drobné 

upomínkové předměty. S ţáky se také rozloučil třídní učitel. Na závěr vystoupili zástupci 

ţáků Petra Vojtová a Martin Kuchař, kteří se velmi pěknou závěrečnou řečí rozloučili se 

školou a poděkovali učitelům i vedení školy za získané vědomosti a dovednosti. Slavnostní 

akt ukončila Jaroslava Šmerdová, která také celý pořad uváděla.   

                                                                                                            Vedení školy 

 

 
ŢÁCI 4. A 

Barbora Uhlířová (10 let) 

 

Chytří jsou ţáci ze 4. A, 

dostanou známku, kterou jim paní učitelka dá. 

Je to pětka nebo je to jednička? 

Je velká nebo je maličká? 

 

Jednička s hvězdičkou nebo i dvojka, 

jedna méně a moţná ještě trojka. 

Tyhle známky ještě jdou. 

A co tyhle? Pojď za mnou! 

Čtyřka, pětka tak to ne! 

Tohle přece hrozné je! 

 

V šikovné třídě 4. A 

je on, ona i já. 

V 1. A se učili psát, 

číst, kreslit i počítat. 

Teď uţ jsou velcí a umí vše 

a moc dobře jim to jde. 

 

Ve třídě 4. A se mají rádi, 

jsou to všichni dobří kamarádi. 

K sobě se pěkně chovají 

a o přestávce mlsají. 

 

Tohle byla básnička o třídě 4. A, 

kam chodí on, ona i já. 
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Kam se dostali vycházející ţáci 2009/2010? 
 

Určitě jste drţeli palce všem vycházejícím ţákům, kteří letos usilovali o přijetí na střední 

školy. Jak byli úspěšní a na jaké studijní obory byli přijati? O tom se dovíte z následujících 

tabulek. Ţáci osmých tříd, kteří budou vycházet příští rok,  se z přehledu mimo jiné dozví, o 

jaké studijní obory byl v tomto školním roce největší zájem. 

 

1. Ţáci vycházející z 9. roč. 

Název školy,  

popř.  studijní nebo učební obor 

Počet 

přijatých  

Ukončení 

Gymnázium (Blansko, Brno) 2 M 

Obchodní akademie (Blansko, Brno, Boskovice) 3 M 

SPŠ Sokolská, Brno, počítačová grafika 3 M 

SPŠ Jedovnice, inf. technologie 2 M 

Střední zdravot. škola, zdravotnický asistent (Blansko, Brno) 4 M 

SŠ Hybešova,Boskovice, ekonomika v podnikání 1 M 

ISŠ Purkyňova, Brno, informační  technologie  1 M 

ISŠ Purkyňova, Brno, sociálněsprávní činnost 1 M 

SOŠ Bezručova, Blansko, mechanik-seřizovač 2 M 

SOŠ A. Citroena, Boskovice, automechanik 1 VL 

SOŠ, Bezručova, Blansko (kuchař – číšník) 1 VL 

SOŠ Bezručova, Blansko (elektromechanik) 1 VL 

SOŠ stavební, Brno – Bosonohy (mechanik plyn. zařízení) 2 VL 

SOŠ obchodní, Jánská, Brno (aranţérka, prodavačka) 2 VL 

SOŠ a SOU lesnické a rybnikářské, Bzenec (mechanizátor) 1 VL 

SOU Rajhrad (zahradnictví) 1 VL 

Počet přijatých ţáků na SŠ z 9. ročníku 28  

 

2. Ţáci odcházející z 5. ročníků na víceleté gymnázium 

Název školy Počet 

přijatých 

Gymnázium Blansko  3 

Gymnázium Brno  1 

Počet ţáků odcházejících na osmileté gymnázium - celkem 4 

 

3. Ostatní vycházející ţáci 

1 ţák vycházející z 8. ročníku– přijat na SOU Bezručova, Blansko 1  VL 

 

Všem vycházejícím ţákům přejeme na jejich další cestě za vzděláním jen to nejlepší. 

 

Pozn.: VL = výuční list 

            M  =  maturita 

 

        D.Hodaňová, výchovná poradkyně 

 


