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Základní škola 

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

Klapka  Název  místnosti Klapka  Název  místnosti 
200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 
201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj  
202 Fax 209 Kabinet Př 
203 Kabinet informatiky 210 Kabinet M a Z 
204 Sekretářka 211 Kabinet F 
205 Preventista BOZP 212 Školník 
206 Družina I 213 Vedoucí stravování 
222 Družina II 215 Kabinet 1. stupeň 
207 Účetní 215 Kabinet Čj  
208 Kabinet 1. stupeň 223 Mateřská škola Komenského 4 
 
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 6 515 531 192 1msadamov@tiscali.cz 
 724 983 063  
MŠ Komenského 4 730 807 641  
MŠ Jilemnického 515 531 198 msadamov3@seznam.cz 
 724 370 187  
E-mailové adresy pedagog ů:  
s.baborska@adamov.cz s.karaskova@adamov.cz j.smerdova@adamov.cz 
j.burianova@adamov.cz j.kratochvil@adamov.cz d.spicarova@adamov.cz 
m.burianova@adamov.cz e.kubenova@adamov.cz i.sturchova@adamov.cz 
r.cupak@adamov.cz h.lebisova@adamov.cz s.tuma@adamov.cz 
l.dohova@adamov.cz h.lickova@adamov.cz o.tumova@adamov.cz 
h.dolezelova @adamov.cz i.martochova@adamov.cz a.spurny@adamov.cz 
d.hodanova@adamov.cz p.jakusidisova@adamov.cz   m.belzikova@adamov.cz 
j.horackova@adamov.cz v.rutova@adamov.cz  
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Milí žáci a žákyn ě, vážení rodi če,  učitelé, u čitelky, vychovatelky a 
zaměstnanci školy , 
 
 
dovolte mně, abych Vás seznámila s vzdělávacími a výchovnými výsledky školy za druhé 
pololetí školního roku 2013-14. Výchovně vzdělávací proces na základní škole také v tomto 
školním roce probíhal podle vzdělávacího programu Hrou k vědění. Podporována byla 
environmentální  výchovy, čtenářská, matematická a počítačová gramotnost. Pracovali  jsme 
podle inovovaného projektu Podpora zdraví ve škole. Pro zkvalitnění výuky byly využívány 
moderní metody výuky a další doplňkové formy  jako je  projektového vyučování, činnostní 
učení, návštěvy výstav, exkurze a výlety.  V průběhu roku jsme společně zorganizovali: 
Stonožkový týden,  Den Země, Den jazyků, Vánoční dílny, Vánoční běh do schodů, Den 
stromu, Den GIS, Malou maturitu, Školní akademii k 50. výročí povýšení obce Adamov na 
město, sportovní turnaje a mnoho dalších zajímavých akcí.  
          
V letošním školním roce jsme uspořádali nebo jsme se zúčastnili následujících soutěží: 
Školní kolo recitační soutěže ve, kterém zvítězili tito žáci: 

- v 0. kategorii  Tereza Ličková 
- v 1. kategorii  Milena Maňáková 
- v 2. kategorii  Veronika Jakubíková 
- ve 3. kategorii Denis Havelka 
- ve 4. kategorii  Dominika Martochová 

 
V okresní recitační soutěži  Setkání poezie v Adamově obsadil  Filip Nezval ze 3. B v II. 
kategorii  1. místo a Dominika Martochová z  9. A získala také  1. místo ve 4. kategorii . 
 
V recitační soutěži  Lysické sluníčko  zvítězil Filip Nezval  v druhé kategorii a Dominika 
Martochová  obsadila druhé místo ve své kategorii. 
  
Vavříny v dějepisné  olympiádě si  odnesla  Tereza Fialová za první místo a    Michal Buš za 
druhé místo.  
 
V naší škole se uskutečnil sedmnáctý ročník  okresního turnaje v malé kopané, pod vedením 
pana učitele Stanislava Tůmy.  
Poprvé žáci naší školy postoupili  do okresního kola ve florbalu. 
 
Ve škole se také se ve škole konal okrskový turnaj ve vybíjené pod vedením paní učitelky 
Marie Klepárníkové a Edity Kuběnové. 
 
Také v letošním roce se na naší škole také konala mezinárodní matematická soutěž  s 
názvem Klokan. V kategorii  Cvrček získala první místo Natálie Kazdová, v kategorii  
Klokánek Martin Hloušek , v kategorii Benjamín Eliška Smolíková a Michal Korčák  
v kategorii Kadet. 
V další matematické soutěži – Pythagoriádě získala nejlepší výsledek Iva Kolářová z V.A a 
Denis Havelka z 6. A  
 
Ve výtvarné soutěži Salónek   adamovských mladých  umělců získali  ocenění  
- v druhé kategorii Filip Havlíček, Tomáš Homola, Adam Crha, Adam Kuchař, Tea 
Ševčíková. 
- ve třetí kategorii  Lucie Nejezchlebová, Markéta Vrtělová , Jitka Cyprová a Antonín Boček 
- v  kategorii – Společná práce dostala ocenění  1.A a její práce  Šmoulové jdou do školy   
dále  žáci 9.A za práci Doodler 
- v kategorii Dobrý nápad   získali ocenění žáci 1.B a 1.C 
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Vybraní žáci z prvního ročníku nás reprezentovali na Olympiádě prvních ročníků ve Velkých 
Opatovicích. Jiří Bavlnka získal bronzovou medaili za třetí místo v hodu míčkem a Romana 
Adámková  také obdržela bronzovou medaili za skok do dálky.       
 
Žáci naší školy byli jsme úspěšní na poháru krále Jiřího v Kunštátě, přivezli celkem pět 
medailí. Zlatou medaili získali Jiří Sladký v běhu na 50 metrů a Katka Peterková v hodu 
míčkem za výkon 38,66 m. Stříbrná byla smíšená štafeta starších žáků na 4 x 200 metrů ve 
složení David Křenek, Tomáš Poláček, Katka Peterková a Iva Kolářová. Bronz získali 
Vojtěch Konečný ve skoku dalekém (3,75 m) a Marco Unčík v hodu míčkem (32,6 m).  
 
Naše škola má také vynikající šachisty - Olinku Dvořákovou, Filipa Nezvala, Martina 
Hlouška, Jana Kratochvíla, Petru Masákovou a mnoho další. Nejúspěšnější v letošním roce 
byla Olinka Dvořáková, která vyhrála mistrovství České republiky a bude naši republiku 
reprezentovat na mistrovství světa v Jihoafrické republice. 
 
Úspěšně jsme se zapojili do třídění odpadu. V podzimní soutěži tříd ve sběru papíru zvítězila 
třída 2. B a nejvíce sběru přinesla Kateřina Pavlíčková.  V jarní soutěži jednotlivců ve sběru 
papíru se umístil na prvním místě Filip Nezval, druhá byla Kateřina Poláčková a třetí Filip 
Havlíček. 
I v letošním školním roce jsme sbírali elektroodpad.  Celkem jsme nasbírali 416 kg. Děkuji 
všem, kteří se aktivně podílí na ochraně životního prostředí. 
Zapojili jsme se také do dvou charitativních akcí. Pro organizaci Život dětem jsme získali 630 
Kč.  Připojili jsme se také do organizace květinového dne, dne boje proti rakovině, našim 
žákům podařilo vybrat 4 630,- Kč. 
 
Naše škola se zapojila také do projektů se středními školami. Naši žáci  soutěžili ve 
znalostech na Střední odborné škole TEGA v Blansku.    
 
Spolupracovali jsem také s Gymnáziem v Blansku. Naši školu zastupovalo družstvo ve 
složení Tereza Fialová, Michal Korčák a Marek Peterek z 9.A třídy a Michal Buš  a Pavel 
Crha  z 8.A třídy. V soutěži se týmu dařilo, skončili jsme na 3. místě s pouhou půlbodovou 
ztrátou na druhé družstvo. 
 
Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu  230  žáků. Na prvním stupni se učilo 157 
žáků,z tohoto počtu 128 žáků prospělo s vyznamenáním,  28 žáků prospělo a jeden 
neprospěl.  
Na druhém stupni se učilo 73 žáků, z toho to počtu v 6. – 9. ročníku prospělo 27   žáků 
s vyznamenáním,  42 žáků prospělo, 1 žák neprospěl,  2 žáci mají odloženou klasifikaci. 

Důtka ředitelky školy byla udělena pedagogickou radou 2 žákům. Důtka třídního učitele byla 
udělena 15 žákům. V letošním školním roce bylo také chování jednoho žáka hodnoceno 
třetím stupněm z chování. 
             
Za aktivní práci a reprezentaci školy obdrželo pochvalu třídního učitele 72 žáků. Pochvalu 
ředitelky školy za vzornou reprezentaci školy obdrželi následující žáci: Olinka Dvořáková, 
Filip Nezval, Jiří Bavlnka, Marco Unčík, Vojta Konečný  
 
Nejlepším žákem školy byla pedagogickou radou vybrána žákyně  třídy  9. A Dominika 
Martochová. 
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V každé třídě byl vyhlášen nejlepší žák: 
1.A Martin Mikula 
1. B Linda Wutková 
1.C Jiří Bavlnka  
2. A   Aneta Papižová 
2. B   Matyáš Polzer  
3.A Jan Reichel    
3. B    Veronika Jakusidisová       
4. A   Olga Dvořáková 
4. B Aneta Nestrašilová 
5. A Dominika Madziová  
6. A Jitka Cyprová  
7. A Kateřina Janíčková 
8. A  Soňa Flachsová   
9. A  Adriana Kubínová 

 
 

     Nejlepší průměr na prvním stupni měla třída 1. A a 1.B     –  s průměrem 1.  
     Celkový průměr na prvním stupni je   1,23. Nejlepší průměr na druhém stupni má  
     třída  6.A s průměrem 1,83. Průměr za celý druhý stupeň je 1,99.  Celkový průměr  
     školy je 1,47.  

 
V druhém pololetí žáci zameškali 11 439 hodin, na první  stupni to bylo 6 123 hodin, na 
druhém stupni 5 316 hodin, průměr na prvním stupni činí 40 hodin a průměr na druhém 
stupni je 73 hodin, celkový průměr školy je 50 hodin. Bohužel v tomto pololetí  někteří 
žáci měli  také neomluvenou absenci. Dva žáci měli celkem 45 neomluvených hodin.  

 
Srdečně blahopřeji všem, kteří prospěli s vyznamenáním, i těm, jejichž školní i 
mimoškolní činnost byla oceněna pochvalou. 
Doufám, že žáci, kteří obdrželi důtku nebo snížený stupeň z chování budou přemýšlet o 
tom, jak své chování  napraví.  
                  
Děkuji všem žákům, kteří přispěli k reprezentaci školy a organizaci celoškolních akcí. 
Zejména děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci a následné realizaci školní akademie 
a při organizaci pohádkového lesa pro děti v mateřské škole a také při zápisu dětí do 
první třídy. Děkuji žákovské radě za pomoc při organizaci školních programů a všem, 
kteří se podíleli na vydávání školního časopisu Devítka.  

 
Poděkování za celoroční práci si také zaslouží všichni zaměstnanci školy,  za zajištění 
vzorného chodu školy,  za zajištění bezproblémového výchovně vzdělávacího procesu,za 
aktivitu a iniciativu při plnění jednotlivých úkolů. 

 

Vážení rodiče děkuji také Vám za plodnou spolupráci a ochotu při zajišťování jednotlivých 
činností školy, vstřícné jednání a vzájemnou podporu.  

 

        Mgr. Jana Burianová 

             ředitelka školy 
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AKCE  ŠKOLY V 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO 
ROKU 2013 – 14 

 
Žáci ZŠ Adamov spolupracují se studenty Gymnázia Bl ansko 
 
Od druhého pololetí školního roku 2013/2014  je naše škola jednou z pěti partnerských škol 
Gymnázia Blansko v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání  
na středních školách Jihomoravského kraje. 
Náplň spolupráce spočívá v návštěvě programů, které pro žáky základních škol připravili 
studenti gymnázia z oblasti přírodních věd. V tomto školním roce jsme absolvovali s žáky  
9. třídy výukový program do chemie v rozsahu pěti vyučovacích hodin zaměřený  
na organickou chemii, konkrétně významné  chemické látky v organismech. 
Druhou část tvořila soutěž skládající se ze 4 korespondenčních kol a jednoho finálového kola 
konaného přímo v budově gymnázia. Pětičlenné družstvo vždy plnilo úkoly z biologie, 
chemie, fyziky a zeměpisu. Na vypracování úkolů měli žáci  měsíc. Jednotlivé úlohy 
z každého předmětu byly teoretické i praktické. Některé úkoly prováděli žáci v laboratoři,  
jiné mohli udělat i doma nebo museli vyrazit do přírody. Finálové kolo pak obsahovalo jednu 
praktickou úlohu z každého předmětu. 
Naši školu zastupovalo družstvo ve složení Tereza Fialová, Michal Korčák a Marek Peterek 
z 9.A třídy a Michal Buš  a Pavel Crha  z 8.A třídy. V soutěži se týmu dařilo, skončili jsme  
na 3. místě s pouhou půlbodovou ztrátou na druhé družstvo.  
Poděkování patří učitelům i studentům gymnázia za přípravu programů i soutěže, ale také 
žákům družstva, kteří zodpovědně po dobu pěti měsíců plnili svoje úkoly a reprezentovali 
školu na soutěži. Získané poznatky a zkušenosti pro ně budou jistě přínosné. 
                                                                                                                Mgr. Jana Horáčková 
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KYBERŠIKANA ANEB PREDÁTOR NA OBZORU  

Facebook je sociální síť, která momentálně hýbe světem. O jeho důležitosti se každodenně 
přesvědčují masy lidí, proto je třeba o Facebooku něco málo vědět a jeho existenci 
neignorovat.  

Ani naši školu nenechávají chladnou otázky zneužívání sociálních sítí, které naše děti ve 
velikém množství používají. Dne 7. února přijal na naši školu pozvání pan Pavel Kotouček z 
Občanského sdružení ELIM Letovice. Tento program pod názvem Kyberšikana aneb 
predátor na obzoru přiblížil nejen dětem ze 4.B tento svět internetu. Pan Kotouček 
poukazoval na nebezpečí, která v tomto veřejném prostoru číhají, kdo všechno se skrývá za 
falešnými profily sociálních sítí a čeho jsou tito lidé schopní. Jak tyto virtuální agresory 
poznat? Jak se chránit před jejich zákeřnými praktikami? Na tyto otázky dostaly děti 
odpověď. Děti měly i možnost zhlédnout několik krátkých filmů na toto téma. Na závěr 
následovala spousta otázek ze strany dětí, na které jim pan lektor s velkou ochotou 
odpovídal. 

 Věřím, že tento program vedl děti k vážnému zamyšlení a všichni si zapamatovali 
těchto několik bodů: 

1. Nezveřejňovat osobní údaje. 
2. Nesdílet fotky. 
3. Bezpečně se odhlašovat 
4. Měnit přihlašovací údaje nebo mít bezpečnější hesla. 
5. Nepřidávat si lidi pouze kvůli počtu. Přidávat si pouze dobře známé lidi. 
6. Číst si pravidla užívání. 
7. Rozlišovat virtuální a reálný život. 
8. Nebýt závislý na sociálních sítích; nespamovat. 

Všichni panu Kotoučkovi mockrát děkujeme. 

         Mgr. Martina Belžíkové 
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PYTHAGORIÁDA 2013/2014  
(11.2.2014) 

 
Každá kategorie řešila 15 úloh (tzn. max. zisk byl 15 bodů). 

Pro postup do okresního kola bylo třeba 9 bodů. 
 

5. roč.  
Kolářová I. 7 b. 
Madziová D. 3 b. 
 
6.roč. 
Havelka D. 6 b. 
Čápová K. 5 b. 
Cyprová J. 1 b. 
Flachs V. 1 b. (diskvalifikován pro nevhodné chování) 
 
7. roč. 
Kopřiva D. 1 b. 
Janíčková K. 1 b. 
 
8. roč. 
Crha P. 1 b. 
Peša P. 1 b. 
Cypra D. 0 b. 
Nešetřilová H. 0 b. 

 
 
 
 

ŠKOLNÍ KOLO RECITA ČNÍ SOUTĚŽE 
 
 
Ve středu 26. února 2014 se konalo školní kolo recitační soutěže. Každá třída si 
nejdříve uspořádala svá třídní kola, ze kterých do školního kola postoupili vždy dva 
nejlepší  žáci z každé třídy.  V promítací síni se po obědě sešli nejen soutěžící, ale i 
jejich kamarádi a rodiče, kteří jim drželi palce.  
Soutěž byla velice vyrovnaná, všichni podali krásné výkony a zaslouží si obrovskou 
pochvalu za to, že se naučili tak krásné básničky a  našli i odvahu si před publikum 
stoupnout a recitovat. Doufám, že si středeční poetické odpoledne všichni užili a už 
ted se těší na další kolo, které proběhne opět za rok.  
 
 
 
Výsledky školního kola recita ční sout ěže  
0. kategorie (1. ro čník) 
1. místo:  Terezka Ličková  1. B 
2. místo: Nela Antonů             1. A 
3. místo: Karel Martinec  1. C  
                     Martin Mikula                     1. A 
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1. kategorie (2. a 3. ro čník) 
1. místo:  Milena Manáková  3. B 
2. místo: Jan Reichl                      3. A 
3. místo: Anetka Papižová  2. A 
2. kategorie (4. a 5. ro čník) 
1. místo:  Veronika Jakubíková 5. A 
2. místo: Dominika Madziová            5. A 
3. místo: Olga Dvořáková  4. A 
3. kategorie (6. a 7. ro čník) 
1. místo:  Denis Havelka  6.A 
2. místo: Kateřina Janíčková   7.A 
3. místo: Lukáš Grydil             7.A 
4. kategorie (8. a 9. ro čník) 
1. místo:  Dominika Martochová 9.A 
2. místo: Markéta Vrtělová  9. A 
3. místo: Dominik  Cypra  8. A  
 
 
        Mgr. Helena Li čková 

 
 

ADAMOVSKÝ MASOPUST 
 

Poslední únorový den se v Adamově konal  masopust. A naše třída přece nemohla 
chybět. Ve škole jsme si vyrobili masky z našeho oblíbeného materiálu – 
odpadkových pytlů, ozdobili je krepáky, v pase převázali stužkou a na čepici přilepili 
pérka a už byli na světe skvělí indiáni. První místo za kolektivní masku nás tedy opět 
neminulo.  Všichni jsme si páteční odpoledne náramně užili a těšíme se na další 
masopust.  
 

Žáci 3. B  
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TURNAJ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V HALOVÉ KOPANÉ 
 

Ve dnech 5. – 7. března 2014 se konal již 17. ročník okresního přeboru základních 
škol v halové kopané kategorie starších žáků, jehož tradičním pořadatelem je ZŠ a 
MŠ Adamov. Letos poprvé se turnaj nekonal v adamovské sportovní hale, ale 
z důvodu výhodnějšího pronájmu haly byl přesunut do Blanska. 
Turnaje se zúčastnilo 15 škol okresu Blansko. První dva dny patřily soubojům ve 
skupinách, z nichž pak nejlepší družstva postoupila do pátečního 5-tičlenného finále. 
Celkovým vítězem a postupujícím do krajského kola se zcela zaslouženě stali žáci 
ZŠ Letovice, kteří prokázali nejlepší kvalitu a úroveň. Na dalších místech se umístili 
žáci z ZŠ Lysice, Gymnázia Blansko, ZŠ Boskovice (nám. 9. května) a ze ZŠ Velké 
Opatovice. 
Žáci naší školy, kterou reprezentovali M. Peterek, M. Korčák, M. Badal, T. Gryc, M. 
Hartl, T. Antoňů, D. Kopřiva a L. Pernica, ve skupině nejprve prohráli s chlapci 
z Boskovic (0:5) a poté i Benešova (1:4). Teprve v posledním utkání, ve kterém však 
už ani jednomu z družstev nešlo o postup, předvedli zlepšený výkon a porazili po boji 
žáky ze ZŠ Olešnice (4:3).  
Funkci rozhodčího po celou dobu turnaje vykonával p. místostarosta J. Němec, za 
což mu patří zvláštní poděkování, protože zatímco družstva se ve svých zápasech 
střídala, rozhodčí byl na hřišti neustále. 
Třídenní fotbalový maratón čítající celkem 34 zápasů skončil vyhlášením nejlepších 
účastníků, poděkováním všem účastníkům za předvedené výkony a samozřejmě 
předběžným pozváním k dalšímu ročníku v roce 2015, ať už se bude konat 
v Adamově nebo Blansku. 
 

Stanislav T ůma 
 
 

DEN JÓDU 
Dne 6. března proběhl na naší škole Den jódu.  

Tento den měl žákům připomenout význam tohoto prvku, který je nezbytný pro lidský 
organismus. Cílem akce bylo žáky naučit jaké potraviny jsou hlavním zdrojem jódu, 
které bychom měli alespoň dvakrát týdně do jídelníčku cíleně zařazovat.  

Jedná se hlavně o mořské ryby a mořské řasy. Komu ryba nechutná, máme pro něj i 
jiné řešení. Dvakrát denně zařadit do svého jídelníčku mléko nebo mléčný výrobek. 
Jód je také obsažen v  minerálních vodách, v zelenině (rajčata, fazole, mrkev) či 
v ovoci (jablka, maliny, citrony,  višně).  

V rámci našeho Dne jódu si žáci v jídelně pochutnávali na zapečené rybě či 
těstovinovém salátu s tuňákem a k tomu si mohli dopřát nastrouhanou mrkev. Na pití 
bylo připraveno mléko. Dětem oběd velmi chutnal. Všem našim kuchařkám za 
výborný oběd moc děkujeme.  

 

Vypracovala: Mgr. Martina Belžíková  
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LYSICKÉ  SLUNÍČKO 

 

Ve čtvrtek 6. března se konal v Lysicích  již sedmý ročník přehlídkového okresního  
kola v recitaci.  Této přehlídky se pravidelně účastní i  naši recitátoři.  V Lysicích si 
tak mohou  vyzkoušet přednes před cizím publikem a poměřit síly s ostatními dětmi 
z okresu.   
Soutěžních kategorií je celkem pět.  A naši školu jeli zastupovat tito žáci – Terezka 
Ličková, Milena Maňáková, Filip Nezval, Veronika Jakubíková, Denis Havelka a 
Dominika Martochová.  A hned dvěma z těchto zástupců se  podařilo vystoupit na 
nejvyšší stupeň vítězů.  V druhé soutěžní kategorii (žáci 2. a 3, ročníků) se na prvním 
místě umístil Filip Nezval a v páté kategorii (žáci 8. a 9. ročníků) obsadila první místo 
Dominika Martochová.  Oběma budeme držet pěsti v okresním kole, které se bude 
konat na naší škole 19. března.  
           
       Mgr. Helena Li čková 

 

 
XIII. ROČNÍK RECITAČNÍ PŘEHLÍDKY V ADAMOV Ě 

 
19. března 2014 se  sešlo v naší Základní škole na Komenského ulici téměř šedesát 
recitátorů z deseti základních škol regionu.  Letošní třináctý ročník oblastní přehlídky 
v uměleckém přednesu se konal v krásném jarním dopoledni, i když podle kalendáře 
byla ještě zima. Třináctka se tentokrát ukázala jako šťastné číslo. 
 
Soutěžní porota se letos skládala ze zástupců všech zúčastněných škol. Předsedkyní 
poroty byla Bc. Barbora Špatná ze SVČ Brno, která se svými kolegy připravuje 
dubnovou krajskou přehlídku Dětská scéna 2014. Hlavním úkolem poroty bylo  
povzbudit recitátory a odměnit je za snahu o prožití  uměleckého textu a jeho 
interpretaci. 
 
Vavříny vítězství si však mohli odnést jen ti nejlepší v každé kategorii. Jsme rádi, že 
mezi nimi byli i žáci naší školy: Filip Nezval ze 3.B , který  skončil na 2. místě 
ve II. kategorii, a Dominika Martochová z 9.A , která obsadila 3. místo ve IV. 
kategorii. Jsme rádi, že svým medailovým umístěním přispěli k reprezentaci naší 
školy právě v roce padesátého výročí povýšení Adamova na město.  
 
         Dalimila Hoda ňová 
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DEN VODY 
 
V úterý 25. března  proběhl na naší škole projektový den: Den vody.  Světový den 
vody určila v roce 1993 Organizace spojených národů na 22. března. Tímto dnem 
chtěla poukázat na problémy spojené s vodou a vodním hospodářství. Akce je 
zaměřena na čistotu a ochranu vod a na šetření zdrojů vody. Tato každoroční 
kampaň si klade za cíl připomenout lidem na celém světě význam vody a potřebu 
ochrany vodních zdrojů. 
I naše škola podpořila tuto akci.  V úterý přišli žáci oblečení do modré barvy, která 
symbolizuje barvu vody. Modré oblečení chránilo žáky před zkoušením. Ve třídách se 
plnily úkoly, které byly na tento den připraveny. 
Žáci 1. a 2. třídy poslouchali Vodnickou pohádku od Karla Čapka a vytvořili vodníky. 
Žáci 3. a 4. třídy nakreslili mapu ČR a do ní zakreslili řeky, jezera a vodní nádrže. 
V 5. a 6. třídách žáci tvořili koloběh vody v přírodě. 
Žáci 7. a 8. ročníku našli a zaznamenali do mapy ČR výskyt minerálních pramenů. 
Žáci 9. ročníku vytvořili společný plakát na téma: Voda – přítel i nepřítel člověka. 
 
Děti si tento den jistě užily. Už jen to, že si dokázaly vyprávět i následující den, co 
prožily se svými spolužáky v úterý, je výbornou známkou toho, že v nich náš 
projektový den zanechal velké zážitky a nové vědomosti o vodě. 
 
                   Vypracovala: Martina Belžíková 
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DEN KNIHY 

Ve středu dne 2. dubna odstartovalo ranní zvonění ve čtvrté třídě čas věnovaný 
knihám Karla Jaromíra Erbena. Děti si přinesly z domu knihy od tohoto spisovatele. 
Jeho životopis jsme znali už z hodin čtení, takže nikomu tento spisovatel nebyl 
neznámý. Koncem hodiny jsme si udělali z knih výstavku. Ve skupinové práci si  děti 
vyzkoušely znalosti o pohádkových postavách od K.J.Erbena a opravovaly chybně 
napsané názvy pohádek.  

Zapojily se také do projektu: Básnička pro jaro. Děti měly za úkol složit básně na 
téma Jaro a pak si básničku ilustrovat. Básničky se dětem moc povedly. Posuďte 
sami.  

Jaro 
Nancy Didi, Tea Ševčíková 

 
Jaro, jaro krásně vstalo, 
slunce na nás posvítilo. 
Hezké kvítí probudilo 
a mně se to zalíbilo. 

 
Včely už nám bzučí, 

létat se tu učí. 
Broučkům vykukují hlavičky, 

hledají si nové kytičky. 
 

U řeky nám roste vrba, 
svěřovat se chodí Kuba. 
Odnese si tenký proutek, 

doma chce mít hezký koutek. 
 
 

Po zim ě 
Marek Matoušek 

 
Slunce svítí, 

září kvítí. 
Čmelák nám tu bzučí, 

létat se tu učí. 
 

Motýli jsou barevní, 
krásně nám tu létají. 
Žabka sedí v potoce, 
ptáci se vrací po roce. 

 
Ve vodě je morena, 
namočím si kolena. 
Skončila nám zima, 

to je ale prima. 
 



 14 

8.A V KUTNÉ HOŘE 

Ve čtvrtek 3. 4. 2014 se třída 8.A zúčastnila pod vedením p. uč. Spurného exkurze 
do Kutné Hory. Z vlaku jsme vystoupili v místní části Sedlec a začali návštěvou 
chrámu Nanebevzetí Panny Marie, kterou do podoby barokní gotiky přestavěl J. A. B. 
Santini, který je žákům známý díky křtinskému kostelu. Pak jsme si prohlédli hřbitovní 
kapli Všech svatých, kde se nachází známá kostnice. Poté následoval přesun do 
historického centra, kde byla v poledne objednána prohlídka na Hrádku. Absolvovali 
jsme okruh Cesta stříbra, kde se žáci dověděli spoustu informací o těžbě nejen 
tohoto drahého kovu. Nejzajímavější částí prohlídky byl průchod štolou svatého Jiří, 
kde jsme měli oblečené perkytle (hornický oblek) a museli mít přilby a baterky, 
protože v dole není osvětlení. Odpoledne jsme si prohlédli chrám svaté Barbory a 
prošli historickou část města, kde jsme viděli Kamennou kašnu, Kamenný dům, 
morový sloup a zastavili jsme se na nádvoří Vlašského dvora, kde se od 14.století 
razili pražské groše. 

Exkurze vhodně doplňovala učivo dějepisu 7. ročníku (poslední Přemyslovci, význam 
Kutné Hory ve středověku, historické slohy) a zeměpisu 8. ročníku (regiony Česka) a 
zúčastnilo se jí 17 žáků. Součástí exkurze bylo vyplnění pracovního listu – v první 
části zaměřeného na historicko-geografické informace, ve druhé části měli žáci 
poznat významné stavby města a jejich části. Největším zážitekem byla pro většinu 
návštěva kostnice a štoly. I přes časovou náročnost, začínali jsme v 5:30 hod. a 
vrátili se do Adamova ve 20:20 hod., všichni exkurzi bez problémů zvládli. Počasí 
nám přálo a všichni byli s průběhem exkurze spokojeni.   

            Mgr.  Aleš Spurný  
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VELIKONOČNÍ VÝSTAVA A SKLÁ ŘSKÁ DÍLNA 

V úterý 8. dubna jsme se vypravili do Galerie města Blanska, která tento týden 
pořádala k příležitosti oslav jara a Velikonoc výtvarnou dílnu a velikonoční výstavu.   

Nejdříve jsme se setkali s paní sklářkou, která povídala o sklářských technikách a 
ukazovala, jak vytvořit nad kahanem skleněné figurky. Během několika minut se nad 
plamínkem objevilo kuřátko. Na stole už čekali další sklenění kamarádi: kohoutek,  
zajíček, motýlek a další. 

Pak děti usedly za stůl a navrhovaly své vajíčko – kraslici na papír. Poté si každý vzal 
vajíčko z foukaného skla a nazdobil si ho podle svého návrhu speciálními fixy.   Děti 
se snažily a  nakonec se z každého žáka stal malý umělec. 

Po dílničkách jsme si prohlédli velikonoční výstavu: malované perníky, kraslice, 
výtvory dětí a další velikonoční výtvory. Tento den se dětem moc líbil a určitě si ho 
všechny děti hezky užily. 

        Mgr. Martina Belžíková 
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JARNÍ ZVÍŘECÍ POHRÁVÁNÍ ANEB JÍME I OČIMA 
 NA ZŠ V ADAMOVĚ 

 
Příroda se nám probudila, jaro je v plném proudu, ale ráno bývá často ještě chladno. 
Spousta z nás bojuje s rýmou, nachlazením, alergiemi a dalšími nemocemi. Je čas jíst více 
vitamínů a dalších tělu prospěšných látek. Kde je najdeme? Všichni víme, že nejlepší je 
konzumace syrového ovoce a zeleniny. Co si budeme říkat, ne každému z nás ale chutnají  
stále stejně upravené kousky ovoce nebo zeleniny. Ne každý sní těchto pro nás důležitých 
potravin tolik, kolik bychom měli.  
A tak se na naší škole zrodil nápad. Co kdybychom si udělali ve třídách pokrm z ovoce nebo 
zeleniny, který by nám připomínal nějaké zvířátko.  Naučíme se, jak takový pokrm vytvořit, 
jak máme s jednotlivými druhy ovoce a zeleniny nakládat, budeme spolupracovat ve 
skupinách, pohrajeme si a výsledkem bude něco, co sníme s nadšením.  Protože, člověk nejí 
jen ústy, ale jídlo vnímá především očima. 
A tak to propuklo. Dne  7. 4.2014  byl vyhlášen ku příležitosti Dne zdraví projekt pro žáky 1. 
stupně. V přípravném období bylo za úkol promyslet, co která třída udělá, vytvořit si postup 
přípravy i seznam surovin. Příprava projektu se objevila v různých předmětech. Třeba 
v českém jazyce se vymýšlely básně a příběhy. Ve výtvarné výchově se kreslilo, v prvouce a 
přírodovědě se hledaly informace o zelenině a ovoci. Vlastní příprava zdravých zvířátek  pak 
proběhla dne 15.dubna 2014 během prvních dvou vyučovacích hodin. Hotové pokrmy, 
obrázky, příběhy, básničky jsme pak vystavili v jídelně školy. Vedoucí stravování, paní 
kuchařky i  vedoucí našeho bufetu byly pak odbornou porotou, která vybírala nejzdařilejší 
pokrmy. Je nutno zmínit, že všechna zvířátka byla velmi pěkná a při prohlídce se nám všem 
sbíhala chuť, ale zároveň nám bylo trošku líto, tu krásu sníst. A tak jsme fotili a fotili.  Přesto 
závěrečný raut všichni uvítali. A tak za deset minut nebylo po zvířátkách ani památky. Ale my 
jsme měli dobrý pocit, že vitamíny, které jsme právě snědli, nám pomohou poprat se 
s případným nachlazením. Tento projekt byl financovaný  Jihomoravským krajem a na 
základě provedené fotodokumentace bude vytvořen kalendář na rok 2014/15 plný našich 
nápadů, kterými se může každý nechat inspirovat. 
Projekt se dětem velmi líbil, zažily při něm hodně legrace a hodně se toho i naučily. A to byl 
hlavní smysl.                                         
                                                                                            Mgr. Ilona Martochová            
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DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

V pondělí 12. dubna 2014 se žáci naší třídy zúčastnili dopravní výchovy, která se 
uskutečnila v Blansku. Všichni si přijeli pro průkaz cyklisty. 

Prvním úkolem bylo zopakování si vědomostí z podzimního kurzu. Pak následovala 
výuka na téma situace na křižovatkách. Na závěr první části výuky čekal děti 
vědomostní test, který se týkal dopravních značek, chodce, cyklisty a křižovatek. Test 
udělala polovina třídy. Ostatním dětem unikl test pouze o jediný bod.  

Po vydatné svačině jsme se přesunuli na dopravní hřiště. Děti se nejprve na hřišti 
rozjezdily, objížděly kužel, jezdily podle značek i semaforů. Posledním úkolem 
k dosáhnutí vysněného průkazu, byla praktická jízda v silničním provozu. Při jízdě 
musely dodržovat pravidla silničního provozu, sledovat dopravní značky, správně na 
ně reagovat a dávat pozor na chodce, objížďky. Vše pozorně sledovala paní 
instruktorka. Během jízd dětem dávala body a na závěr jízdu vyhodnotila. 

Celé dopoledne si děti velice užívaly. Ti nejlepší žáci, kteří úspěšně prošli testem a 
jízdou zručnosti, si odnesli průkaz cyklisty. Ti žáci, kteří v testech neuspěli, budou 
testy cyklisty znovu plnit ve škole. Určitě se jim to brzy podaří. Ostatním patří velká 
gratulace. 
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BESEDA S POLICIÍ 
 
 
Dne 15.4 2014 v 8 hodin jsme měli besedu s paní policistkou. Povídali jsme si o 
trestním zákoníku. Na této besedě byla nejprve třída 9.A a 8.A.a další hodinu mladší 
žáci z šesté a sedmé třídy. Na úvod nám paní policistka říkala, že i pro nás mladistvé 
do 15-ti let platí stejné zákony jako pro dospělé. Říkali jsme si, že mladiství do 18-ti 
let mohou být také trestně stíháni jako dospělí, ale s jednou výjimkou. Mladiství do 
18-ti let dostávají poloviční sazbu. Dále jsme si říkali, že každý z nás by se měl 
alespoň podívat na trestní zákoník. Je to velmi důležité, protože trestní zákoník 
obsahuje 421 paragrafů (§).  
O některých zákonech tudíž nemusíme ani vědět. Například když nás někdo uvidí, 
jak malujeme po zastávce a zavolá na nás policii, tak se to bere jako trestný čin (na 
tento trestný čin je i norma, malůvka musí být větší než 50 x 50 cm). A je jedno jakou 
způsobíme škodu a čím. Poté jsme se ptali na krádeže, znásilnění, neposkytnutí 
první pomoci, napomáhání při trestné činnosti, úmyslné ublížení na zdraví a spoustu 
dalšího, co nás zajímalo. Na naše dotazy bylo ochotně odpovídáno a vysvětlováno. 
Beseda pro nás byla  poučná a zajímavá. 
 
                                                                      Fialová, Kor čák, Hartl 9.A 
 

 

NÁVŠTĚVA ÚŘADU PRÁCE V BLANSKU (8.A)  

Dne 22. 4. navštívila třída 8.A se svým třídním učitelem Úřad práce v Blansku. V 
první části pracovnice ÚP navázala s žáky kontakt několika otázkami zaměřenými na 
představu žáků o jejich budoucí střední škole. Po ukázce tabulky s dosaženými 
stupni vzdělání sdělila pracovnice ÚP žákům počty nezaměstnaných v Česku za rok 
2013 s vysokoškolským, gymnaziálním a výučním zaměřením. Následovala aktivita 
zaměřená na povolání potřebná při výstavbě domu – každý žák měl vymyslet jednu 
profesi, která bude potřeba při budování nové stavby a jejího vybavení. Na konci 
prvního bloku žáci měli uvažovat, nad čím by se měli zamýšlet při výběru budoucího 
povolání (střední školy) – u své osobnosti, budoucí střední školy a budoucí profesi. 

Ve druhé části byly žákům k dispozici šanony s různými profesemi, ve kterých se 
mohli seznámit s pracovními činnostmi, prostředky, pracovním prostředím, 
požadovanými znalostmi a dovednost-mi, požadovyným vzděláním a osobnostními 
požadavky a příbuznými povoláními pro dané profese.  

Na závěr byl žákům rozdán leták s desaterem před rozhodnutím o volbě studia, který 
obsahoval i několik webových odkazů a kontakt na Úřad práce v Blansku. Většina 
žáků s pracovnicí ÚP velmi dobře spolupracovala a hodnotila návštěvu úřadu práce 
přínosně. 

                                                                                                                  Aleš Spurný 
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DEN ZEMĚ 

Při příležitosti Dne Země jsme se jako každý rok zapojili do úklidu Moravského krasu. 
V pátek 25. 4. vyrazila každá třída druhého stupně a páťáci na předem stanovené 
trasy, aby pomohli přírodě v okolí Adamova. 

Trasy :  

Třída Trasa 

6.A 

 

začátek lesa nad šk. hřištěm – U Sedmi dubů – Alexandrovka (zelená) 
– zpět k dubům – Památník lesníků (neznačeno) - lávka u nádraží 
(žlutá serpentinovitá) 

8.A Slučí studánka – Památník lesníků – Babice (žlutá) –  

Alexandrovka – U Sedmi dubů (zelená) 

7.A Josefovské údolí –studánka U Srnce – Máchův památník (žlutá) – 
studánka U Kukačky – Nový hrad rozc. (červená) 

5.A okraj Adamova – k silnici nedaleko Býčí skály (modrá kolem Křtinského 
potoka), ev. kolem Býčí skály 

9.A školní hřiště a okolí školy, „sklaďák“ - Slučí studánka, svah pod 
sklaďákem + „zkratka“  
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MC DONALD CUP 

 
17. ročník v kopané žák ů nižšího stupn ě 

- okrskové kolo – 
 

Termín :    25. 4. 2014 9 00 – 12 00 hodin 
Místo :    Jedovnice – travnaté hřiště 
Účastníci :               ZŠ Jedovnice, ZŠ TGM Blansko 
     ZŠ Lipovec, ZŠ a MŠ Adamov 
Systém :    Každý s každým 2 krát 20 minut 
 
Průběh turnaje : 
 
 Adamov – TGM Blansko  0 : 4 
 Jedovnice – Lipovec            3 : 6 
 Adamov – Jedovnice          10: 0 
  Branky dali Prudík Adam – 5, Janoušek Václav – 4, Křenek David - 1 
 TGM Blansko – Lipovec  1 : 5 
 Adamov – Lipovec   2 : 7 
 TGM Blansko -  Jedovnice  2 : 1 
  Branky dal Prudík - 2  
 
Pořadí v turnaji : 
 

1. ZŠ Lipovec            9 bodů  18 : 6 
2. TGM Blansko            6 bodů    7 : 6 
3. ZŠ Adamov            3 body  12 . 11 
4. ZŠ Nerovnice            0 bodů    4 : 18 

 
Naši školu reprezentovali tito žáci : 
3:B – Ondřej Kos, Marco Unčík 
4.B – Petr Doha, Václav Janoušek, Vojtěch Kubín, 
5.A – Matěj Musil, Jiří Sladký, Tomáš Poláček, Adam Prudík, 
 David Křenek, Kateřina Peterková 
       Jiří Kratochvíl 
 

 
KVĚTINOVÝ DEN 

Ve středu 14. května proběhl Květinový den. Již 18. ročník celonárodní veřejné sbírky 
podporuje i naše škola. Dobrovolníci ve žlutých tričkách nabízeli tradiční žlutý kvítek 
za minimální příspěvek 20 Kč. Zástupci z řad žáků osmého ročníku vybrali v našem 
městě celkem 4 630 Kč. Výtěžek sbírky slouží Lize k podpoře těchto programů: 

• prevenci nádorových onemocnění a výchovu ke zdravému způsobu života 

• zlepšení kvality života onkologických pacientů 
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• podporu onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických 
pracovišť  

Letošním tématem sbírky je prevence rakoviny plic. Za rozhodnutím Ligy zvolit 
hlavním tématem roku 2014 prevenci plicní rakoviny stojí statistická čísla, která 
dokládají vzestup výskytu rakoviny plic o 1,5 % ročně. Každým rokem je to více než 
6 500 nových onemocnění. Nejvýznamnějším rizikovým faktorem je bezpochyby 
aktivní kouření.  Právě kouření je podle střízlivých odhadů odpovědné za 30 – 40 % 
všech úmrtí na rakovinu a u karcinomu plic se podílí na jeho vzniku v 90 %. Rakovina 
plic patří navíc k onemocněním, která jsou diagnostikována až v pozdních stadiích, 
což snižuje vyhlídky na úplné vyléčení. 

Všem, kteří přispěli DĚKUJEME.                               

                                                                                                       Mgr. Lenka Dohová 

 
OLYMPIÁDA 1. ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
 
Základní škola Velké Opatovice pořádala již XVI. ODM pro žáky 1. ročníků. 
Olympiáda se konala dne 21. května 2014 v areálu ZŠ.  
Po slavnostním nástupu a hymně se již „prvnáčci“ vrhli do boje o medaile. Soutěžilo 
celkem 26 škol v disciplínách: Hod kriketovým míčkem, běh na 50 metrů, skok 
z místa a běh na 400 metrů. Pokud někdo soutěžil ve všech disciplínách, zařadil se 
do čtyřboje. Kategorie byly rozděleny na dívčí a chlapecké. 
Naši žáci získali ve velké konkurenci dvě bronzové medaile. Jiří Bavlnka za hod 
míčkem (hodil 23m a soutěžících bylo 109) a Romana Adámková za skok do dálky ( 
skočila 157 cm a soutěžících bylo 106). Kromě medailových pozic například David 
Lepka obsadil 8. místo ve skoku z místa, Samuel Jonáš 10. místo v běhu na 400m a 
ve čtyřboji byl celkově Bavlnka na místě 6. a Adámková na místě 5.  
V rámci Olympiády škola připravila i Pohádkový les s úkoly pro soutěžící, který jsme 
si za odměnu prošli.  
Musím poděkovat všem soutěžícím, že perfektně reprezentovali školu. Žádnou 
soutěž nevzdali a celkově díky nim v bodování škol naše skupina obsadila 6. místo. 

 
Mgr. Lenka Dohová 

 
 

VÝSTAVA NAŠE CESTA 
 

Ve středu 21. května 2014 se vydali prvňáci a druháci ze ZŠ Komenského do Brna. 
Nejdříve jsme jeli vlakem na hlavní nádraží, odkud jsme pěšky pokračovali na 
nástupiště tramvaje č. 1, která nás dopravila až k Brněnskému výstavišti na 
interaktivní výstavu - Naše cesta. 
Jakmile jsme dorazili do pavilonu H, ujala se nás naše průvodkyně. Hned na začátku 
jsme si mohli vyzkoušet, jaké to je, když člověk vůbec nevidí. Na oči jsme si nasadili 
škrabošky a zavěšeni jeden do druhého jsme zkusili ujít bez použití očí kousek cesty. 
Byl to zvláštní pocit, když se člověk nemůže spoléhat na svůj zrak. 
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Následovala ukázka různých pomůcek, které ke svému životu využívají lidé se 
zrakovým, sluchovým či tělesným postižením. 
Po této společné části, jsme byli rozděleni do menších skupinek, ve kterých jsme 
procházeli různá stanoviště. 
Na jednom ze stanovišť jsme si vyzkoušeli jízdu v kolečkovém křesle při přejíždění 
různě nerovného terénu, objíždění překážek nebo hraní basketbalu. Součástí bylo i 
nastupování do vlaku či označení jízdenky přímo z kolečkového křesla. Na jiném 
stanovišti jsme měli zavázané oči a pouze za pomoci slepecké hole jsme museli 
nastoupit do dopravního prostředku i z něj vystoupit, přesunout se z jedné strany 
ulice na druhou, kde nás čekal rozkopaný chodník, dlažební kostky či schodky. To 
vše ve spolupráci s lidmi nejpovolanějšími – lidmi, kteří sami se zdravotním 
postižením žijí, studují a pracují. Ti nám ochotně odpovídali na všechny naše otázky, 
abychom lépe porozuměli životu se zdravotním postižením a zbavili se tak ostychu a 
předsudků v komunikaci. 
Než jsme se však nadáli, byl tu konec a my se museli rozloučit. Na památku jsme 
obdrželi gumové náramky, které nám budou tuto nezapomenutelnou výstavu 
připomínat.   
       
        Mgr. Martina Burianová 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ŽIVOT V RYBNÍCE 
 
Ve čtvrtek 22. 5. 2014 navštívili žáci  V.A školské zařízení pro enviromentální 
vzdělávání v Brně –LIPKA  – na ulici Lipová. 
Téma – Život v rybníce 
Celkem se zúčastnilo 23 dětí 
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Program :  
1. část programu se uskute čnila  v u čebně. 
Náplní  této části bylo: poznávání zvuků z přírody, vytváření obrazu barevné 
krajiny, živočichové žijící  u vody a ve vodě, rozdíl mezi teplou a studenou vodou, 
anomálie vody, poznávání organismů na obrázku rybníka, hra s kartičkami – 
přiřazování názvů živočichů k obrázkům  a pokus s vodou. 
 
2. část programu probíhala v p řírodě. 
Žáci si vylovili vodní živočichy z rybníčku. Pozorovali  a sledovali v miskách nebo 
pod mikroskopem. Dále žáci sbírali informace o svém vybraném živočichovi 
v rozmanitých publikacích  a následně představovali svého živočicha  ostatním 
spolužáků. 
 
3. část programu -  v této části shlédli žáci  film k tomuto tématu. 
 
Žáci byli celou dobu rozděleni do dvou skupin a v rámci těchto skupin byly děti 
ještě rozdělen do menších skupinek. Celý ekologický program byl na velmi dobré 
úrovni. 
 
       Mgr. Ji ří Kratochvíl 
 

KYBERŠIKANA  
Dne 23. května navštívili naši školu dva lektoři z Brna, kteří nám opět připomněli 
nebezpečí internetu.  
 
Přednáška o kyberšikaně nebyla žádné suchopárné povídání. Lektoři prostřednictvím 
materiálů na interaktivní tabuli a uváděním životních příběhů obětí kyberšikany 
seznámili naše žáky s nebezpečnými jevy spojenými s používáním internetu a 
mobilních telefonů. Dozvěděli jsme se plno informací o možném nebezpečí, které 
číhá na děti i dospělé v anonymním prostoru internetu. 

Podle reakce dětí přednáška všechny zaujala. V době, kdy jsou téměř všichni mladí 
lidé zapojeni do sociálních sítí prostřednictvím internetu, je seznamování s 
nebezpečím  tohoto světa naprosto nezbytné. 

Vypracovala: Mgr. M. Belžíková 
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SLAVNOSTNÍ AKADEMIE NA ZŠ KOMENSKÉHO 
 

Představte si tělocvičnu zaplněnou diváky do posledního místa, vy stojíte před nimi a 
máte je zaujmout nebo pobavit nějakým vtipným vystoupením. Scéna jako z hororu, 
noční můra, ze které se ale naštěstí probudíte. Myslím si, že takový adrenalinový 
zážitek by si totiž dobrovolně dopřál málokdo. A přece, v naší škole na Komenského 
ulici se našlo  několik desítek statečných a odvážných, kteří pilně nacvičovali a 
nakonec se předvedli na slavnostní školní akademii pro rodiče k padesátému výročí 
povýšení Adamova na město. 
 
Když pak přišel den „D“, tedy  29. květen 2014, byli všichni připraveni vydat z sebe 
maximum. Nikdo nebyl v tu chvíli vtipnější než Martin a Tomáš, moderátoři celého 
pořadu. Nikdo nás tolik nerozesmál, jako slovenská pohádka O Popoluške, 
neposlušný Budulínek nebo Pat a Mat. Nikomu to s klavírem  tak krásně nezpívalo a 
s flétničkami tak kouzelně neladilo jako páťákům a šesťákům. A co teprve Klárka, 
Soňa a Michal - jejich Halelujah znělo tělocvičnou jako na soutěži Super Star. Všichni 
jsme drželi palce dětem z mateřské školy, jejich vystoupení bylo krásné a dojemné 
zároveň. Prvňáčci přivedli na pódium školu zvířátek a kromě potlesku si vysloužili „ 
husičku, vepříka, kravičku, telátko… za to.“ Tančící děvčata z druhého stupně 
vystřídali malí judisté a ohromili nás obratností a nadšením z cvičení na tatami. 
Druháci nás svým vystoupením přesvědčili, že jsou rádi na světě a dokážou si to 
pěkně užít. 
 
Všichni tančili a zpívali jako o život a najednou byl konec. Příjemné odpoledne 
uzavřela ladná polonéza deváťáků a společná píseň Adamovské stráně, kterou si 
zanotovali i rodiče. Všichni účinkující  se na závěr  dočkali potlesku i slov uznání a 
obdivu, kterých se jim vrchovatou měrou dostalo od starosty Adamova  Mgr. Romana 
Piláta a od naší paní ředitelky. 
 
Akademie skončila, připravujeme další pěknou akci: každoroční slavnostní rozloučení 
s žáky devátých tříd 26.června v MKS na Ptačině. Převezmou zde nejen poslední 
vysvědčení ze základní školy, ale svým způsobem  i zodpovědnost za své další kroky 
v životě a  na své cestě za vzděláním na středních školách. Stanou se z nich 
„absolventi 2005/2014“, kteří si domů odnesou spolu s absolventskými šerpami nejen 
základní vědomosti a dovednosti, ale také vzpomínky na devět školních let. A 
vzpomínka na letošní akademii k nim určitě bude patřit. 
 
        PaedDr. Dalimila Hoda ňová 
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POHÁDKOVÝ LES  

 

Také letos přichystali žáci sedmého a 
osmého  ročníku pro děti z  mateřských 
škol a prvního stupně základní školy 
v rámci oslav Mezinárodního dne dětí  
Pohádkový les. 

Počasí nám v pondělí 2. června přálo, a 
tak  les ožil postavičkami z pohádek, 
dětských seriálů a večerníčků. Děti 
vyzbrojeny kartičkou procházely lesem 
od jedné postavičky ke druhé a plnily 
na stanovištích úkoly, za které si vysloužily bonbónky.. Od Pipi Dlouhé punčochy 
kolem tančící víly se dostaly až k loupežníkům a čarodějnicím. Za Dobrem a Zlem je 
čekal Mickey Maus, když pověsily Mance Rumcajsovo prádlo, vydaly se lovit rybičky 
k vodníkům. Po ověření znalostí u skřítků a zručnosti u klaunů přišly  na 
pomoc Patovi a Matovi. Za tu velkou námahu je na konci čekala odměna v podobě 
oplatku a pitíčka. Dětem se dopoledne v pohádkovém lese moc líbilo. 

Děkujeme Městu Adamov za  finanční příspěvek na tuto akci, konanou v rámci oslav 
50. výročí povýšení Adamova na město, a také starším žákům, kteří ji připravili, aby 
mohli udělat radost malým kamarádům. 
       Mgr. Jaroslava Šmerdová 
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Seiferos 

Ve středu 4. června si všichni žáci naší školy poslechli velice zajímavý a poučný 
výklad o životě dravců a sov. Přijela k nám do Adamova společnost Seiferos. 
Seiferos provozuje záchrannou stanici pro dravé ptactvo a zajišťuje výukové 
programy. 

Celý program se odehrával na „Sklaďáku“. Nejprve jsme si připomněli názvy ptáků. 
Náš pan průvodce měl ke každému dravci malou příhodu, kterou s nimi prožil. Výra 
Zuzanku si mohly všechny děti pohladit. Nabyté vědomosti pak mohli nejpozornější 
žáci využít v soutěži. Jako odměnu získali fotografie dravců a pexesa. Největším 
zážitkem se však stal přílet dravce na ruku. Dále jsme s nadšením sledovali letecké 
schopnosti dravců. Luňák obratně chytal vyhozené kousky masa a vysoko nad 
hlavami nám létal orel a přidaly se i sovy. 

Po návratu zpět do školy jsme si ještě o dravých ptácích povídali a k novým 
poznatkům jsem si připojili i vědomosti z přírodovědy. Program se dětem velice líbil. 

Mgr. Martina Belžíková 
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"O POHÁR KRÁLE JIŘÍHO"  
(z pohledu jedné úspěšné závodnice) 
Dne 6. 6. 2014 se skupina dvaceti tří dětí a dvou učitelů z adamovských škol vydala 
do Kunštátu na atletický víceboj základních škol. I přes problémy s autobusem, který 
přijel pozdě, jsme naštěstí byli v Kunštátě včas. Byli jsme úspěšní, přivezli jsme 
celkem pět medailí a šestá unikla Matyáši Polzerovi jen o vlásek, když skončil ve 
finále v běhu na 50 metrů čtvrtý. Zlatou medaili získali Jiří Sladký v běhu na 50 metrů 
a Katka Peterková v hodu míčkem za výkon 38,66 m. Stříbrná byla smíšená štafeta 
starších žáků na 4 x 200 metrů ve složení David Křenek, Tomáš Poláček, Katka 
Peterková a Iva Kolářová. Bronz získali Vojtěch Konečný ve skoku dalekém (3,75 m) 
a Marco Unčík v hodu míčkem (32,6 m). Nejvíce bych chtěla vyzdvihnout výkon 
Katky Peterkové, která svým hodem přehodila v pořadí druhou soupeřku o více než 
šest metrů. Ostatní závodníci také bojovali ze všech sil, ale na medaili to zatím ještě 
nestačilo. 

    Iva Kolá řová,  žákyně 5.A 

 

OLYMPIÁDA 
6. 6. jsem jel s Honzou Skoumalem a Jolčou Kubešovou na olympiádu v Kunštátu. 
Byla tam sranda a bylo to tam hezké. Moc se mi tam líbilo. Byly tam i děti z Horky a 
jedna holka z Ptačiny, z druhé třídy. To byla Adélka. 
V Adamově jsme měli sraz v 6.00 a stejně musela paní učitelka volat, protože řidič 
autobusu zapomněl, tak jsme šli na nádraží a trvalo to asi 20 minut. Paní učitelka 
nám dala povinný dopink (čokoládu) a ti kteří si to nesnědli, tak udělali chybu!  
Z Adamova jsme jeli se dvěma učitelkami: Světlana Baborská a Edita Kuběnová. 
Cestou tam jsme jeli napřed jenom od nás z Adamova a až v Blansku jsme nabrali i 
blanenskou školu. Dojeli jsme do školy do Kunštátu a měli jsme třídu 4. B., ale u 
hřiště jsme měli batohy. To hřiště mělo 4 bílé čáry a jinak bylo červené. Uprostřed 
bylo hřiště fotbalové. Byl tam i stánek s občerstvením, byly tam Fruka, Tatranky a 
párky v rohlíku.  Byl tam i skákací hrad, na kterém jsem byl asi 2,5 hodiny v kuse. Na 
hradě byl určitě každý alespoň pětkrát. Jinak kdybych měl vypsat všechny lidi, kteří 
tam byli + paní učitelky, tak to bych psal 3 dny.  
Já jsem běžel štafetu a Honza, Jolča a Adélka běželi taky štafetu, ale ještě běželi 
čtyřstovku. Jinak každý měl jiný čas startu, takže ten kdo byl později, tak měl 
hromadu času. První soutěž byla v 8,30 a poslední v 13,30, což jsem byl já na 
štafetu. Měl jsem času, že jsem se mohl vyspat.  
Hřiště tam bylo 200 m dlouhé a štafeta byla jedno kolo dlouhá, takže 200 m. Pak tam 
bylo 400 m - 2 kola a 600 m - 3 kola. To byla čtyřstovka a šestistovka. Ještě skok + 
hod do dálky a krátký běh - 50 m. Jolča, Áďa a Honza běželi tu čtyřstovku.  
Ze škol jsme byli 4. z 16, takže dost dobrý úspěch. Byla tam dvoje vyhlášení a při 
každým jsme tam byli i my z Adamova. Měli jsme jako žáci z Adamova hromadu 
medailí a někteří měli i dvě, jako třeba Katka Peterková. Měla 1 zlatou a 1 stříbrnou. 
Já tedy neměl ani jednu, ale znáte to přísloví: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!! 
Potom na konci tam stříkali vodou z hadice, ale my jsme tam nemohli, protože jsme 
už odjížděli a nemohli jsme mokří do autobusu.  
 
MŮŽU VÁM ŘÍCT, ŽE VÁM DOPORUČUJI: SNAŽTE SE!  
AŤ TAM JEDETE, PROTOŽE JESTLI TAM FAKT 
POJEDETE, TAK BUDETE RÁDI!!!!!!                                  HONZÍK REICHL, žák 3.A 



 28 

BUNĚČNÍ DETEKTIVOVÉ 
 

V pátek 6. června jsme se vydali do Brna na Bioskop. Kurz nesl zajímavý název: 
Buněční detektivové. Cílem tohoto kurzu bylo žáky seznámit s buňkou. 
 
Po příchodu na lékařskou fakultu nás čekaly paní lektorky, které nás celým kurzem 
provázely. Zavedly nás do laboratoře. Všechny děti si oblékly bílé pláště.  Od té doby 
se staly kolegy lektorek. Na začátku se žáci seznámili s laboratoří, povídali si, jak 
pracují vědci, co ke své práci potřebují a jakými pravidly se v laboratoři řídí. V úvodu 
si všichni ve skupinkách zahráli hry. Pak následovalo představení buňky. Co je to 
buňka a kde ji najdeme. Žáci zjistili, že buňka se dělí na rostlinnou a živočišnou. Po 
malém výkladu každý žák využil svého výtvarného nadání a vytvořil si vlastní buňku. 
Pak následoval pokus. Žáci měly za úkol získat z listů zelené barvivo – chlorofyl. 
Každý žák se na tomto úkolu podílel. Povedlo se a všichni si slíbili, že tento pokus 
doma předvedou svým rodičům. Po pokusu jsme se podívali do mikroskopu, jak 
buňka ve skutečnosti vypadá. Na závěr měly pro nás paní lektorky malý dáreček. 
Test na „špínu“. Budeme zkoumat, kolik „špíny“ máme na prstech. Do placaté 
krabičky se speciální želatinou jsme měli udělat svůj otisk prstu. Po několika dnech 
by se nám měly bakterie z prstu v krabičce rozmnožit a my uvidíme, kdo z nás měl 
ruce nejčistější. Už se moc těšíme na výsledek. 

 Všichni jsme odcházeli velice nadšení. Po dvouhodinovém dopoledním kurzu 
jsme získali nové poznatky a informace. Zjistili jsme, že věda nemusí být složitá, ale 
že může být i zábavná. 

        Mgr. Martina Belžíková 



 29 

Školní výlet na hrad Veve ří 

Ve středu 11. června  2014 vyrazila naše třída na školní výlet na hrad Veveří. 
Vyjeli jsme ráno od školy autobusem spolu s 1.B, 1.C a 2.B. Sluníčko svítilo, nic 
nám nebránilo v cestě. 

Po našem příjezdu na hrad Veveří nás čekal zajímavý a poutavý program 
s netradičními doplňky. Programem nás prováděl bubeník, který byl oblečen do 
dobového kostýmu. V připravených stanech jsme si mohli vyzkoušet něco 
z řemeslného umu našich předků. Děti si vyráběly svíčky, kovaly podkovy u  
mistra kováře, točily prstýnky u dráteníka, ale největší ohlas sklidilo zdobení látek 
potiskem. Pro kluky byl připraven rytíř na koni a pro holky pak různé druhy květin.  

V hradních prostorech jsme navštívili výstavu kostýmů ze seriálu Arabela. Děti 
však nejvíce obdivovaly kouzelný prsten, kouli a létající kufr. Jistě by ho chtěl mít 
každý doma. Po této výstavě si mohli kluci zastřílet na historické střelnici, 
prohlédnout si repliky chladných zbraní, děvčata si zkoušela různé hry, kterými si 
bavily princezny.  

Po malé svačině jsme se pobavili u cirkusového představení nazvaného Cirkus. 
Pohádka byla pro děti a dospělé. Hráli ji herci i loutky. Jednalo se o ukázky 
cirkusového řemesla. 

Po opuštění hradu jsme se vypravili k přístavišti Hrad Veveří. Čekali jsme na 
parník, který nás odvezl po Brněnské přehradě do přístaviště Veverská Bitýška. 
Tam už na nás čekal autobus, který nás bezpečně zavezl zpět domů.  

         Mgr. Martina Belžíková  
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EXKURZE DO VOZOVNY DPMB 
 

Ve středu 11. 6. jela 7.A na exkurzi do Brna. Kromě nás jela i 8.třída z Bílovic nad 
Svitavou. Exkurze sama o sobě byla docela krátká, jelikož jsme jeli poměrně dlouhou 
cestu autobusem. Když jsme dorazili do první vozovny, byla to jen polovina exkurze. 
Jeli jsme totiž do dvou vozoven (autobusů a tramvají). Dozvěděli jsme se a viděli 
mnoho nového, a sice jak se takové autobusy a tramvaje opravují, jak probíhá čištění 
a běžná údržba, kolik je potřeba autobusů a tramvají pro Brno a kolik lidí se o ně 
stará a ještě mnoho dalšího. Obě vozovny jsme si mohli celé projít a podívat se na 
různé čistící stroje či mechanické nářadí, nebo na výpravčí i opraváře při práci. Co 
nás však nejvíce rozesmálo, bylo rybí akvárium uprostřed dílny. To jsme si prohlíželi 
snad nejdéle. Nakonec nás zase čekala hodinová cesta domů. ALE, BYLO TO 
SUPER!!! 
 

Eliška Smolíková 
 

 
 

 
EXKURZE NA STRÁNSKOU SKÁLU 

 
Poslední akce tohoto školního roku zavedla třídu 8.A do oblasti národní přírodní 
památky na východním okraji města Brna. Žáci poznali stepní krajinu, na vrcholové 
kótě ve výšce 310 m. n. m. se kochali výhledy na Brno a okolí a relaxovali. Je odtud 
dobře vidět i Pálava. Na závěr jsme prošli jeskyně a štoly, kde se žáci seznámili s 
historií tohoto místa - od pravěkých nálezů po těžbu vápence. Exkurze tak vhodně 
doplnila učivo dějepisu a zeměpisu. 
 
         Mgr. Aleš Spurný 
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PŘEDPRÁZDNINOVÉ DÍLNY OPTYS 
 

19. června vyjela naše třída na dílny do firmy Optys. Čekalo nás příjemně strávené 
dopoledne. Ujala se nás paní lektorka, která nám ukázala výrobky, které si děti 
mohou během prázdnin samy vyrobit.  
Naše třída si ten den vyrobila bločky a záložky do knih. Děti lepily různé barvy papírů 
na zápisník, výřezky motýlů, kytek a písmen, ze kterých skládaly svá jména. Bločky 
mohly ozdobit korálky, stužkami. Na závěr si koupily v kreativním obchůdku drobnosti 
pro svou domácí výrobu. 
Všem dětem se dílnička líbila a domů si děti odvezly krásné výrobky. 

 
        Mgr. Martina Belžíková 
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SBĚROVÁ SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ: 
 
1.místo:                  Filip Nezval, 3.B                      710 kg 
2.místo:                  Kate řina Polá čková, 2.B         407 kg 
3.místo:                  Filip Havlí ček, 2.B                   323 kg 
 
4.místo:                  Milena Ma ňáková, 3.B            195 kg 
5.místo:                  Michaela Kavanová, 3.B         110 kg 
6.místo:                  Linda Wutková, 1.B                102 kg 
 
Celkem jsme nasbírali 2 460 kg papíru. 
 

 
 

TANEČNÍ SKUPINA TROPIC 
 

Taneční skupina Tropic, kterou tvoří děvčata z MŠ a ZŠ Adamov, se již druhým 
rokem účastnila celostátní soutěže. Nepostupové soutěže O litovelský pohárek se 
účastní nejen řada tanečních souborů z celé České republiky, ale také některé 
skupiny ze Slovenska. Bývá tu báječná atmosféra a skvělá podívaná, neboť je zde 
možné vidět amatérské i profi taneční skupiny se zaměřením POM POM (třásně) a 
BATON hůlka. Jelikož letos vzrostl počet přihlášek, soutěž trvala skutečně celý den a 
byla rozdělena do několika kategorií.  
Naše děvčata měla velkou konkurenci, ale se svou soutěžní choreografií bojovala 
statečně a získala samá krásná ocenění. V kategorii mažoretek soutěžila děvčata 
celkem dvakrát. Jako první startovala velká sestava 13ti děvčat v kategorii děti s 
průměrným věkem do 8 let. Se svou náročnou sestavou získala krásné 5 místo.  
Následovala miniformace 4 dívek (Veronika Jakusidisová, Aneta Janoušková, Lenka 
Neumanová, Kateřina Pavlíčková) v kategorii kadetky. Díky jejich šikovnosti holky 
obdržely 4.místo. 
Později odpoledne se na řadu dostala šestice našich starších děvčat (Martina 
Bučková, Aneta Janoušková, Nikola Minaříková, Lucie Nejezchlebová, Andrea Ursul, 
Marie Vojtová). Se skladbou od skupiny KISS předvedly skvělé vystoupení plné 
gymnastických prvků, tanečních kroků a zvedaček. Získaly pěkné 4.místo. 
Všechna děvčata tančila na parketu nejlépe jak mohla a získala nádherná umístění. 
Viděli jsme spoustu skvělých tanečních skupin, což je báječné pro další inspiraci a 
strávili jsme tak báječný den. Nelze zapomenout ani na rodiče, kteří své drahé 
tanečnice doprovázeli a fandili ze všech sil, takže i jim za tu velkou podporu patří 
velký dík.    
Příští rok nám třeba už ty medaile o to jedno místo neuniknou, ale i kdyby, tančíme 
pro sebe, pro naše blízké, pro radost! 
Právem jsem na své mažoretky a roztleskávačky pyšná a ony jsou pro mě jedničky! 
 
                                                                           Vedoucí tan.skupiny Michaela Tesa řová 
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KAM PO ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
 

Každoročně opouštějí Základní školu v Adamově žáci, kteří po prázdninách zahájí 
další etapu své cesty za vzděláním. K tomuto důležitému životnímu rozhodnutí se 
odpovědně připravovali od osmého ročníku:navštívili poradenské centrum pro volbu 
povolání při ÚP Blansko, vyzkoušeli si testy profesionální orientace ve spolupráci 
s pedagogicko-psychologickou poradnou. V deváté třídě se volbě povolání žáci 
věnovali ve výuce pracovních  činností, která byla celoročně zaměřena na téma 
Člověk a svět práce. Kromě poradenského centra prozkoumali deváťáci veletrh 
středních škol v Brně, burzu škol v Blansku a zapojili se do projektu střední školy 
TEGA Blansko zaměřeného na pomoc žákům při výběru budoucího povolání. 
Důležitou úlohu v jejich rozhodování sehrála také beseda se zástupci středních škol 
regionu a především jejich návštěvy dnů otevřených dveří na jednotlivých školách. 
Zodpovědný přístup k výběru střední školy pak přinesl své ovoce - všichni žáci 
adamovské 9.A byli přijati na zvolené školy již v prvním kole přijímacího řízení. 
Blahopřejeme a v následující tabulce uvádíme přehled zvolených škol. 

 
 Střední školy a st řední odborná u čilišt ě 

(M - maturitní obor) 
Název SŠ, obor Po čet přijatých žák ů 

SOŠ a SOUCitroena, Boskovice 
Opravá ř zemědělských stroj ů 

2 

SOŠ a SOU Citroena, Boskovice 
Elektromechanik pro za řízení             

1 

SŠ polytechnická, Jílova36, Brno 
Mechanik inst. a el. za řízení    M 

1 

SŠ polytechnická, Jílova36, Brno 
Techn. za řízení budov              M 

1 

SŠ polytechnická, Jílova36, Brno 
Instalatér 

1 

Obchodní akademie Blansko    M 2 
TEGA Blansko, Bezru čova 33 
Kucha ř-číšník 

2 

SOU a SOŠ Charbulova, Brno 
Fotograf                                    M 

2 

Gymnázium  Rájec-Jest řebí   M 1 
SZdŠ Blansko 
Zdravotnický asistent               M 

1 

SOU a SOŠ Lomnice u Tišnova 
Kadeřník 

1 

OA ELDO St řední 59, Brno 
Pedagogické lyceum                M 

1 

SŠ Olomoucká 61, Brno 
Ekonomika a podnikání          M 

1 

ISŠ automobilní K řižíkova, Brno 
Automechanik 

1 

SZdŠ církevní, Grohova, Brno 
Zdravotnický asistent              M 

1 

                                                                                 D.Hodaňová, vých. poradkyně 
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PROJEKT MALÁ MATURITA 2014 
 
Projekt Malá maturita má na naší škole dlouholetou tradici a je součástí výchovně 
vzdělávacího procesu od školního roku 2002/2003. Jeho smyslem je závěrečné 
shrnutí a také prezentování základních znalostí a dovedností v českém jazyce, 
matematice a volitelném předmětu (letos to byla fyzika, dějepis, občanská výchova, 
anglický jazyk, německý jazyk nebo ruština). S přípravou projektu začali žáci 9.A 
v průběhu druhého pololetí, vyučující však mnohem dříve. Bylo nezbytné vypracovat 
řadu tematických okruhů a sestavit pro žáky stejný počet pracovních listů. Při jejich 
vyplňování „nanečisto“ si žáci zároveň zopakovali základní poznatky učiva druhého 
stupně, což mohli využít v době konání přijímacích zkoušek na střední školy. 

 
V dubnu žáci psali v učebně výpočetní techniky „maturitní písemku“ – esej - tedy 
krátké zamyšlení na předem zvolené téma ( např.: Co mi škola dala a vzala, Hobby 
naší doby, Můj oblíbený citát, Proč se bojím jít na střední). Postupně si žáci vytvářeli 
portfolia vypracovaných maturitních okruhů a doplňovali poslední listy do svých 
kulturních deníků. Závěrečnou částí projektu byla zkouška komunikativních 
dovedností v podobě ústní části malé maturity. Tu žáci trénovali v českém jazyce již 
od května, aby si procvičili vyjadřovací schopnosti a zapracovali na odstranění 
nežádoucích projevů v nonverbální komunikaci. Určitě se mnohým bude něco z toho 
hodit za čtyři roky při „velké“ maturitě. 
 
V červnových dnech už zbývalo „jen“ prodat před maturitní komisí vše, co se 
deváťáci  naučili. Nechybělo slavnostní zahájení, zkouška štěstí při losování otázek, 
perné chvíle na „potítku“, radost nebo zklamání z vlastního výkonu a závěrečné 
předání „maturitního“  vysvědčení. K slavnostnímu rázu tohoto projektu přispěla i 
přítomnost představitelů našeho města pana starosty Bc. R. Piláta a pana 
místostarosty J. Němce, kteří přišli žáky podpořit a na závěr ocenili jejich výkony. A 
jak deváťáci u malé maturity dopadli? Je to jednoduché: všichni tuto závěrečnou 
zkoušku úspěšně složili a stanou se brzy hrdými absolventy Základní školy 
v Adamově. 
                                             D.Hodaňová 
 
NADANÍ  ŽÁCI 
 
Možná nevíte, že škole v Adamově je na prvním stupni několik mimořádně nadaných 
žáků, kteří se vzdělávají dle individuálních vzdělávacích plánů a v přespočetných 
hodinách se jim učitelé individuálně věnují. 
Právě pro tyto děti je určen projekt Masarykovy univerzity ¨C NADANÍ ŽÁCI - na tento 
školní rok. Tohoto projektu se účastní asi jen dvacet základních škol Jihomoravského 
kraje a mezi nimi i ta naše. 
Děti pracují ve stimulačně ¨C obohacujícím programu a v intenzivním vzdělávacím 
programu s využitím názorných pomůcek a modelů, které vznikly na katedře 
matematiky Pedagogické fakulty MU. 
Na tomto programu je zajímavé, že se jej mohou zúčastnit nejen děti, které jsou 
psychology označeny jako mimořádně nadané, ale i děti, které jsou ve třídách velmi 
bystré a šikovné. Ve škole  vznikly tedy dvě skupiny dětí dle věku a jedenkrát týdně 
pracují na speciálně vytvořených testech. 
Více informací lze najít na www.nadanizaci.cz.                        Mgr. Soňa Karásková  
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ROZLOUČENÍ S ŽÁKY DEVÁTÉHO ROČNÍKU 
 

V roce 1999 byla zahájena tradice Základní školy Adamov – pořádat slavnostní 
rozloučení s žáky 9. ročníků v Městském kulturním středisku Adamov na konci 
každého školního roku. 

V letošním školním roce se slavnostní  vyřazení žáků 9. ročníku uskutečnilo 27.  6. 
2014 za přítomnosti pana starosty Bc. Romana Piláta a místostarosty pana Jiřího 
Němce a ředitelky školy Mgr. Jany Burianové. Sál MKS zaplnili  učitelé, rodiče, 
prarodiče a další přátelé školy . 
Za zvuků tónů Smetanovy Vltavy nastupili do vyzdobeného sálu slavnostně odění 
žáci 9. ročníku doprovázeni žáky 1. ročníku. Usadili se na čestná místa a začíná. 
Úvodní slovo pronese ředitelka školy. Slavnostní ráz a význam slavnosti podtrhuje 
řeč starosty města. 

Pořad doplňují kulturní vystoupení žáků školy – hra na klavír, housle či akordeon, 
pohybové skladby, baletní kreace a přednes básní a dramatizace literárních děl. 
V následující části třídní učitel představí krátkou charakteristikou své žáky, kteří tento 
den splnili povinnou školní docházku. Ti z rukou starosty a ředitelky školy obdrží 
výroční školní vysvědčení , pamětní list a drobný dárek - almanach své třídy.  
Po tomto slavnostním aktu se třídní učitel rozloučí se svou třídou.  Nyní nastává čas 
pro žáky. Zástupce třídy vystoupí s krátkým poděkováním. 
Slavnostní akt je zakončen tóny slavnostního pochodu Antonína Dvořáka, kdy žáci 
opouští sál. 

 
 

 


