
ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ  
44 - 2017/18 

                    
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
Základní škola a mateřská škola Adamov,       
příspěvková organizace 
Komenského 4, 679 04 Adamov 

 

 



                                                                                                                                                   2 
 

NAŠE TŘÍDNÍ JE MIMOZEMŠ ŤAN 
 
Pondělí ráno. Třída plná dětí. Hluk. Zvoní! Nikdo nic neslyší. Je to jasné, o 
víkendu toho bylo tolik a my ani nemáme čas si všechno říct. Vchází učitelka. 
Některé hlasy ztichnou, ale několik dětí si jí ani nevšimne. „Už zvonilo!!!“, ozve se 
třídní.  
Podobný námět štěbetajících dětí a učitelská rodina inspirovaly spisovatele Jiřího 
Šanderu k napsání příběhu ze školního prostředí „Naše třídní je mimozemšťan“.  
Učitel asi musí být tak trochu „mimozemšťan“, když se kolem něj stále točí 
spousta dětí a on stále žije na Zemi. Po přečtení několika kapitol v hodinách 
českého jazyka jsme vyzbrojeni zásobou otázek vyrazili na besedu v naší škole,          
při níž nás nejen s touto knihou seznámil pan Šandera osobně. Také jeho knihy pro 
menší děti „Pohádky z kouzelné zahrady“, „Co vyprávěla houpací síť“ nebo 
vyprávění o domácích skřítcích „Bambalanda a Štruntalanda zaujaly především ty 
mladší z nás. Svými otázkami jsme se snažili dostat se panu Šanderovi tak trochu 
pod kůži a zjistit tak také něco o jeho rodině a spisovatelských začátcích.                    
Při závěrečné autogramiádě si mnozí z nás nenechali ujít příležitost k zakoupení 
některé z knih s osobním věnováním.  
Tak se začtěte… 
 
        Monika Nejezchlebová (20. 9. 2017) 
 

 
 

 
 



                                                                                                                                                   3 
 

 
PRVŇÁČCI V ŘÍŠI VĚDY 

 
Naše škola se v tomto školním roce zapojila do projektu „Prvňáčci v říši vědy“, 
který se realizuje pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje. Projekt má podpořit 
zájem dětí o bádání a vědu. V rámci projektu děti navštíví brněnské centrum VIDA 
a planetárium.  
Prvňáčci ze školy na Komenského a Ronovské se 20. září vydali na výlet, kdy 
společně objevovali mnohé zajímavosti ve VIDĚ. Nejprvejsme prošli jednotlivá 
stanoviště v centru, u nichž si každý může prakticky vyzkoušet různé fyzikální 
zákony. Nejvíce nás zaujala expozice vody a zvuku. V Divadle vědy probíhají 
každý den představení na různé téma. My jsme hledali těžiště. I naši prvňáčci 
zvládali pohotově reagovat a používat složité pojmy. Vtipné fyzikální představení 
uzavřelo naše první setkání s vědou. Už se těšíme na to další s vesmírem.  
                                                                                              

Mgr. Lenka Dohová 

 
 
 
 

PŮDA NENÍ NUDA 
 
Půda není nuda. Nebo je? Většina páťáků před návštěvou Lipky asi zastávala spíše 
druhý názor. Co by také mohlo být na půdě zajímavého, že? Ve stejnojmenném 
environmentálním programu jsme se ale přesvědčili o opaku.  
Víte, jak vzniká půda? Že je kromě odumřelých organismů a rostlin prostoupená 
vodou a vzduchem? Které živočichy v půdě najdeme? Odpovědi na tyto otázky 
jsme „zažili“ doslova na vlastní kůži. Vyzkoušeli jsme si v různých hrách, 
laboratorních pokusech s kahanem a zkumavkou,                                       při práci s  
mikroskopem i při „lovení“ živočichů přímo na zahradě, že půda je pro náš život 
nezbytná a bez ní bychom nemohli žít. Na závěr jsme si společně všechny nově 
získané vědomosti zopakovali a s pocitem příjemně stráveného dne jsme se vraceli 
domů. Teď už se na půdu kolem sebe budeme dívat úplně jinýma očima. 
      

Monika Nejezchlebová (5. 10. 2017) 
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PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 
 
V minulém týdnu (12. a 13.10. 2017) se konala soutěž s názvem Přírodovědný 
klokan. Žáci 8. a 9. ročníku odpovídali na 24 otázek z matematiky, fyziky, chemie, 
biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí. 
 
Přírodovědný klokan  – kategorie  Kadet  
 
Výsledky: 
 

1. Kubín Vojtěch             63 bodů 
2. Bártová Nikola             51 bodů 

Pecherová Kateřina   51 bodů 

3. Sladký Jiří                         47 bodů 
4. Pilař Matěj              45 bodů 

Plesková Simona               45 bodů 

                                                                                  Mgr. Jana Horáčková 
 

 
 

 

 

TURNAJ VE FLORBALU 
 

V sobotu 14. října uspořádal Sokol Adamov ve spolupráci se ZŠ a MŠ Adamov 
florbalový turnaj pro žáky narozené r. 2005 a mladší. Turnaje se účastnilo skvělých 
8 týmů. Ty byly složené z hráčů, kteří hrají již několik let a z hráčů zcela nových. 
Sehrálo se 28 vzájemných zápasů a po urputných bojích se počítaly body. První tři 
příčky byly velice vyrovnané. O druhém a třetím místě rozhodl až vzájemný zápas. 
Jako první skončil tým v obsazení: Polzer M., Bárta, Madzia. Druhé místo obsadil 
tým Bukovinky, která spolupracuje s florbalovým týmem Sokol Adamov, a třetí 
místo vybojovali hráči: Lepka, Polzer T. a Vinklárek. Skvělou práci odvedli 
gólmani, ti byli tři: Bavlnka, Křenek a Tesař a společně se střídali v brankách. 
Všem účastníkům turnaje děkujeme za účast a těšíme se na další společnou akci.         
 
                                                                                                   Mgr. Lenka Dohová 
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TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 
 
Dne 19.10.2017 se družstvo ze ZŠ a MŠ Adamov účastnilo Okresního kola ve 
stolním tenise ve Žďárné.  Družstvo žáků z Adamova hrálo ve složení Filip 
Sedláček, Jaromír Kolář, Tomáš Fojt  a Alexandr Dočkal. Hrálo se ve tříčlenných 
družstvech + náhradník. Družstva hrála do 4 vítězných bodů. Nutno upozornit, že 
turnaj je pro druhý stupeň a  Adamov byl zastoupen dvěma žáky, kteří jsou zatím 
ještě na stupni prvním, což dává velké naděje pro další rok. Kluci se střídali na 
jednotlivá utkání , tedy všichni hráli a bojovali jako tým. 
V prvním utkání dostalo Adamov těžké soupeře z Rájce, utkání skončilo 4:2 pro 
Adamov. Dalším soupeřem bylo domácí družstvo ze Žďárné, ale hoši hráli výborně 
a vyhráli 4:0.  V následujícím důležitém utkání chlapce čekal soupeř z Černé Hory. 
Zápas byl velmi vyrovnaný, ale kluci jej zvládli a vyhráli 4:2. Poslední utkání byl 
souboj o první a druhé místo mezi Adamovem a Knínicemi. Zápolení bylo stále 
vyrovnané, za stavu 3:3 se hrálo poslední utkání, hrálo se na dva vítězné sety. 
Adamov šel do vedení v prvním setu, ale koncentrovaný výkon soupeře srovnal 
stav na 1:1 a v posledním setu byl soupeř klidnější, lepší a po boji vyhrál. Tým z 
Adamova prohrál finálové utkání 3:4 a získal krásné druhé místo.  
                                                                                                                       Bc. Jan Ostrý  
 

 
 

EXKURZE  ZA  HISTORIÍ  BRNA 5.A  a 5.B 
 

Dne 25. října se konala exkurze po historickém centru Brna.  

Exkurze začala návštěvou kapucínské hrobky pod kostelem Nalezení svatého 
Kříže. Uviíděli jsme zde pochované mumie bratrů kapucínů, dobrodinců kláštera, 
kněží a vysokých státních úředníků. Nejznámější je František, svobodný pán 
Trenck. 

Potom jsme šli do kostela svatého Petra a Pavla – tzv. Petrov, kde jsme viděli 
druhé největší varhany u nás. Zajímavá je pověst o tom, proč vyzvánějí zvony na 
Petrvě už v 11 hodin a ne v poledne. 

Na Zelném trhu nás pan učitel seznámil se zajímavostmi o kašně PARNAS. 

Radnickou ulicí jsme dorazili ke Staré radnici s brněnským drakem a kolem. 
Zajímavá je pověst o pokřivené fiále. 

Na Moravském náměstí jsme obdivovali velkou sochu Jošta Lucemburského a u 
kostela svatého Jakuba jsme si poslechli pověst o neslušném mužíčkovi. 

Na náměstí Svobody jsme měli chvíli rozchod, abychom si něco koupili v Mc 
Donaldu. 
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Počasí se vydařilo, nepršelo a všichni jsme dojeli v pořádku domů. 

 

 

 
 

PTAČINSKÝ   HALLOWEEN  
 

 
Dne 31. října se na Ptačině (mimochodem pěkný název části města pro takovou 
akci) uskutečnila Halloweenská párty. Některé děti měly z domu připravené 
perfektní masky, některé se strašidelně  „zmalovaly“ až ve škole. 
Všem to náramně slušelo. Mladší spolužáci strašili starší a naopak, navzájem si 
řekli halloweenské básničky, zazpívali písničky. Ke konci vyučování se  v 
tělocvičně rozpoutala strašidelná diskotéka a spojená s vyhlášením soutěže o 
nejlepší a nejlépe tancující strašidlo. 
 
        Mgr. Soňa Karásková 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SLAVNOST  SLABIKÁ ŘE 
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V úterý 14. listopadu 2017 proběhlo v naší třídě 1.A slavnostní předání slabikářů - 
Slavnost Slabikáře. Na děti se přišli podívat jejich nejbližší. Mohli posoudit, co 
všechno děti zvládly za uplynulé dva měsíce ve školních lavicích.  Prváčci 
zarecitovali básničky, zazpívali písničku, četli písmenka a slabiky. Aby děti dostaly 
vytoužený Slabikář, musely splnit tři úkoly. První úkol byl čtení slov, dále 
spojovaly počáteční slabiky s obrázky a posledním úkolem bylo přiřadit tiskací a 
psací písmena. Úkoly děti hravě zvládly. Po splnění úkolů děti společně otevřely 
truhlu, ve které se skrýval poklad – Slabikář. K němu dostaly záložku do knihy a 
malý dáreček.  
Než se děti rozešly domů, nadšeně listovaly a hledaly stránku s písmenem, které už 
znají. Tento den končil radostným očekáváním dalšího učení a nadějí, že čtení 
všichni brzy zvládneme. 

                                                                                          Mgr. Martina Belžíková 

 

 

 

SLAVNOST SLABIKÁ ŘE V 1.B 
 
Zachránit princeznu! To byl hlavní úkol setkání, kdy prvňáčci bojovali s písmenky, 
aby za odměnu dostali vytoužené Slabikáře. Akce se konala v odpoledních 
hodinách 21. listopadu ve třídě 1. B na ZŠ Ronovská. 
Po krátkém vystoupení prvňáčků dostal každý pět úkolů. K jednotlivým úkolům 
byly přiděleny klíče a každý klíč znamenal nějaké písmenko. Když se podařilo 
dětem písmenka dát dohromady, společně se svými rádci – rodiči našli jméno pro 
zakletou princeznu. Všichni princeznu nakonec vysvobodili a její jméno vyslovili. 
Za odměnu každému žáčkovi paní ředitelka předala jejich první velkou knihu – 
Slabikář. Pokud se nám práce podaří, tak se na jaře s princeznou setkáme opravdu a 
budeme pasováni na čtenáře. Už se na to těšíme.  

Mgr. Lenka Dohová 
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ČEPS CUP PRO PRVNÍ STUPEŇ ZŠ – OKRESNÍ KOLO 
 
Nová florbalová sezona již začala a my jsme se opět s žáky prvního stupně 
účastnili tradičního turnaje pro základní školy. Nově nese název ČEPS cup. 
Okresní kolo turnaje se konalo 23. listopadu v hale ČKD Blansko. Turnaje se 
účastnilo 11 týmů, které byly rozděleny do dvou skupin. My v naší skupině vyhráli 
všechny zápasy a těšili jsme se, s jakým soupeřem si zahrajeme nejdůležitější 
semifinálový zápas. Los padl na ZŠ Boskovice, která podávala velmi pěkné 
výkony v druhé skupině. Naše obavy naštěstí nebyly naplněny a tohoto soupeře 
jsme porazili 4:2. Tím jsme si zajistili postup do finále. Protože jsme věděli, že 
krajského kola postupují oba finalisté, zkoušeli jsme různé varianty a kombinace. 
Soupeřem nám byla ZŠ Olešnice, která se turnaje účastní také již tradičně. Tohoto 
soupeře se nám nepodařilo přestřílet a prohráli jsme s ním 1:5. Každopádně i druhé 
místo nám nezkazilo úsměv na tváři a těšíme se na další kolo turnaje. Statistiku 
týmu lze sledovat na stránkách: www.ceskyflorbal.cz/zakladniskoly 

Mgr. Lenka Dohová 
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VÝLET DO PLANETÁRIA BRNO 

 
S našimi prvňáčky jsme se 4. prosince 2017 vydali na výlet vlakem do planetária v 
Brně. Tento výlet byl opět realizován díky projektu - Prvňáčci v říši vědy. Naše 
děti po odvážné cestě vlakem a tramvají doputovaly do planetária, kde jsme 
společně shlédli vesmírnou pohádku Zulu hlídka . Odvážní komiksáci ze Zula 
hlídky se ve svém speciálním létajícím talíři vydali pozpátku v čase. Někdo špinil 
naši planetu a oni museli zjistit, kdo to dělá! Následky by mohly být katastrofální. 
Jejich pátrání je nakonec zavedlo až do doby, kdy vznikala Země a vlastně i celá 
Sluneční soustava. My jsme se společně přesvědčili, že se naše planeta vyvíjela a 
mnohokrát změnila. V rámci představení jsme si v digitáriuprohlédli také hvězdy, 
planety a souhvězdí naší sluneční soustavy. Celé přestavení se nám moc líbilo.  

Mgr. Lenka Dohová 
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EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA 
 
V letošním roce se konala historicky první Ekonomická olympiáda pro ZŠ. Jedná 
se o první ročník soutěže, do které byly zařazeny otázky z finanční gramotnosti, 
národního hospodářství, informačních technologií a všeobecného přehledu. Soutěž 
organizovala Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko. 
Olympiáda se konala v Blansku dne 7. 12. 2017. Naši školu reprezentovaly žákyně 
devátého ročníku Kateřina Peterková a Barbora Skirková. 
Po přivítání a občerstvení děvčata absolvovala hodinový vědomostní test. Po 
přestávce je čekala samostatná práce na počítači, na kterou měly časový limit 30 
minut. 
Než proběhlo vyhodnocení, vybrané studentky  provedly účastníky soutěže po 
škole a ukázaly jim, co je u nich zajímavého. 
A jak vše dopadlo? Barbora Skirková  obsadila krásné 3. místo. Domů jsme tedy 
odjížděli nejen s dobrým pocitem, ale i s pohárem a dalšími cenami.  
Blahopřejeme a oběma dívkám děkujeme za reprezentaci školy. 
 

Mgr. Jaroslava Šmerdová 
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VÁNOČNÍ  DÍLNA  
 

BETLÉMKY 
 

 
Ve čtvrtek 21. 12. 2017 se uskutečnily na naší škole vánoční dílny. Děti si mohly 
vybrat z 15 dílen. Do vánoční dílny s názvem Betlémky se přihlásili 4 žáci. 
Děti si donesly výkresy, pastelky, lepidlo, velké výkresy, nůžky. Vedoucí dílny pan 
učitel Jiří Kratochvíl donesl do třídy barevné nerozstříhané betlémky. Žáci podle 
vlastního uváženími vybírali obrázky, které potom vystřihli a nalepili na výkresy. 
Hotové betlémky dobarvily děti pastelkami.  Hotové betlémky si děti odnesly 
domů. 
                                                                                            Mgr. Jiří Kratochvíl 
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Žáci naší školy shlédli představení  Já bych rád  k Betlému, ve kterém vystoupili 
žáci ZŠ Bílovice nad Svitavou. U dětí měl tento program velký úspěch. 
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PTAČINSKÝ SLAVÍK 

 
V den pololetního vysvědčení 31. 1. 2018 se na naší škole na Ronovské uskutečnil 
již VI. ročník pěvecké soutěže Ptačinský slavík. 
Žáci z 1. - 4. ročníku si připravili písničky, které si sami vybrali. A tak jsme mohli 
slyšet písničky všech žánrů. Všichni zpěváci a zpěvačky zpívali skutečně s velkým 
nadšením a je rozhodně třeba ocenit i jejich odvahu, protože postavit se před 
tělocvičnu plnou spolužáků není nic jednoduchého. 
Celá soutěž byla rozdělena na kategorii jednotlivců a skupin. Rozhodování o 
vítězích v kategorii jednotlivců bylo tradičně velmi obtížné. Nakonec porota 
udělila 1. místo loňské i předloňské vítězce a skvělé mladé zpěvačce Julianě 
Matulové ze 4. A za opravdu výborně zazpívanou písničku Tak prázdná (v 
původním znění od Yvonne Přenosilové), na 2. místě se umístila Markéta 
Juříčková ze 2. B s písničkou Zlatovláska a na 3. místě Jana Pilátová ze 3. B s písní 
Život je jen náhoda. 
Se zájmem jsme poslouchali i kategorii skupin, ve které se každá třída prezentovala 
jednou písní. První místo si vysoutěžili žáci ze 2. B s písničkou Popeláři. 
Celá soutěž se moc hezky vydařila a na VII. ročník v roce 2019 se určitě můžeme 
těšit. Ptačinských slavíků totiž máme stále velký dostatek. 
 

Mgr. Soňa Karásková 
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 DRÁPALICE  
 
Skřítčice, kterou popisujeme se jmenuje Drápalice. Drápalice je pěkná a zlá i 
hodná. Hází po učitelích balonky s vodou. Po žácích hází bouchací kuličky. 
Vychází jí ředitelská důtka. Drápalice má fialovožlutou hlavu a červené vlasy 
s černými čárkami a oči má červené. Uši má žluté. Má na krku náhrdelník. Na 
šatech má barevné kytky. Má ráda italskou kuchyni. Hlavně špagety s parmazánem 
a omáčkou. Druhé oblíbené jídlo je koprová omáčka s vajíčkem uprostřed. Třetí 
oblíbené jídlo je rajská polévka s knedlíkem a masem. Čtvrté oblíbené jídlo je 
bramborový guláš. Páté oblíbené jídlo je čevapčiči. Proto ráda navštěvuje školní 
jídelnu. Zpátky do školy,  jednou po paní ředitelce hodila dynamit s rachejtlemi a 
bouchací kuličky. Proto si vysloužila tu ředitelskou důtku. Přesto ji máme rádi 
protože pomáhá se školní výzdobou. Pomáhá taky vařit ve školní jídelně. Výborně 
dochucuje. Pomáhá pa 
ní ředitelce, když jí potřebuje. 

 
                                                                                                          Třída 1. S 
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