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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 d.hrachovinova@adamov.cz j.pinosova@adamov.cz 
m.belzikova@adamov.cz p.jakusidisova@adamov.cz v.rutova@adamov.cz 
j.burianova@adamov.cz s.karaskova@adamov.cz j.smerdova@adamov.cz 
m.burianova@adamov.cz j.kratochvil@adamov.cz d.spicarova@adamov.cz 
r.cupak@adamov.cz  e.kubenova@adamov.cz a.spurny@adamov.cz 
l.dohova@adamov.cz m.kleparnikova@adamov.cz s.stoger@adamov.cz 
k.henkova@adamov.cz h.lickova@adamov.cz i.sturchova@adamov.cz 
h.dolezelova @adamov.cz e.mandysova@adamov.cz o.trmacova@adamov.cz 
d.hodanova@adamov.cz i.martochova@adamov.cz s.tuma@adamov.cz 
j.horackova@adamov.cz d.orlova@adamov.cz   

 
 



AKCE ŠKOLY 
LEDEN  - ČERVEN 

 
FIT SVAČINA 

 
Společnost Laktea, o.p.s., realizátor programů Ovoce do škol a Školní mléko v rámci 
ČR, která zajišťuje našim žákům na prvním stupni zdarma ovocné balíčky vypsala 
podzimní soutěž Fit sva čina.  Pravidla byla jednoduchá. Ve školním kroužku, klubu 
nebo vyučování uvařit recept na zdravé jídlo, které se dá nosit do školy jako svačina. 
Do soutěže bylo potřeba dodat recept s fotografiemi a popis naší práce. Účastnili se 
jí žáci druhého stupně, kteří se přihlásili do školního kola zdravého vaření. 
Vyhodnocení soutěže proběhlo těsně před Vánoci. Účastnilo se kolem 200 školních 
skupin. Výhru si odneslo pouze prvních deset škol. Naše škola se umístila na 5. 
místě, z čehož jsme měli obrovskou radost. Výhra pro školu je velká. Získali jsme šek 
na 10 000,- pro školu, pomůcky na vaření od společnosti Tescoma v hodnotě 5 000,- 
Kč a sadu her od Sparkys a to vše za recept na pomazánku z pečené červené řepy a 
bulgur se zakysanou smetanou. Nutno tedy dodat, že má smysl vařit zdravě.  

 
Mgr. Lenka Dohová 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



 
LYŽAŘSKÝ  VÝCVIK  
 
 
S radostným úsměvem se ve středu 6. ledna sešli u autobusu žáci prvního stupně 
z Ronovské a naložili svoje lyže a batohy. Čekala nás třídenní výuka lyžování ve 
Skiareálu Olešnice na Moravě. Počasí nám přálo, sníh byl skoro zázrak a ke štěstí 
nám chybělo pouze spuštění jednoho vleku. Po příjezdu se všichni rozdělili do 
barevných družstev a vypuklo lyžování. Dětí jelo 44 a z toho 12 se na lyže postavilo 
poprvé. Po příjezdu se lyžaři hned vrhli na kopec. Tito žáci si osvěžili znalosti z let 
minulých a pracovali na zlepšení toho, co umí. Našli se mezi nimi i výborní sjezdaři, 
kteří dokážou ostatním spolužákům poradit. Velký kus práce za sebou mají opět i ti 
nejmenší. První den se snažili lyže obout, postavit se, rozjet a zastavit. Druhý už 
zvládali všichni jízdu na malém kopečku a dětském vleku. A ten třetí den zkusili jízdu 
na velkém kopci. Všichni zaslouží velkou pochvalu. Děkuji instruktorům a rodičům za 
pomoc. S nimi celá akce proběhla hladce. Těšíme se opět za rok…                              

Mgr. Lenka Dohová 
 
 
 
 
 
 
 
 



TŘÍDNÍ KOLA RECITAČNÍ SOUTĚŽE NA 2. STUPNI 
LEDEN 2016 

 
Každoroční recitační soutěž na naší škole začíná tradičně změřením sil v jednotlivých 
třídách. Také letos se mohli všichni žáci 2. stupně postavit na pódium v promítací síni 
a vyzkoušet si, jak zvládnou umělecký přednes básně nebo textu, který si sami 
vybrali. Některým v této zkoušce zabránila viróza, několika žákům pokus nevyšel 
v důsledku nulové domácí přípravy. Ti nejlepší dostali šanci postoupit do únorového 
školního kola recitační soutěže. Komu se letos povedlo zazářit na prknech, která 
znamenají svět? 
 
6.A 
Nikola Bártová 
Nancy Didi 
Vít Sereda 
Václav Janoušek 
Tea Ševčíková 
 
7.A 
Barbora Skirková 
Aneta Jakubíková 
Veronika Jakubíková 
Dominika Madziová 
Tomáš Poláček 
 
8.A 
Jitka Cyprová 
Denis Havelka 
Lubomír Bavlnka 
Adéla Koláčková 
 
9.A 
Kateřina Janíčková 
Lukáš Pernica 
David Kopřiva 
Sabina Hájosová 
Zdeněk Šmerek 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



PTAČINSKÝ  SLAVÍK 
 
Den před pololetním vysvědčením 27. 1. 2016 se na naší škole na Ronovské 
uskutečnil již IV. 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 
Julince Matulové ze 2. A za opravdu krásně zazpívanou písničku Purpura, na 2. 
místě se umístil Patrik Juřena ze 3. A s písní V ozvěnách a na 3. místě se umístila 
Terezka Prausová ze 4. A s písničkou Námořníci v pruhovaném tričku. 
Se zájmem jsme poslouchali i kategorii skupin, ve které se každá třída prezentovala 
jednou písní. Velmi překvapili prvňáčci z 1. C, kteří si odnesli vítězství s krásně 
zazpívanou písničkou Usnul vrabec za komínem. 
Celá soutěž se moc hezky vydařila a na V. ročník v roce 2017 se určitě můžeme 
těšit. Ptačinských slavíků totiž máme stále velký dostatek. 

Mgr. Soňa Karásková 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ČTENÁŘSKÉ DÍLNY 
 
Prvotní cíl všech čtenářských dílen byl přivést žáky ke čtení a to čtení s 

porozuměním. Čtení se v poslední době stává pro žáky bubákem. Cílem dílen bylo 
mimo jiné prožít příjemné chvíle při čtení a komunikaci o knihách. Najít v knihách 
partnera ve chvílích odpočinku nebo třeba vlastního splínu, prostě zdroj zábavy.  

Myslím si, že kámen úrazu nechuti číst může být ve volbě knihy a tak bylo 
mým cílem vytvořit mezi žáky komunikační cestu o knihách, které čtou, čím je zaujaly 
a naopak, co je nudí, případně co jim na čtení vadí. 

V hodinách čtenářských dílen jsem volila všechny aktivity a metody s ohledem 
na různou čtenářskou úroveň žáků. Zdatní čtenáři i ti méně zdatní si dokázali najít a 
přečíst knihy bez tlaku a v klidu. Myslím si, že čtenářské dílny u všech žáků vzbudily 
chuť číst nové knihy, povídat si o nich, poznávat nové hrdiny a nová prostředí.  

Některé metody, které jsem do dílen zařadila, žáci znali, jiné byly novinkou jak 
pro žáky, tak pro mě. Výborně se mi podařilo nastavit pravidla dílen tím, co si zvolili 
sami žáci. Samozřejmě, že pravidla občas porušili, ale stačilo připomenout slovo –
pravidla- a hned věděli, které pravidlo porušili a snažili se je dále neporušovat. 

Rozhodně nejzajímavější bylo pravidlo číslo jedna – Můžeš sedět pohodlně 
kdekoli. Je zajímavé, jak se během dílen tato místa jednotlivých žáků měnila. 

Velmi kladně hodnotím nespokojenost žáků s ukončením četby. Byla jsem 
moc ráda, když je knihy zaujaly. Přiznám se, že některé aktivity jsme museli trošku 
zkrátit a soustředili jsme se na řízenou diskuzi v kruhu. Zde zpočátku žáci oceňovali 
otázky s jednoznačnou odpovědí. Během pár dílen se však rozpovídali a naopak 
vítali otázky charakteru …myslíš si, že….proč….jaký z toho máš pocit….co bys 
k tomu řekl…..jak na tebe působí…. 

Úkoly ve čtenářských dílnách byly různorodé a žáci pracovali jak ve dvojicích, 
skupinově i samostatně. Nejčastěji, dle mého názoru, preferovali žáci práci ve 
dvojicích a následně v kruhu. Probrali s partnerem odpovědi, což je uklidnilo a 
v kruhu se pak už nezdráhali tlumočit, k čemu došli.  

Co žáky i mě velmi zaujalo, bylo čtení na pokračování. Žáci přečetli každý 
jednu kapitolu z knihy (nezávislé příběhy jedné hrdinky). A v kruhu pak hovořili o tom, 
co se stalo. Dvojice, které četly stejnou kapitolu se vzájemně doplňovaly. Všichni 
jsme pak věděli, co se dělo v několika kapitolách naráz, přes to, že jsme četli 
pouhých 20 minut. Byla to škola nejen o čtení, ale i tom, jak si rozdělit práci a 
spoléhat se vzájemně jeden na druhého. Všem se nám líbilo, jak se příběh tvořil a 
vyvíjel. 

Nápad zapojit se do projektu se mi líbil od počátku. Musím však říct, že mě 
samotnou překvapilo, kam až v naší třídě vedl. Kromě vztahu ke čtení a knihám 
jednoznačně vede k vzájemnému respektu a tolik potřebné schopnosti naslouchat 
jeden druhému. Hodiny čtenářských dílen jsou pro žáky velmi relaxační a mají je moc 
rádi. Učí se formulovat vlastní myšlenky a názory. Jistě, že zatím trošku neobratně, 
ale věřím, že postupně dojdeme k plnohodnotné diskuzi. Já sama velmi ráda čtu a 
žáci tyto okolnosti velmi vnímají a přejímají. Stromek je nutné ohýbat, dokud je 
mladý. A tak si myslím, že zavedení čtenářských dílen i na prvním stupni není od 
věci. Je jen na vyučujícím, volba vhodné metody a formy práce, aby žáky povzbudil a 
vhodně motivoval. Již teď vím, že čtenářské dílny budu zařazovat do výuky až do 
konce roku, bez ohledu na projekt a plán čtenářských dílen. Náš školní vzdělávací 
program nese název Hrou k vědění a čtenářské dílny jej plně naplňují. Žáci mohou 
číst svým vlastním tempem, pokud něčemu nerozumí, mohou se k textu kdykoli 
vrátit. Vnímají obsah čteného, co víc - samotným jim  záleží na porozumění čteného, 



což vidím jako velký úspěch. Dokonce jsem i zachytila několik rozhovorů o knihách 
v době přestávky, což v podstatě také naplňuje cíle čtenářských dílen a obecně 
vztahu žáků ke čtení…….. 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ A MŠ ADAMOV 
 

Operační program: OP Vzd ělávání pro konkurenceschopnost 
Registra ční číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.0527 

  
Naše škola realizovala v období 1.7. 2015 – 31.12.2015 projekt s názvem „Podpora 
vzdělávání v ZŠ a MŠ Adamov“ v rámci výzvy č. 56. 

Projekt byl zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích 
jazycích ve školách a školských zařízeních.Obsahoval čtyři aktivity. 

Cílem první aktivity bylo zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český 
jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a 
zlepšování čtenářské gramotnosti. Učitelé vytvořili a realizovali  plány pro čtenářské 
dílny pro čtyři ročníky. Absolvováním vzdělávacího kurzu byly zvýšeny odborné 
kompetence pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen. 

Druhá aktivita se týkala zlepšení jazykových kompetencí pedagogů školy. V rámci ní  
tři učitelé absolvovali krátkodobý intenzivní jazykový kurz v Londýně. 

Profesní rozvoj pedagogů byl podpořen také třetí aktivitou. Dva učitelé se podíleli na 
stínování (shadowing) na partnerských školách v zahraničí, konkrétně ve Slovinsku. 

Čtvrtá aktivita měla za cíl zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich 
znalostí o zemích EU a ESVO. Dvanáct našich vybraných žáků v doprovodu dvou 
učitelů se zúčastnilo jazykově- vzdělávacího pobytu ve Velké Británii. 

Škole byla na tyto aktivity poskytnuta dotace ve výši 526 815, - Kč, přičemž 85% tvoří 
prostředky z ESF a 15% prostředky národního spolufinancování ze státního 
rozpočtu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROZVOJ UČITELŮ A ŽÁKŮ ZŠ A MŠ ADAMOV 
DLE VÝZVY 57 

 
Operační program: OP Vzd ělávání pro konkurenceschopnost 
Registra ční číslo: CZ.1.07/1.1.00/57.1078 

 V období 1. 9. 2015 – 31.12.2015 realizovala naše škola  projekt s názvem „Rozvoj 
učitelů a žáků ZŠ a MŠ Adamov dle výzvy 57“. 

Projekt byl zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích 
jazycích ve školách a školských zařízeních. Obsahoval čtyři aktivity. 

Cílem první klíčové aktivity byl rozvoj technického vzdělávání na základní škole 
formou vytváření žákovských výrobků. Do aktivity se zapojilo 19 žáků pod vedením 
učitele Pracovních činností. Vznikl Plán rozvoje technických dovedností žáků a 19 
žákovských portfolií. Byla dovybavena školní dílna. 

Cílem druhé klíčové aktivity byl rozvoj dovedností a zkušeností učitelů ZŠ pro 
zlepšování technických dovedností žáků. V rámci ní  jeden učitel absolvoval 
vzdělávací kurz zaměřený na rozvoj technických dovedností. Poznatky získané na 
kurzu aplikoval ve výuce. 

Profesní rozvoj pedagogů byl podpořen  třetí aktivitou, která měla za cíl rozvoj 
individuálních ústních komunikačních dovedností učitelů v oblasti anglického jazyka 
formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě 
posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka. Do výuky se zapojili čtyři 
učitelé. 

Stejným způsobem byl v rámci čtvrté klíčové aktivity podpořen rozvoj žáků. Do výuky 
anglického jazyka formou blended learningu se zapojilo 26 žáků sedmého ročníku. 
Škole byla na tyto aktivity poskytnuta dotace ve výši 288 517, - Kč, přičemž 85% tvoří 
prostředky z ESF a 15% prostředky národního spolufinancování ze státního 
rozpočtu. 

 
 



 

LYŽAŘSKÝ KURZ V HODONÍNĚ U KUNŠTÁTU 
 

Na letošní lyžařský kurz I. stupně ZŠ Komenského se přihlásilo rekordních 56 dětí.  
V pondělí 25. ledna se tedy na zastávce před školou tísnilo opravdu hodně 
nedočkavců i přes děšť, který jsme neviděli příliš rádi.   V Hodoníně ale již jen 
mrholilo a než jsme se přezuli do lyžáků a nachystali lyže, nebylo už po dešti ani 
památky. 

Rozřazení do družstev proběhlo hladce a malí lyžaři se svými instruktoryse mohli dát 
do zlepšování svých lyžařských dovedností. 20 dětí stálo na lyžích úplně poprvé a 
čekala je náročná práce. První den uběhl jako voda a už jsme se těšili na ten další.  
Úterý i středa byla ve znamení krásného slunečného počasí.  Naše lyžařské 
dovednosti se stále a stále zlepšovaly, z malého svahu na ten velký se pomalinku 
přesouvali „skorolyžaři“ jeden za druhým a než jsme se stačili nadát bylo po všem.  
Nádherné tři dny na lyžích uběhly jako voda a troufám si říct, že příští rok se na 
svahu s většinou dětí opět uvidíme.   

Velký dík patří  nejen paní učitelkám, ale i rodičům - instruktorům, kteří byli ochotni ve 
svém volném čase se dětem věnovat.  

 
      Mgr. Helena Li čková 



XVII. ŠKOLNÍ PLES 
 
Základní škola a mateřská škola Adamov pořádala v sobotu  20. února  2016 
sedmnáctý školní ples.  Sál  Městského kulturního střediska Adamov, který byl 
vyzdobený tématickými pracemi žáků, se již po osmé zaplnil milými hosty z řad 
rodičů a přátel školy.   

Společenský ples zahájila moderní polonéza žáků devátých  tříd  pod vedením paní 
učitelky Marie Klepárníkové.  Dojaté a usměvavé tváře rodičů svědčily o jejich 
úspěchu.  

K tanci a poslechu hrála  skupina Tom Sawyer band a  taneční parket  byl zaplněn   
do posledního místečka. Tanec se pravidelně střídal s vystoupením dětí ze základní 
školy pod vedením paní učitelky Marie Klepárníkové a Michaely Tesařové.  

V bohaté tombole se díky štědrým sponzorům sešlo mnoho cen. Stačilo mít jen 
trochu štěstí a vybrat si ten správný los. 

Za zdařilou přípravu a organizaci plesu patří dík těmto obětavým zaměstnancům 
školy: J. Šmerdové, M. Klepárníkové, O. Trmačové, K. Prudíkové, R. Cupákovi, L. 
Dohové, M. Belžíkové,  S. Tůmovi, J. Horáčkové, D. Kalové, M. Burianové, I. 
Martochové , I. Šturchové R. Janíčkové, V. Hartlové, M. Podané, E. Pavlíčkové,  D. 
Hrachovinové, E. Pilitowské, A.  Formánkové  a mnoha dalším. 

                                 Mgr. Jana Burianová
                                   ZŠ a MŠ Adamov   

 



SLOVINSKO 
(22.-26.2.2016.) 

 
Tento rok se opět konal výměnný pobyt ve Slovinsku a letos to vyšlo tak, že my 
jedeme do Slovinska. 

První den po příjezdu do Lublaně  jsme navštívili školu, seznámili se s milou  paní 
ředitelkou, ubytovali se ve zdejším hostelu. Na závěr dne nám paní ředitelka udělala 
krásnou prohlídku města. 

Dopolední program dalšího dne si pro nás přichystala  zdejší škola. Vyřezávali jsme 
linoryt, pletli tzv. „ pleténky “ (vánočky) a tvarovali šátečky. Odpoledne jsme si udělali 
s paní, která shodou náhod bydlela čtyři roky v Brně, výlet na Lublaňský hrad a výlet 
po obchodech.  

Třetí den jsme se slovinskou školou navštívili Predjamský hrad, Postojnskou jamu  a 
Bledské jezero.Večer jsme pak strávili v aquaparku Atlantis. 

Poslední den nás čekala prohlídka kovářského muzea v městečku Kropa a železniční 
muzeum v Lublani.Večer jsme měli krásné rozloučení se školou a diskotéku. 

Nejvíce mě zaujala slovinština a slovinský přízvuk. Když jsme jim říkali jak se 
jmenujeme,  tak  zopakovali naše jméno a řekli to tím svým přízvukem.   

                          A. Kolá čková, 8.A 



VÝMĚNNÝ POBYT VE SLOVINSKU (22. 2. - 26. 2. 2016) 
 
 
Někteří žáci ze 7. - 9.ročníku naší školy se zúčastnili výměnného pobytu se 
slovinskými partnery ze základní školy Milana Šuštaršiče v Lublani. Setkání se letos 
nemohlo uskutečnit tradiční formou školy v přírodě, protože na slovinské straně nebyl 
přihlášený dostatečný počet žáků. Ubytovaní jsme proto byli v areálu kolejí přímo v 
Lublani. Na bohatém programu se však nic neměnilo a 22 našich žáků si odneslo 
spoustu zážitků. 
V pondělí po příjezdu nás paní ředitelka Irena Kodrič provedla večerní Lublaní, kde 
jsme mohli vidět pěkně nasvícené nejvýznamnější objekty hlavního města. V úterý 
dopoledne při návštěvě školy byli naši i slovinští žáci rozděleni do skupin, které se 
zúčastnily workshopů. První dvě skupiny pekly dobrůtky a třetí výtvarná skupina 
pracovala na linorytu. Všechny skupiny se prostřídaly. V pozdním odpoledni 
následoval zbytek prohlídky Lublaně - při výstupu na hrad byli žáci seznámení s 
historií města a pokochali se nádherným výhledem z hradu. Středa patřila 
celodennímu výletu s návštěvou Predjamského hradu, Postojenských jeskyní, 
výstavy o  slovinském krasu a prohlídkou mlýna. Večer si zájemci užívali v 
akvacentru Atlantis. Ve čtvrtek dopoledne jsme se ve vesničce Kropa seznámili 
s kovářským řemeslem v místním muzeu i malé kovárně, kde si odvážlivci mohli něco 
málo z kovářství i vyzkoušet. Pak jsme zajeli za krásnými scenériemi k Bledskému 
jezeru, kde byla i možnost nákupu suvenýrů. Odpoledne proběhla prohlídka 
železničního muzea v Lublani a večer už se všichni těšili na diskotéku. Před ní 
proběhlo závěrečné oficiální setkání s focením. Při této příležitosti si obě strany 
předali navzájem dárky a školní kuchařky připravily dva vynikající dorty. Plni dojmů 
jsme v pátek po snídani odjeli domů. 
Počasí nám sice nepřálo každý den, ale na celodenní výlet vyšlo sluníčko. 
Stravování probíhalo formou polopenzí v areálu kolejí a obědy zajišťovala partnerská 
základní škola přímo ve škole nebo formou balíčků. Žáci hladem rozhodně netrpěli, 
spíše naopak. Strava byla pestrá a vyvážená s možností u snídaní a večeří si přidat. 
 Chování našich žáků bylo až na pár drobností velmi dobré, což se o slovinských 
deváťácích rozhodně říct nedá. Naši žáci tak svým chováním přispěli k dobrému 
jménu naší školy i města Adamova. 
 
 
 
 

            Aleš Spurný 
  



DRÁČEK HASÍK  

 

Před jarními prázdninami 26.února 2016 navštívil naši třídu 2.B dráček Hasík. Dráček 
Hasík je plyšový maskot preventivního programu HZS pro děti, který i dnes opět 
pomáhal malým účastníkům nehody překonávat stres. 
Tento preventivní program je určen pro děti na základních školách v celé České 
republice. Jeho hlavním cílem je předat dětem důležité informace a návyky v oblasti 
prevence před požáry a mimořádnými událostmi. Výuka probíhá hravou a názornou 
formou v jednotlivých třídních kolektivech. Děti se naučily, jak vypadá hasič, jakou 
má výstroj, výzbroj a že musí jeho pokyny poslouchat. Učí se také respektu z ohně a 
zásady, že oheň dětem do rukou nepatří. I druháci jsou schopni naučit se bez 
problémů přivolat telefonicky pomoc hasičů, policie nebo zdravotní záchranné služby.  
Děti si mohly výstroj osahat, zkusily si telefonický hovor s hasičem. Ten jim na závěr 
slíbil,  že si mohou na jaře přijet prohlédnout požární stanici. Všichni nadšeně slíbili a 
už teď se moc těší. 
                      Mgr. Martina Belžíková 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ŠKOLNÍ KOLO RECITA ČNÍ SOUTĚŽE 
Ve středu 9. března 2016 v naší škole proběho další kolo recitační soutěže. Této 
soutěži předcházela třídní kola, ze kterých do školního postoupili vždy jen ti nejlepší z 
každé třídy. Celkem se školního kola recitační soutěže zúčastnilo 47 žáků naší školy. 
Tento nemalý počet nás učitele potěšil, protože je vidět, že mluvené slovo a přednes 
má stále své důležité místo. 

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, někdy téměř herecké výkony a 
zaslouží si obrovskou pochvalu. Porota měla letos velmi těžké rozhodování a protože 
děti podávaly opravdu velmi dobré, vyrovnané výkony, nešetřila porota s udělováním 
diplomů a cen. 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:   Filip Ryza   1. C 
2. místo: Lucie Lipková  1. A 
  Štěpán Synek  1. A 
3. místo: Vojtěch Mihók                   1.A 
  Jan Papiž   1. C 
 
1. kategorie (2. a 3. ro čník) 
1. místo:  Veronika Slivoňová            3.B 
2. místo: Tereza Ličková  3. B 
3. místo: Kateřina Kavanová            2.A 
  Juliana Matulová  2. A 
 
2. kategorie (4. a 5. ro čník) 
1. místo:  Filip Nezval   5. B 
2. místo: Nikola Belžíková  4. B 
3. místo: Michaela Kavanová            5.B 
  Aneta Papižová  4. A 
 
3. kategorie (6. a 7. ro čník) 
1. místo:  Nancy Didi   6. A 
2. místo: Nikola Bártová  6. A 
3. místo: Aneta Jakubíková  7. A 
  Veronika Jakubíková 7. A 
 
4. kategorie (8. a 9. ro čník) 
1. místo:  Kateřina Janíčková            9.A 
2. místo: Sabina Hájosová  9. A 
3. místo: Jitka Cyprová  8. A 
                     David Kopřiva                     9.A 

Mgr. Helena Li čková  



SPANÍ VE ŠKOLE 
                                           9. 3. 2016 

 
Spali jste už někdy ve škole?  V noci ve škole ožívají skřítci školníčci a škola žije v 
noci úplně jiným životem. Všichni jsme se na tuto akci velmi těšili. Vždyť spát tu 
budeme všichni. Od PT až po čtvrťáky. Každý ve své třídě. Ve svých pyžamkách,se 
svými plyšáky a ve svých spacákách. Před tím proběhl karneval a soutěže v 
tělocvičně, v noci pak stezka odvahy. Nechyběly ani pochutiny a svačinka a snídaně 
od našich maminek. Před spaním pak pohádka z IT. 
 

 
 

 
 



EXKURZE V BRNĚ 
Ve čtvrtek 17. března jsme byli naše třída společně se 4.B v Letohrádku Mitrovských 
v Brně. 

V Adamově jsme nastoupili do vlaku, v Brně jsme přestoupili do tramvaje a byli jsme 
skoro na místě. 

Šli jsme na výstavu, který měla tři části: Ďáblovu bibli, Obří leporelo a Sto podob 
knihy. Při prohlídce Ďáblovy bible (CODEX GIGAS)  jsme si viděli velkou knihu, která 
vážila 75 kg. Je poskládaná pouze z pergamenů a má více než 600 stran. 

Prohlédli jsem si i Obří leporelo, které měřilo 72 metrů a byly na něm dějiny naší 
země. 

V části Sto podob knihy jsme viděli různé knihy, od nejmenších a po ty největší.  

Po prohlídce jsme vypracovávali pracovní listy, které se týkaly všeho, co jsme se 
dozvěděli. Za práci jsme všichni dostali odměnu. Pak jsme se nasvačili a vrátili se 
zpět do Adamova. 

 
                                               Výběr z prací Barbory Jüthnerové a Lucie Valentové  



HALOVÁ  KOPANÁ V ADAMOV Ě 
 

okresní přebor žáků základních škol 
15. - 18. 3. 2016 

 
Jubilejního 20. ročníku turnaje s nejdelší tradicí v Adamově se letos zúčastnilo 15 
škol okresu Blansko. 
Turnaj byl organizačně zajišťován ZŠ a MŠ Adamov za přispění AŠSK. Závěrečného 
vyhlášení výsledků se zúčastnila ředitelka školy Jana Burianová. 
Žáci ZŠ a MŠ Adamov nezopakovali výsledky ze skupiny v loňském roce a ve 
skupině prohrály všechny zápasy. Čtyřčlenné finále hrály školy z různých obcí 
okresu. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Filip Matuška z Jedovnic. Nejlepším 
střelcem turnaje se stal David Prudil s 19 brankami a právě díky němu zvítězila škola 
z Rájce-Jestřebí, která postupuje do krajského kola.    
  
Závěrečná bilance turnaje : odehráno 31 utkání 
Pořadí finálové skupiny : 1. ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí 
                                           2. ZŠ 9.května Boskovice 
                                           3. ZŠ Jedovnice 
                                           4. ZŠ a MŠ Kunštát 
ZŠ a MŠ Adamov : 3 prohry 
                               skóre 3:14  
                               střelci: Lukáš Pernica 2 
                                           Vilém Flachs 1    
 
 Sestava Adamova : Vojta Kubín, David Kopřiva, Lukáš Pernica, Filip Prokop,                  
Lubomír Bavlnka, Vilém Flachs, Denis Havelka, Dalibor Chráscina, Tomáš Poláček. 
 
K hladkému průběhu turnaje přispěli velmi dobří rozhodčí: pan Jiří Němec a pan 
Zdeněk Handl. S organizací turnaje výrazně pomohli žáci naší školy Dalibor 
Chráscina, Lubomír Bavlnka, Denis Havelka, Kateřina Janíčková a Sabina Hajosová 
jako zapisovatelé a časoměřiči. Upřímné poděkování patří také ředitelce školy Mgr. 
Janě Burianové za předání diplomů a pohárů. Svým zájmem navyšuje hodnotu 
turnaje a dobrou sportovní pověst školy.  
   

        
 

            
         Aleš Spurný  

 



DEN VODY - NÁMOŘNICKÝ 
21. březen  2016 

 

V pondělí 21. 3. 2016 proběhl na naší škole tzv. „NÁMOŘNICKÝ DEN“. V tento den 
měli všichni žáci i učitelé přijít do školy oděni do modré - námořnické barvy. 

Ve třídě jsme se domluvili a opravdu jsme všichni dorazili v modrém oblečení. 
Někteří byli tak důkladní, že dokonce neopomenuli  i modré ponožky. Tato akce byla 
vyhlášena, abychom si připomenuli, jak je pro náš život nepostradatelná čirá tekutina 
známá pod názvem „VODA“.  

Celá akce se velmi vydařila nejen v naší třídě, ale v celé naší škole.  

                                                                                               Mgr. Helena Ličková 

 
 

 

 

 



XV. ROČNÍK RECITAČNÍ PŘEHLÍDKY SETKÁNÍ S POEZIÍ V 
ADAMOVĚ 

22. března 2016 se  sešlo v naší Základní škole na Komenského ulici téměř šedesát 
recitátorů z deseti základních škol regionu.  Letošní jubilejní patnáctý ročník oblastní 
přehlídky v uměleckém přednesu se konal v krásném jarním dopoledni v promítací 
síni naší školy.  

Soutěžní porota se letos skládala ze zástupců SVČ Lužánky v Brně. Předsedkyní 
poroty byla Bc. Barbora Špatná z pobočky Labyrint, která se svými kolegy připravuje 
dubnovou krajskou přehlídku Dětská scéna 2016. Hlavním úkolem poroty bylo  
povzbudit recitátory a odměnit je za snahu o prožití  uměleckého textu a jeho 
interpretaci. 

Osmapadesát recitátorů bylo rozděleno do pěti kategorií podle jednotlivých ročníků. 
Vavříny vítězství si však mohli odnést jen ti nejlepší v každé kategorii. Vítězům naší 
přehlídky srdečně blahopřejeme a společně se budeme těšit na další ročník  Setkání 
s poezií v Adamově. 

         Dalimila Hoda ňová  
Výsledková listina 

 
Kategorie Místo Jméno Škola 

0.(1.roč.) 1. Jaroslav Koukal ZŠ Lysice, postup na Dětskou scénu 

 2. Matěj Kopřiva ZŠ Lysice 

 3. Jiří Boháč ZŠ Bílovice n./Svit. 

    

I.(2.-3.roč.) 1. Natálie Danácová ZŠ Lysice, postup na Dětskou scénu 

 2. Daniel Janíček ZŠ Rájec-Jestřebí 

 3. -  

    

II.(4.-5.r.) 1. Veronika Valíčková ZŠ Bílovice n./Svit. postup na Dětskou scénu 

 2. Filip Nezval ZŠ Adamov 

 3. Nikola Belžíková ZŠ Adamov 

    

III.(6.-7.r.) 1. Jiří Nezval ZŠ Rájec-Jestřebí, postup na Dět. scénu 

 2. Vendula Vichtová ZŠ Letovice, postup na Dětskou scénu 

 3. Mojmír Peška ZŠ Bílovice n./Svit. 

    

IV.(8.-9.r.) 1. Eliška Kudláčková ZŠ Boskovice, postup na Dětskou scénu 

    

 2. Klára Štenclová ZŠ Kunštát, postup na Dětskou scénu 

 3. Sára Eva Neničková ZŠ Kunštát 

 cena 
poroty 

Anna Koudelková ZŠ Boskovice 



VELIKONOČNÍ DÍLNA 
                                      23. 3. 2016       
Velikonoční svátky jsou přede dveřmi. Ve škole jsme si o nich hodně povídali, seli 
jsme oseníčko, vyráběli přáníčka, zajíčka, zdobili vajíčka, učili se básničku na 
pondělí.Vyráběli jsme vajíčko z keramiky a povídali si o zvycích, které se o 
Velikonocích dodržovaly. 
Abychom ještě si vyrobili něco netradičního a zároveň vše spojili s jarním výletemdo 
přírody a pozorováním jarní přírody,  
                                                                                    Mgr. Ilona Martoch ová 

 

 

NÁVŠTĚVA ZOO BRNO 5.A A 5.B 
 
Náš výlet se konal 23.3.. Všechno začalo setkáním na nádraží. Vlakem jsme dojeli 
do Brna na hlavní nádraží a odtud jsme tramvají dojeli přímo k ZOO, která byla 
naším cílem. 

Zakoupili jsme vstupenky a vstoupili dovnitř. 

Protože nás všechny nejvíce zajímali lední medvědi, kde měli právě narozené 
medvídě, vydali jsme se k nim. K naší smůle, ale medvědi byli zavření, protože se jim 
čistil výběh. Rozhodli jsme se proto, že až obejdeme celou ZOO, vrátíme se k nim.  

ZOO jsme začali procházet od tygrů. Viděli jsme spoustu zajímavých zvířat, ovšem 
každý má své favority, proto nemůžeme napsat, které zvíře bylo nejzajímavější. 



Velkou pozornost upoutal tygr, ležící přímo u skla výběhu. Většina z nás si jej fotila a 
pár dětí si s ním udělalo selfí. 

Cestou jsme potkávali nová zvířata od dravců a savců až po ptáky. U administrativní 
budovy jsme potkali pávy, kteří mezi námi vyvolali doslova poprask. Volně se 
pohybovali a vůbec se nebáli. Našim dalším cílem byly žirafy, zebry a plameňáci, u 
kterých jsme se zároveň nasvačili, protože tam byl stánek s občerstvením. 

Sotva jsme se odtrhli od žiraf, vydali jsme se směrem k vodnímu světu. Zde jsme se 
setkali se zajímavými živočichy. Po té jsme spěchali za ledním mládětem. Cestou za 
ním jsme potkali tuleně, kteří byli velmi hraví, s orly a houkala na nás sova. 

U ledních medvědů jsme se rozběhli kolem jejich výběhu, nadšeně fotili a natáčeli, 
protože maminka Cora vyvedla své mládě a hrdě nám ho představovala. 
Pochodovali přímo pod námi a Cora kontrolovala, jestli se všichni opravdu díváme. 

Nechtělo se nám od nich odcházet, ale museli jsme. Po cestě na vlak jsme si mohli 
ještě koupit suvenýry a pak už nás jen čekala cesta domů. V ZOO se nám moc líbilo 
a rádi bychom se tam vrátili. 

                                                                           Klára Madziová, Sabina Hamerníková  

 
ŠKOLA Z MARSU 

30. 3. 2016 
 
Koncem března jsme společně s ostatními žáky z naší školy jeli do Blanska, kde v 
sále Dělnického domu proběhl koncert Škola z Marsu. Koncert byl velmi výpravný, 
součástí byla barevná hudba, světelné efekty a dětem se velmi líbil také maskot 
Marťan. 
Velmi zdařilá akce. Některé děti poprve viděly barevnou hudbu. Všichni žáci dostali 
cd z koncertu. 



KONCERT SKUPINY FACE LOOK 
 

Ve středu 30. března se celá naše škola vydala do Blanska na koncert.Koncert se 
konal v Dělnickém domě. S námi tam byla ještě jedna škola z Blanska. Jakmile se 
všichni usadili do sedadel, koncert začal. Skupina hrála zábavné písničky, které se 
nám líbily.  

Během koncertu se nás zpěvák zeptal, jestli někdo umí beatbox (beatbox je způsob 
vytváření různých zvuků, a to jenom ústy, to znamená bez použití hudebních 
nástrojů). Jedna spolužačka ukázala na mě. Zpěvák mi řekl, ať si vyberu ještě 
spolužáka a ten ať si vybere ještě někoho dalšího. Na podium jsme šli tři kluci. Byla 
to sranda, protože jsme dělali různé zvuky do mikrofonu. Všichni se smáli a natáčeli 
si to. Pak jsme za naše vystoupení dostali plakát. Potom koncert pokračoval dál a na 
konci  vystoupení si šli všichni ke členům skupiny pro podpisy.  

Koncert se nám všem moc líbil a cestou domů jsme se o něm ještě bavili.       

                                      

                                                                                                       Tomáš Polá ček 7.A 

NÁVŠTĚVA  KNIHOVNY  
30. března jsme byli v knihovně. Na první část jsme šli do MKS. Tam si pro nás 
připravili otázky a seznámení s nejznámějšími autory a ilustrátory knížek pro děti. 

Potom jsme šli do městské knihovny a paní knihovnice Ondroušková nás seznámila 
s knížkami, doporučila nám nějaké z nich a natáčel nás i pán z Adamovského 
zpravodaje.Nejvíc se mi líbilo představování knížek.  

Vrátili jsme se zpátky do školy a šli dělat „klíče k pohádkám“. 

                                                         Štěpánka Keprtová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DRÁČEK HASÍK II. 
 
Další návštěva dráčka a jeho kamarádů hasičů proběhla na naší škole v pátek 1. 
dubna. Na tomto setkání děti trénovaly, jak se mají chovat a co mají dělat v případě 
požáru u nich doma. Opět proběhla malá soutěž s otázkami a úspěšní řešitelé byli 
odměněni. 
Třetí a zároveň poslední setkání s dráčkem a jeho kamarády nebude u nás ve škole. 
Byli jsme pozvaní na prohlídku požární stanice do Blanska. Za pozvání děkujeme a 
všichni se už nyní moc těšíme. 
                                              Mgr. Martina Belžíková  



12. ROČNÍK OKRESNÍ VYBÍJENÉ STARŠÍCH DÍVEK 
ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ADAMOV Ě 

 
Dne 6. 4. 2016 se konal již 12. ročník okresní vybíjené dívek základních škol, který již 
16. rokem pořádá základní škola v Adamově. V tento den se setkaly dívky 8. a 9. tříd, 
aby změřily své síly ve vybíjené v hale v Adamově. 
Utkání se zúčastnilo jedenáct škol z okresu. Školy byly na místě rozlosovány do dvou 
skupin A a B. Vítězové z každé skupiny pak hráli o první místo a ti, kteří se umístili na 
druhém místě ve skupině, hráli o třetí a čtvrté místo. 
Dívky bojovaly tvrdě a nebojácně. Během zápasů došlo ke dvěma zraněním prstů, ve 
škole Letovic, která musela nastoupit v oslabení. 
Nejveseleji zvládaly hru dívky ze školy Sloup, kdy se neustále usmívaly a smály, i 
když prohrávaly. 
Nejtvrdší bojovnice byly žačky škol Lipůvka a Adamov. Hrály velice tvrdě, jejich rány 
byly silné a přesné. 
Do boje o třetí místo postoupili týmy z Jedovnic a Lipůvky. Hráčky Lipůvky byly 
favoritkami skupiny A, kdy je nakonec v posledním zápase zdolaly až dívky z 
Adamova a tím je poslaly do boje o třetí místo. Tato prohra Lipůvku ochromila natolik, 
že v boji s Jedovnicemi velmi chybovala a skončila tak nakonec na 4. místě. 
Ve finále se utkaly dívky Adamova a Svitávky. Pevnější nervy, ale i ránu předvedly dívky z 
Adamova a tak si vybojovaly první místo. 
 
Celkové výsledky:  

1. místo ZŠ Adamov 
2. místo ZŠ Svitávka 
3. místo ZŠ Jedovnice 
4. místo ZŠ Lipůvka 
5. místo ZŠ Letovice 
6. místo ZŠ Sloup 
7. místo ZŠ Salmova Blansko 
8. místo ZŠ Rájec Jestřebí 
9. místo ZŠ T.G.M. Blansko 
10. místo ZŠ Dvorská Blansko 
11. místo ZŠ Velké Opatovice                                            Ceny opět financovalo AŠSK.                                              

 

 

 

 



SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ 
 
7. dubna 1948 byla založena Světová zdravotnická organizace a na 
počest této události se každoročně slaví Světový den zdraví. Po celém 
světě se konají různé události zaměřené především na prevenci 
onemocnění a zlepšení kvality života. 

Letošním ústředním tématem byl boj s rakovinou a její předcházení. My 
jsme si toto odborné a složité téma na druhém stupni rozšířili o téma 
správné výživy, škodlivosti kouření  a pití alkoholu. Trošku jsme si na 
tato témata pobesedovali a pak se snažili vytvořit „plakátek do čekárny“  
nabádající ke správnému způsobu života a k předcházení nemocem. Ty 
nejpovedenější kousky jsme vystavili v naší Galerii na chodbě.  

 
 
 
 

ZÁVOD KE DNI ZDRAVÍ 
7. 4. 2016     

 
Den zdraví jsme v letošním školním roce oslavili závodem, do kterého 
jsme se zapojili díky paní učitelce Klepárníkové. Děti se snažily co 
nejrychleji proběhnout předem připravenou dráhu, kde probíhaly mezi 
kuželkami,házely míč na cíl, strefovaly se do florbalové branky, 
přeskakovaly obručemi atd. 
V naší třídě nejlepší čas dosáhli tito žáci :Karel Tesařík a Marek 
Janoušek. Z děvčat nejlepší čas měla Deniska Jakusidisová. 
Velmi zdařilá akce. Děti velmi závod bavil a nadšeně povzbuzovaly. Jistě 
podobnou akci v nejbližší době zopakujeme opět. 
  
 

 

 

 
 
 



12. ROČNÍK OKRESNÍ VYBÍJENÉ MLADŠÍ DÍVKY  

(DÍVKY 6. A 7. TŘÍD) V ADAMOVĚ 
13. dubna se konal další ročník okresní vybíjené pro mladší dív   edy dívky 6. a 7. tříd 
základních škol, který pořádá každoročně ZŠ a MŠ Adamov. 

Na turnaj se přihlásilo jedenáct škol z okresu. Dívky mezi sebou bojovali ve dvou skupinách 
A a B, kam byly rozlosovány. Ve skupině A změřilo své síly 6 družstev a ve skupině B 5 
družstev. Dívky bojovaly 7 minut. 

Favoritkami celého turnaje byly dívky ze základní školy Svitávky. Hned na začátku nasadily 
obrovské tempo a přesné střely, které je doprovázelo celým turnajem. Právem získaly 
nejvíce bodů ve své skupině, tedy ve skupině A, kde se pro ně nenašel soupeř, který by je 
překonal. Jediný, kdo je na chvíli ohrozil, byly dívky ze základní školy v Adamově, které 
dlouho vedly, dokázaly udržet tempo, ale dívky ze Svitávky přidaly na svém tempu, rozdíl 
postupně stahovaly a v posledních vteřinách jim umožnila vítězství hráčka Adamova, kdy 
vlastním riskováním byla vybita a tím poslala Svitávku do boje o první místo turnaje. 

Ve skupině A měli nerozhodný počet bodů škola Jedovnice a Adamov, ale vzájemný zápas 
mezi nimi rozhodl o postup do boje o třetí místo turnaje, který byl vítězný pro dívky 
z Adamova, což vykreslilo některým dívkám z Jedovnic na tváři slzy smutku. 

Ve skupině B byly nejlepší hráčky ze základní školy v Rájci Jestřebí. Všechny zápasy 
odehrály bez ztráty bodu a tím se zasloužily o postup do finále o první místo. 

Na druhém místě ve skupině B se umístila škola z Letovic, která získala stejný počet bodů, 
jako škola z Adamova a proto se s ní utkala ve finále o třetí místo. Tento zápas byl celkem 
vyrovnaný, ale ke konci přálo více štěstí dívkám z Adamova a tak si vybojovaly třetí místo 
turnaje. 

Ve finále o první místo se setkala škola ze Svitávky a z Rájce Jestřebí. Již na začátku dívky 
ze Svitávky nasadily rychlý útok, kterému dívky z Rájce nestačily. Obě družstva bojovaly, jak 
nejlépe uměly. Svitávka ukázala, že jsou opravdovými favoritkami a Rájec porazila a získala 
pohár za první místo a posunula ta Rájec na druhé místo. 

Po finále byly dívky neustále plné energie, že si dívky, které se neúčastnily finále, dobrovolně 
změřily síly s družstvy, se kterými se ve své skupině nesetkaly, sehrálo se tak na víc pár 
přátelských zápasů.  

Celkové výsledky:  
1. místo: ZŠ Svitávka 
2. místo: ZŠ a MŠ Rájec Jestřebí 
3. místo: ZŠ a MŠ Adamov 
4. místo: ZŠ Letovice 
5. místo: ZŠ Jedovnice 
6. místo: ZŠ Sloup 
7. místo: ZŠ T.G.M. Blansko 
8. místo: Gymnázium Blansko 
9. místo: ZŠ Dvorská 
10. místo: ZŠ Salmova Blansko 
11. místo: ZŠ Erbenova Blansko 

 



DEN ZEMĚ 
 
Při příležitosti Dne Země jsme se jako každý rok zapojili do úklidu Moravského krasu. 
V pátek 22. 4. vyrazila každá třída druhého stupně a páťáci na předem stanovené 
trasy, aby pomohli přírodě v okolí Adamova. 
 

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) 

7.A Slučí studánka – Památník lesníků – Babice (žlutá) – 
Alexandrovka – U Sedmi dubů (zelená) 

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

5.A + 5.B 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“ (2 pytle) 

 
 
 

ÚKLID MORAVSKÉHO KRASU 

V pátek 22. dubna jsme si připomněli "Den Země" úklidem přírody v okolí naší školy.  
Žáci z naší základní školy se každoročně vypraví po přidělené trase a společně se 
svými třídními učiteli nafasují igelitové pytle, natáhnou ochranné rukavice a pouštějí 
se do úklidových prácí. Cílem je osvobodit přírodu od odpadků. 

I v letošním roce tomu nebylo jinak. Na začátku dne jsme si ve třídě vyprávěli o 
třídění odpadů, připomněli jsme si škodlivost kouření a jeho neblahé dopady na naše 
zdraví. Po velké přestávce, kdy jsme se posilnili svačinou, jsme vyrazili společně 
s ostatními třídami prvního stupě na úklid našeho okolí. Vydali jsme se kolem školy a 
zamířili do lesa. Každý měl v ruce igelitový pytel a pečlivě sbíral vše, co do naší 
krásné přírody nepatří. Celý den se nám vydařil a všichni s pocitem dobře vykonané 
práce spěchali na oběd a domů. 

     
       

 Mgr. Martina Burianová 
 
 



 

HRÁTKY S ČEŠTINOU 
(výsledky soutěže ke dni mateřského jazyka) 

 
Žáci 1. stupn ě: 
zúčastnily se všechny třídy a všichni skládali moc pěkné básničky o češtině, nejvíc 
básniček napsali žáci ze IV.B. Nešlo ale vybrat jen jednu, proto uvádíme úryvky 
z jednotlivých textů. Schválně, kdo pozná ten svůj? 
 
Český jazyk máme rádi,    Tvrdé y anebo m ěkké? 
jsme s ním velcí kamarádi.    Však se n ějak rozhodn ěte. 
Známe ho už od mali čka,    Češtinu já zvládnu hrav ě, 
trápí nás v n ěm jenom „iý čka“.   z ůstane mi všechna v hlav ě. 
 
Od malinka na m ě máma mluví česky,  Čteme rádi, píšem hezky, 
rozumím jí tuze hezky.    všichni mluvíme jen česky. 
Spolu říkáme si říkadla,    Čeština je náš rodný jazyk, 
co nás práv ě napadla.    nebudeme si ho kazit. 
 
Čeština je jazyk náš,     V ěta, slovo, slabika, 
i ty ho jist ě dob ře znáš.    čas mi rychle utíká. 
A jestli ne, tak nevadí,    Češtinu mám 
každý Čech ti rád poradí.    prost ě rád! 
 
Mateřský jazyk má každý sv ůj   Máma m ě ho nau čila, 
a ten český je zrovna m ůj.    český jazyk oživila. 
Učíme se ho roky,     Ve škole m ě baví 
děláme pokroky.     a jsme všichni hraví. 
 
Žáci 2. stupn ě: 
měli za úkol vytvořit souvislý vtipný text, v němž budou všechna slova začínat 
písmenem  B. 
A nejlepší? Posuďte sami:  
 
1. Barbar Borat 
Barbaři byli bojující banda bojovníků. Barbar Borat byl bojácný bojovník, byl blonďák, 
byl bílý. Borat bil barbary bičem, byl bitkař. Bil babičku, bil bratra, bil býky a bizony 
barbarky Boženy. Bil bezzubého bratrance. Bratranec Bronislav byl boxer, bránil 
barbary, Borata bušil. Borat bulel, byl brutálně bit. Borat byl bláznivý barbar.                 
(V.Sedláček, Z.Šmerek, 9.A) 
 
2. Božena - Bartolom ěj 
Božena byla bystrá. Běhala bosky, byla blonďatá. Blýskavý byt byl Boženky. Bydlela 
blízko Brna. Byla bezúhonná badatelka. Bartoloměj byl bratr Boženky. Byl bohatý 
bankéř. Banka byla blízko Bartolomějova bytu. Banka byla bičována bídou. Baryk byl 
Boženin bernardýn. Bouda byla budována Bartolomějem. Bartoloměj bil Baryka. 
Břicháč Bartoloměj byl bezohledný.                       
(B.Skirková, D.Madziová, S.Plesková 7.A) 
 



3. Benedikt Braniborský 
byl bratr bohatého biskupa. Benedikt byl bavič. Benedikt byl blonďák. Bydlel blízko 
Brna. Bratr budoval balkony, banky, bary. Bránil barikádami Blanensko. Byl 
bombardován bezhlavým Bertou. Bezpečně bránil bratra, byl bezchybný.      
(A.Koláčková, K.Čápova 8.A) 

MATEMATICKÝ KLOKAN 2015  
 

Kat. KADET  (8. a 9. roč.) – 24 žáků 
 

1. Eliška Smolíková  (9.A) 61 b. 
2.  Kristýna Čápová  (8.A) 56 b. 
3. Sabina Hájosová (9.A) 54 b. 
4. Čeněk Šmerek (8.A) 48 b. 
5. Denisa Svobodová  (9.A) 47 b. 

 
 

Kat. BENJAMÍN  (6. a 7. roč.) – 45 žáků 
 

1. Kateřina Peterková (7.A) 65 b. 
2.  David Lošťák (7.A) 57 b. 
3.-4. Jakub Pilař (6.A) 53 b. 
3.-4. Tereza Taterová  (7.A) 53 b. 
5. František Černý  (7.A) 52 b. 

 
 

Kat. KLOKÁNEK  (4. a 5. roč.) – 52 žáků 
 

1. Klára Madziová  (5.A) 106 b. 
2.-3. Aneta Papižová   (4.A) 91 b. 
2.-3. Jan Kratochvíl (5.A) 91 b. 
4. Lucie Lunerová (5.A) 89 b. 
5. Filip Nezval  (5.B) 88 b. 

 
 

Kat. CVRČEK (2. a 3. roč.) – 71 žáků 
 

1. Tomáš Rotrekl  (3.B) 71 b. 
2. Tobiáš Šmíd  (3.B) 69 b. 
3. Aneta Bezchlebová (3.B) 64 b. 
4. Filip Halata  (3.B) 57 b. 
5.  Natálie Poláčková  (3.B) 56 b. 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

VELIKONOCE  S  PANEM  FARÁ ŘEM 
Stalo se již tradicí, že před Vánocemi a Velikonocemi nás ve škole navštěvuje pan 
farář Jiří Kaňa, aby děti seznámil s tradicemi těchto svátků. Setkání letos proběhlo 
16. března a všichni, od prvňáčků po čtvrťáky, si je pěkně užili. Prohlédli si sbírku 
kraslic, která se panu faráři každým rokem rozšiřuje, dále viděli skoro sto let starou 
dřevěnou řehtačku a s údivem pozorovali, jak pan farář z čerstvých vrbových proutků 
upletl nádhernou pomlázku. Na další setkání se už teď všichni těšíme. 

                                                                                         Mgr. Věra Rutová  
 



HUDEBNÍ  VÝUKOVÝ  PROGRAM  MAR ŤANI 
 
Naše třída 5.A společně s 5.B jela do Blanska na hudební výchovně vzdělávací 
program Marťani. 

Čekala nás Marťanská show. Bylo to moc zajímavé, hráli nám písničky, ukázali nám 
laser show. Během programu nám pokládali otázky. Měli jsme například vyjmenovat 
všechny planety. Ale nebylo to jen tak, protože nás vyvolávali, a když jsme mluvili do 
mikrofonu, tak nám v něm měnili hlasy. To nás všechny hodně rozesmálo. 

Během programu nám zpívali spoustu písniček, my jsme zpívali s nimi. Také jsme 
měli rozcvičku s „Drobečkem“. Vyhlásili soutěž o nejhezčí obrázek, za který slíbili 
ceny jako počítač, tablet, mobil, rádio. 

Poslední písnička se jmenovala Malby a pak se s námi rozloučili. Všichni jsme si 
domů odvezli CD s písničkami, které jsme slyšeli během programu.  

  

                                                                                          Marek Dittrich 5. A. 
                                                                           

 
 

FINÁLOVÝ TURNAJ THINK BLUE. CUP 
 
V sobotu 16. dubna se konalo poslední velké finále florbalové soutěže Think Blue. 
Cup v Praze. Hrálo se ve sportovní hale Jedenáctka sportovního klubu Chodov. 
Naše škola letos zásluhou našich šikovných dětí prošla až do nejvyššího kola, kam 
se probojovalo 6 nejlepších týmů chlapců a 6 týmů děvčat z celé České republiky. 
Celkově se do turnaje přihlásilo 772 škol. Konala se jednotlivá kola, kdy postupoval 
vždy pouze vítěz turnaje. Naše děti prošly kolem okresním, krajským, TOP 8 východ 
a už nás čekala pouze účast ve velkém finále, na kterou jsme se moc těšili.  
V Praze jsme se účastnili celodenního turnaje, začali jsme zápasy o postupové místo 
ze skupiny. Zde se nám podařilo získat výhrou proti Gepardům z Chodova a remízou 
proti Jedničce ze Šumperka druhé místo v základní skupině. Postupové místo jsme 
získali tedy dobré. Ovšem soupeř v semifinále, kterým pro nás byli Kozlové z Kolína, 
nás přestřílel o dva góly a souboj o postup do čtvrtfinále jsme tak prohráli. Následoval 
už jen zápas o páté místo, který se nám podařilo vyhrát nad týmem z Ostravy. Nám 
ke štěstí stačilo, že jsme mohli takto vysoko dojít, že jsme v této soutěži pátým 
nejlepším týmem v ČR. V rámci turnaje v hlavním městě jsme měli možnost přespat 
v hotelu a navštívit historické centrum města a také jsme se účastnili florbalového 
Superfinále v O2 aréně, které se hrálo v neděli. Hráči si dovezli spoustu cen a 
zážitků. A snad příští rok zase bude možnost ukázat, že v Adamově máme šikovné 
sportovce.  

Mgr. Lenka Dohová 

 



 EXKURZE - TRAMVAJE 
  
Ve středu 20. dubna se třída 2.B a 3.B vydala do dopravního podniku města Brna. 
Jeli jsme si prohlédnout tramvajovou vozovnu v Medlánkách. 
Po příjezdu na nás čekal pan průvodce, který nám ukázal rozsáhlý areál. Areál slouží 
k vypravování a údržbě tramvají. Byl dán do provozu v roce 1958 a  je postupně 
doplňován moderním vybavením, jako je například mycí linka. Od našeho doprovodu 
jsme se dozvěděli spoustu detailů o provozu vozovny, o tramvajích a jejich údržbě, o 
práci řidiče tramvaje. V jiné části vozovny jsme si prohlédli také historické tramvaje 
DPMB. Velkým zážitkem byla prohlídka tramvaje z jiné perspektivy – zespodu. 
Náš průvodce nás pozval i na krátkou projížďku. Tramvají jsme objeli celý areál. Na 
závěr se mohl každý posadit do kabinky na místo řidiče a dokonce si i zazvonit.  
Exkurze byla velmi zdařilá, neboť si děti uvědomily, jak se mají v dopravních 
prostředcích chovat. Všem pracovníkům dopravního podniku tímto děkujeme.  
                Mgr. Martina Belžíková 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MC DONALD CUP  

19. ROČNÍK V KOPANÉ ŽÁK Ů NIŽŠÍHO STUPNĚ 
- OKRSKOVÉ KOLO- 

Termín :    5. 5. 2016   8 30 – 13 00 hodin 
Místo :    Jedovnice 
Účastníci :               ZŠ Jedovnice, ZŠ Lipůvka 
     ZŠ Lipovec, ZŠ a MŠ Adamov 
Systém :    Každý s každým 2 krát 20 minut 
 
 
Výsledky ZŠ a MŠ Adamov : 
 
 Adamov – Jedovnice   5 : 3 
 Adamov -  Lipovec              0 : 5 
 Adamov -  Lipůvka              1 : 7 
   
 
Pořadí v turnaji : 

1. ZŠ Lipovec 
2. ZŠ Lipůvka 
3. ZŠ a MŠ Adamov 
4. ZŠ Jedovnice 
 

Do okresního finále postoupilo družstvo z Lipovce. 
 
Naši školu reprezentovali tito žáci : 
 
Samuel Jonáš  III.A 
Malásek Štěpán  III,B 
Polzer Matyáš  IV.B 
Bavlnka Jiří            III.B 
Matula Anton            V.A 
Skoumal Jan            V.A 
Nezval Filip            V.B 
Čáp Filip   V.B 
Fojt Jakub   V.B 

   
 
Chtěl bych poděkovat adamovskému trenérovi a zároveň otci jednoho hráče panu 
Skoumalovi za pomoc při koučování při utkáních. 
Škoda, že 3 hráči ze základní sestavy před turnajem onemocněli. 
 

 Jiří Kratochvíl  

 



PŮDA NENÍ NUDA  
 

Ekologické zařízení  Lipka Brno 
V.A, V. B 

 
Ve společném úvodu se žáci naladili na téma programu s fotografiemi a formulovali si 
otázky k tématu. První část programu byla věnována půdě a jejímu složení a 
ohrožení. Žáci rozpoznávali jednotlivé komponenty půdy. Proběhl průzkum vzorku 
půdy a pozorování lupou. Provedli důkaz vody a vzduchu v půdě. Pomocí pokusů –
experimentu s modelem kopce porozuměli žáci principům eroze a vlivu člověka na 
půdní fond. 

Druhá část programu byla věnována životu v půdě – půdním živočichům. Žáci je 
sbírali a pozorovali, využili binokulární lupy a klíče k určování půdních bezobratlých. 
Na základě seznámení se s potravními vztahy v půdě, porozuměli žáci významu 
půdních živočichů a jejich nenahraditelné roli v procesu koloběhu látek v přírodě. 

Program vedl k zamyšlení nad významem půdy a půdních živočichů a ekologických 
vztahů v přírodě. Umožnil žákům pochopit význam půdy a rizika působení člověka. 

 

UTUBERING 2016 BRNO  
 
Utubering je youtuberská akce, kde se youtubeři setkají se svými fanoušky. Na 
utubering jsem jela společně s Vanesou Šmahelovou. Jelikož jsme holky, tak jsme 
chodily po beauty youtuberkách. Na Utubering jsme přijely ve 12 hodin, abychom 
jsme se stihly do 15 hodin vyfotit s našimi oblíbenými youtubery. Naštěstí jsme se 
s většinou youtuberů vyfotily. 
V 15:00 začal celý program. Napřed bylo uvítání s youtubery, abychom věděli, kdo 
tam vlastně přesně bude. 
Jako první jsme šly na fashion stage kde byla hra „poznej písničku a interpreta“. To 
nás moc nezaujalo, tak jsme šly ke stánku Coca cola, kde jsme se mohly vyfotit a 
projet na točícím se býkovi. 
Dále jsme šly na „street dance“, kde jsme tančily podle videa.Tančily jsme tam po 
šesti, takže se k nám musel někdo přidat. Sice jsme se styděly, ale nakonec jsme si 
to užily. Když už 19:00 skončil celý hlavní program, bylo vyhodnocení UTUBERING 
AWARDS. 
Asi po třech hodinách bylo společné rozloučení s Youtubery. My jsme měly v tu chvíli 
velké štěstí, protože jsme stály úplně vpředu. 
Po rozloučení s Youtuberů přišla skupina SLZA, která zpívala až do konce 
Utuberingu. My jsme až do konce nevydržely, tak proto jsme už jely domů. 

Celkově se nám UTUBERING moc líbil a chtěly bychom jet i příští rok opět společně.  

 

Tea Ševčíková 



NETOLISMUS 
 
 

V pátek 13. května navštívily naši školu zástupkyně nestátní 
organizace Podané ruce z Centra v Brně. Toto Centrum 
prevence je službou programů primární prevence, které jsou 
určeny dětem a mládeži. Pracovníci centra působí ve 
školách a školských zařízeních všech typů, nebo poskytují 
aktivity primární prevence a poradenství přímo v prostorách 
Centra. Tyto programy vycházejí z potřeb školských zařízení a účastníků programu. 
Výběr a použití konkrétní techniky a uplatnění vhodných dovedností jednotlivých 
pracovníků primární prevence je vždy prováděno s ohledem na cílovou skupinu 
primární prevence s nutností předem se seznámit s jejími specifiky a zvláštnostmi. 
Důraz je kladen na kontinuitu a integraci programů do školní preventivní strategie 
(minimálního preventivního plánu). 
Náš program nesl název „NETOLISMUS“. Žáci neměli vůbec tušení, co si pod tímto 
pojmem představit. Bylo jim vysvětleno, že netolismus označuje závislost na tzv. 
virtuálních drogách. Mezi ně patří zejména počítačové hry, sociální sít ě, 
internetové služby (r ůzné formy chatu), virální videa, televize  aj. 
Následovala hodinová beseda, kdy žáci sami posuzovali délku svého pobytu na 
počítači ve srovnání s délkou pobytu na čerstvém vzduchu, zda netráví na počítači 
příliš mnoho času. Dokonce měli i možnost vyzkoušet si roli rodičů či kamarádů, kteří 
se snaží své dítě či kamaráda od počítače odtrhnout a zaujmout ho jinak. 
Celý program se žákům velice líbil a přivedl je k zamyšlení na svých chováním či 
jednáním, což si do té chvíle ani neuvědomovali.  
         Mgr. Martina Burianová 

 
 



 
PLANETÁRIUM – PTAČÍ OSTROV 

16.5.2016 
 
Stalo se již tradicí, že každoročně jezdíme do Brna do planetária. Letos s 
mateřskou školou a přípravnou třídou jsme jeli do digitária na program 
Ptačí ostrov. Po příjezdu jsme si prohlédli prostory planetária a v digitáriu 
jsme se pokochali hvězdnou oblohou, souhvězdími a příběhy, které jsou 
s nimi spjaté. Pak jsme se ponořili do pohádky,do příběhu, který by se ve 
fantazii mohl stát každému z nás. Příběh se nám velmi líbil. Po svačině 
jsme venku si prohlédli dalekohled  další externí expozice, které nás 
velmi zaujaly. 
Planetárium js vždy pro děti velmi zajímavě. Stejně tomu bylo i tentokrát. 
Těšíme se na příští návštěvu. 

Mgr. Ilona Martochová 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



KAM SE DOSTALI VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁCI VE ŠKOLNÍM ROCE 
2015/2016  

 
 
 
Že je volba další vzdělávací cesty důležitým rozhodnutím pro všechny žáky, kteří 
vycházejí z naší „základy“, není třeba zdůrazňovat. V následujících tabulkách najdete 
přehled škol, do nichž žáci po prázdninách nastoupí. Přejeme jim hodně zdaru a 
spokojenosti v dalším studiu. 
 
I. Střední školy a st řední odborná u čilišt ě 

Název SŠ Obor - po čet přijatých ž.  
SOŠ a SOUCitroena,  
 Boskovice elektromechanik                 2 

SOU Charbulova,  
Brno cukrář                                 1 

SPŠ stavební, Kudelova  
 Brno stavebnictví, geodézie        2 

OA a SZŠ 
 Blansko ekonomické lyceum           2 

SZŠ Evangelické akademie,  
Brno 

zdrav. asistent, ošetřovatelka 4 
 

SŠ Tega,  
Blansko nástrojař                            1 

SŠ gastronomická,  
Blansko cest. ruch, barman            2 

SŠ stavebních řemesel,  
Brno umělecký řezbář-truhlář  1 

SŠ polytechnická, Jílova,  
Brno nábyt. a dřev. výroba       1 

ISŠ automobilní, K řižíkova,  
Brno dopravní prostředky        1 

SŠ stoj. a elektro., Trnkova,  
Brno strojní mechanik               1 

OU Lomená,  
Brno cukrář                                1 

 
II. Osmiletá  gymnázia 

 
Název gymnázia  Počet přijatých žák ů 

Gymnázium Brno  2 

Gymnázium Blansko  1 

 
III. Školy s um ěleckým zam ěřením 

 
Název školy  Počet přijatých žák ů 

Taneční konzervato ř, 
Brno 2 

 
 

      zpracovala: D. Hoda ňová, vých. por. 



EXKURZE PRAHA 5.A A 5. B 
 
Ráno 20. 5 v pátek jsme se sešli na nádraží v 5.40, protože nám odjížděl vlak do 
Brna v 5.58. Cesta do Brna se nevyrovnala délce cestě do Prahy, kam jsme jeli 
rychlíkem, ve kterém jsme měli místenky. Většina z nás se v rychlíku zabavila, 
poslouchali jsme písničky, hráli hry, povídali jsme si. Do Prahy jsme dorazili v 9 
hodin. Z nádraží jsme se dostali k lanovce na Petřín. Lanovka nám připadala, jako 
kdyby někdo spojil vlak s výtahem. Nahoru na Petřínskou rozhlednu jsme museli 
vyšlapat 299 schodů. Našli se mezi námi i ti, kteří nešli nahoru, protože mají strach 
z výšek. Většina z nás však schody zvládla a nahoře nás čekal krásný výhled na 
velikou Prahu. 
Z Petřína to bylo jen kousek k zrcadlovému bludišti. Zde po výhledu na Prahu jsme 
se zahleděli sami na sebe do zrcadla. V bludišti byla velká legrace, smáli jsme se 
navzájem, jak zrcadla naše postavy různě měnila. Po smíchu nás čekala malá 
svačinka z osobních zásob každého a pak cesta na Pražský hrad. Zde jsme se 
podívali na výměnu stráží. Byli jsme přítomni tomu, kdy hradnímu strážnému, který 
stál rovně jako svíce, velitel upravoval čepici a kalhoty. Po výměně stráží nás už 
čekal hrad ve své velkoleposti.  Nejprve krásný chrám sv. Víta, všechny nás zaujala 
vitrážová okna. Pak jsme si prohlédli expozici „ Příběh starého hradu“, kde jsme viděli 
repliku korunovačních klenotů, zbraně, dobové oblečení. Pak na nás čekal kostel sv. 
Jiří, procházka Zlatou uličkou a věž Daliborka, ve které je ukázka vězení a nástrojů 
sloužící k mučení. To byla naše poslední zastávka a pak už nás čekala pouze cesta 
zpátky, ale se zastávkou na Václavském náměstí, kterému vévodí sv. Václav na 
svém koni, pod kterým jsme si sedli a snědli zakoupený oběd. Po dobrém obědě už 
nás čekala jen cesta vlakem domů.  Všem se nám výlet moc líbil a těšíme se na 
další…… 
Lea Pilitowská, Tereza Tomášková, Jan Reichl, Justý na Březinová a Jan 
Kratochvíl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 DRÁČEK HASÍK III. 
 
Třetí a zároveň poslední setkání s dráčkem a jeho kamarády proběhla v Blansku dne 
20. května  2016. Byli jsme pozvaní na prohlídku požární stanice. 
Naše cesta začala ráno vlakem. Cestovali jsme se třídou 2.A.  Na požární stanici na 
nás čekal hasič – pan Pavel, který byl naším průvodcem po celé stanici. Nejdříve 
všem vysvětlil, jak se máme chovat a pak nás vzal do míst, kam bychom se málokdy 
dostali. Ukázal nám školící místnost pro hasiče, prádelnu, kuchyni, posilovnu, 
kanceláře. Ale největším zážitkem byla pro všechny velká garáž. Tam bylo mnoho 
velkých požárnických aut, několik traktorů, dokonce i čluny. Hasič Pavel nám 
ukazoval vybavení aut a dětem odpovídal na jejich otázky.  
 Na závěr děti dostaly drobný dáreček a se zážitkem odjížděly zpět do školy. 
Našemu průvodci mnohokrát děkujeme. 
                                    Mgr. Martina Belžíková 
 
 
 

 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIVADLO - BROUČCI 

 
Hezkým zážitkem bývá pro děti pravidelně návštěva divadla. 24. května 
jsme se společně s MŠ a PT rozjeli do divadla Radost na představení 
Broučci. Krásné představení se dětem moc líbilo. Fandili Broučkovi, aby 
vyhrál nad žlůvou, aby si ho Berunka oblíbila a vzala za muže. Vše 
dobře dopadlo a my se vrátili do školy na oběd. 
 
       
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POHÁDKOVÝ LES 
 

Ve středu 1. června si žáci deváté a šesté třídy připravili „Pohádkový les“ pro děti 
z mateřských škol a žáky prvního stupně. 
Děti musely ve dvojicích projít krátký úsek 
lesem, kde se setkaly s různými 
postavičkami z pohádek. U každé 
postavičky musely splnit nějaký úkol, za 
který dostaly sladkou odměnu. Hned na 
startu je přivítala Karkulka s vlkem, která 
dětem rozdala kartičky k plnění úkolů. 
První úkol plnily u princezen, kdy musely 
určovat barvičky na korálkách, anebo 
navléknout korálky. O kousek dál je 
čekaly víly, které pečují o „bonbónovník,“ 
ze kterého děti měly za úkol ustřihnout si 
malý bonbón. Za zatáčkou pak na ně 
vyběhl loupežník s pistolí, někteří se 
polekaly, ale byly stateční a i u 
loupežníka splnily úkol, kterým byl hod na 
cíl. Děti pokračovaly v cestě, dokud 
nenarazily na Macha a Šebestovou, zde 
musely se zavázanýma očima určit, co 
našly za předmět. Po Machovi a 
Šebestové je čekal nejtěžší úkol a to byli 
čerti, kterým musely zazpívat písničku 
nebo říct básničku. Od čertů odcházely 

rychle dále, kdy na krásném 
slunečném místě na ně čekali rytíři 
s úkolem určování tvarů a děti si mohly 
vyzkoušet i rytířskou helmu a meč. 
Rytíři je poslali na další stanoviště, kde 
v keřích byly schované čarodějnice, 
které však byly hodné a nechaly děti 
proletět na koštěti. Pak už je čekaly jen 
tři úkoly: vodníci u studánky 
s určováním zvířátek a jaké zvířátka 
vydávají zvuky, poté na ně čekaly 
klauni s přeskoky přes švihadlo a 
posledním úkolem bylo určování 
správné pohádky podle knížky u 
berušek. Protože byly všichni moc 
šikovní, získaly v cíli za vyplněnou 
kartičku fruko a oplatek.  
 
 
 

 
 



PROJEKT ČTEME SPOLU 
 

8. 4., 27. 4., 4. 5., 2.6. 2016 
 

Projekt Čteme spolu patří mezi již tradiční akce mezitřídní spolupráce mezi první 
třídou a třídou devátou. Tato spolupráce začíná již první den, kdy žáci 9. ročníku si 
pro prvňáčky chystají darečky a vodí je do třídy. Navštěvují je i během roku a 
pomáhají jim v adaptaci ve škole. Pěknou akcí je pak vzájemné čtení ve spolupráci s 
paní učitelkou Hodaňovou, učitelkou čj v 9. třídě. Deváťáci si pro prvňáčky nachystají 
dramatizaci známých pohádek, které přednesou. Následně pak prvňáčci vyplňují 
pracovní list na toto téma a o pohádce si vyprávi. V závěru pak prvňáčci jdou číst 
pohádky deváťákům. V letošním roce prvňáčci si mohli vyslechnout pohádky O 
Sněhurce, O neposlušných kůzlátkách, Šípková Růženka. Prvňáčci pak četli Hrnečku 
vař  a Perníkovou chaloupku. 
Celý projekt je zakončen dnem. kdy deváťáci jsou vyřazeni z řad žáků základní školy. 
Na tento den prvňáčci si chystají program, který na rozloučení zazní. 
Projekt se všem líbil. Setkal se s velkým úspěchem ze stran prvňáčků i deváťáků. 
Vztah byl navázán a jistě pomohl eliminovat případný stres ze školy i ze čtení. 
  
                                                                                                  Mgr. Jana Burianová  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

KONCERT CIMBÁLOVKA "RÉVA " 

 

V pátek 3. června navštívila naši školu cimbálová skupina „RÉVA“, která si pro nás 
připravila koncert. 

Tato kapela, která se dokázala prosadit nejen u nás ale i v zahraničí dokáže zahrát 
jazz, klasickou hudbu, filmové melodie, lidové písničky, a dokonce i rock. To všechno 
dokáže s typickými lidovými nástroji.  

Všichni žáci naší školy se shromáždili v tělocvičně, kde na nás již členové kapely 
čekali a mile nás přivítali.  

Během koncertu zazněly různé písničky, které si mohly děti nejen zazpívat, ale i 
doprovodit svým potleskem do rytmu.  

Koncert, který se dětem velice líbil, byl zakončen společným zpěvem i tancem. 

 

       Mgr. Martina Burianová 

 



PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE V 1.A 

„ Abeceda to je věda, bez ní se žít prostě nedá.“..zaznělo 8.6.2016 
odpoledne ze třídy 1. A. Tato písnička s básničkami odstartovala krásné 
odpoledne, kdy prvňáčci na ZŠ na Komenského ulici v Adamově 
ukazovali rodičům, hostům i kamarádům, jak během deseti měsíců 
školní docházky zvládli čtení. 

Na slavnost přišla prvňáčky pozdravit i paní ředitelka Jana Burianová. 

Školní rok utekl jako voda a z vykulených dětí, kteří v září zahajovaly 
školní docházku, jsou již zdatní čtenáři. Čtenářské dovednosti a vztah k 
psanému textu jim mimo jiné pomáhali utvářet i žáci devátého ročníku, 
kteří v rámci projektu Čteme spolu, chodili během roku do 1. třídy 
předčítat pohádky a prvňáčci naopak četli zase jim. Za tuto spolupráci si 
deváťáci i jejich učitelé zaslouží velké poděkování. 

Na slavnost pasování si děti pak pro posluchače připravily čtení dvou 
pohádek. První byla pohádka Hrnečku vař, druhá O Budulínkovi. 

Všechny děti zvládly svůj úkol bezchybně a za to je čekalo velké 
překvapení. Po slavnostních fanfárách přišla do třídy rytířka Simona, 
která každého prvňáčka pasovala do řádu čtenářů. Děti také obdržely 
šerpu a diplom na památku, průkazku do školní knihovny a spoustu 
krásných dárečků. Za žáky 1. A čtenářský slib přednesl Matyáš Janda. 

Po slavnostním ceremoniálu jsme pak ještě společně všichni odešli do 
školní družiny, kde si pro nás maminky nachystaly výborné pohoštění. 
Pochutnávali jsme si na vynikajícím dortu, chlebíčcích, pernících, 
slaných pochutinkách, ovoci a nechybělo ani šampaňské na přípitek. 

Bylo to krásné odpoledne, které se velmi vydařilo a doufám, že pro 
všechny zúčastněné bylo velmi příjemným a nezapomenutelným 
zážitkem. V závěru chci ještě poděkovat všem rodičům, kteří se podíleli 
občerstvením i dárečky. Díky tomu byl tento den pro děti ještě 
slavnostnějším. 

Mgr. Ilona Martochová 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



MALÁ MATURITA 
 

V dnech 8.-9. 6. se na naší škole konal, ostatně jako každoročně, projekt Malá 
Maturita, tento projekt se týkal žáků 9. Ročníku. Malá maturita se skládala ze dvou 
povinných předmětů, což byl český jazyk a matematika. Dále jsme měli na výběr třetí 
volitelný předmět, který si každý zvolil dle libosti. (kromě výchov). Především šlo o to 
aby si deváťáci vyzkoušeli nějaký ten stres či zkoušku tzv. dospělosti.  
Byli jsme rozděleni do skupin dle volitelného předmětu. Byli dohromady 4 skupiny, 
dvě šli v jeden den, další dvě šli v druhý den. První dvě skupiny byli se rozdělili. 
Jedna na ráno a druhá na odpoledne a další dvě skupiny úplně stejně v druhý den. 
8.6 ráno bylo slavnostní zahájení malých maturit, kde pronesla Paní ředitelka svoji 
řeč a poté i pan starosta a místostarosta. A potom se mohlo začít. 
První skupina měla vybraný anglicky jazyk a ostatní si mohli o volném čase někam jít 
a nebo se dívat , jak malá maturita probíhá. Druhá skupina měla vybraný předmět 
zeměpis, třetí skupina fyziku a čtvrtá  ruštinu.  
Na závěr jsme měli slavnostní ukončení a všichni obstáli, poté nás čekalo malé 
občerstvení v školní jídelně a potom jsme šli domů ☺ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ŠKOLENÍ ZUBNÍ HYGIENY – PROJEKT 
DENTALPREVENTION 

 
 
V pátek 10. června navštívily naši třídu dvě studentky Zubního lékařství MUNI a 
proškolily naše žáčky ohledně zubní hygieny. Školení trvalo jednu vyučovací hodinu 
a skládalo se z teoretické i praktické části. Během přednášky se žáci dozvěděli, jaké 
nebezpečí na ně číhá v podobě zubního kazu, jak nebezpečné je si zoubky nečistit 
vůbec nebo velmi špatně. Studentky jim poradily, jak si vybírat správný kartáček či 
způsob, jaký mají používat pro správně vyčištěné zoubky. 
Po teoretické části, která byla doprovázena prezentací na interaktivní tabuli, přišla 
část praktická. Kdy si žáci svým vlastním kartáčkem přineseným z domu, trénovali, 
jak si správně čistit zoubky.   
Celá přednáška byla vedena formou dialogu, kdy žáci odpovídali na různé otázky. 
Některé otázky byly jednodušší a u některých museli více přemýšlet, ale vždy se jim 
podařilo odpovědět správně.  
Celá přednáška se žákům velmi líbila, což žáci ztvrdili velikým aplausem na konci. 
          
                                                                                    Mgr. Martina Burianová 
 

 

 
 



DOPRAVNÍ  HŘIŠTĚ 

S třídou jsme se účastnili výukového programu určeného žákům čtvrtých tříd 
základního vzdělávání na dopravním hřišti v Blansku. 

Program byl rozdělen na 2 části – teoretickou a praktickou a probíhal téměř jako při 
zkoušce dospělých, kteří usilují o řidičský průkaz. Část teoretická probíhala ve třídě 
na základní škole Salmova. Nejprve si žáci zopakovali dopravní značky, semafor, 
křižovatky, poté jim paní instruktorka pouštěla videa zaměřena na různé dopravní 
situace, se kterými se žáci coby cyklisti mohou setkat na silnici. Po krátké svačinové 
přestávce následoval test teoretických znalostí. Kdo z žáků dával pozor při 
opakování, mohl mít test bez chyby, protože se tam objevovaly otázky, které s nimi 
paní instruktorka probírala. Kromě Adama Svory a Natálie Dvořákové uspěli 
v teoretické části všichni a mohli jsme se odebrat na část praktickou, která probíhala 
na venkovním dopravním hřišti. 

Žáci si nejprve vybrali vhodné kolo, seřídili si sedátko, nasadili si přilbu a paní 
instruktorka jim vysvětlila zásady jízdy a nezapomněla ani na bezpečnostní pokyny. 
Děti měly přibližně hodinu na to, aby se seznámily s každým zákoutím dopravního 
hřiště, vyzkoušely si nanečisto jízdu přes kruhový objezd, přes všechny typy 
křižovatek, hlavních a vedlejších silnic a našly si své místo na parkovišti pro cyklisty. 

Největší atrakcí byly semafory, které naštěstí fungovaly a na které se děti těšily 
nejvíce. Praktickou část zvládly všechny děti, kromě Adama Svory. Paní instruktorka 
mi dala i průkazky pro nemocné a neúspěšné žáky a já se těším, až jim je budu moci 
předat poté, co mně a celé třídě dokážou, že si průkaz zaslouží ☺. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PÁLAVA -  VÝLET  
 
Ve středu 22.6. se někteří žáci společně s třídou 7. A,  paní učitelkou Šturchovou a 
panem učitelem Spurným vydali na putování Pálavou. Počasí nám přálo a strávili 
jsme krásný den. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ŠKOLNÍ VÝLET 
22. června  2016  

 
 
Žáci prvního stupně vyrazili ve středu 22. června 2016 autobusem na školní výlet. 
Cílem byly Rosice u Brna – malé městečko několik kilometrů za Brnem.  
Ihned po příjezdu čekala na děti tvořivá dílna,  kde si vlastnoručně vyrobily suvenýr v 
podobě dřevěného zvířátka. Děti vyráběly ovečku, pejska, kočičku nebo žirafu. Pak 
následoval bohatý program -  kostýmovaná prohlídka zámku, divadelní představení 
Ulhaná princezna a výstava hraček.  
Protože bylo velké horko, osvěžili jsme se všichni zmrzlinou. A to byla zároveň 
sladká tečka za celým naším výlet. Dětem se výlet velmi líbil.  
                                                                                                  Mgr. Helena Li čková 

 
 

 

 



ROZLOUČENÍ S ŽÁKY  DEVÁTÉ TŘÍDY 
 
 
Ve středu 29. června 2016 se konalo slavnostní rozloučení s žáky devátého ročníku 
v Městském kulturním středisku Adamov za přítomnosti představitelů města, pana starosty 
Bc. Romana  Piláta a pana místostarosty Jiřího Němce. 
 
Nové absolventy základní školy přivedli do sálu žáčci z první třídy, kteří si pro ně připravili 
krátký kulturní program pod vedením paní učitelky Ilony Martochové.  
 
Slavnostní podvečer zahájila proslovem paní ředitelka Mgr. Jany Burianová, dále 
následovala povzbudivá řeč pana starosty a místostarosty.   
 
Pan učitel Cupák seznámil přítomné se svou třídou.  Dále se jednotliví  žáci představili jak 
ústně, tak na promítané prezentaci. Poté byli slavnostně dekorováni paní ředitelkou. Svá 
závěrečná vysvědčení obdrželi z rukou pana starosty  a drobné dárky jim předal pan 
místostarosta. Následovalo  předání pochval ředitelky školy za reprezentaci školy a byla 
vyhlášena nejlepší žákyně třídy, kterou byla letos Katka Janíčková a také nejlepší žákyně 
školy, kterou se stala Sabina Hájošová  
 
Na závěr se s žáky rozloučil třídní učitel Mgr. Radek Cupák a vycházející deváťáci se 
rozloučili s jednotlivými učiteli.  
 
Všem absolventům přejeme do života hodně štěstí a úspěchů. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



OHLÉDNUTÍ ZA  ŠKOLNÍM ROKEM 2015 -16 
 
V tomto školním roce probíhal na naší škole výchovně vzdělávací proces podle 
vzdělávacího programu Hrou k vědění. Podporovali jsme rozvoj environmentální  
výchovy, zapojili jsem se do programu Ekoškola a projektu Recyklohraní, kde jsme  
k recyklaci odevzdali 5 televizí, 3 monitory a 309 kg drobného elektra .  
 
Pokračovali jsme v plnění jednotlivých vytýčených úkolů v projektu Podpora zdraví ve 
škole, obhájili inovaci tohoto programu na další období. Pro zkvalitnění výuky jsme 
využívali moderní metody výuky a další doplňkové formy jako je projektové 
vyučování, činnostní učení, návštěvy výstav, exkurze a výlety.   V průběhu roku jsme 
společně připravili následující projekty: Den Země, Den muzeí, Květinový den, Malá 
maturita, Dny zdraví, Hasík, Zdravé zuby 
 
Vybraní žáci školy se zúčastnili vzdělávacího zájezdu do Londýna za doprovodu paní 
učitelky Horáčkové a pana učitele Cupáka. Moje poděkování si zaslouží Katka 
Janíčková a David Kopřiva za příkladné a vstřícné jednání vůči ostatním účastníkům 
zájezdu.    
 
Žáci druhého stupně se vypravili pod vedením pana učitele Aleše Spurného do 
Slovinska, navštívit spřátelenou školu Milana Šuštariče v Lublani.      
 
V letošním školním roce se ve škole se uskutečnily následující soutěže: 
Školní kolo recitační soutěže, kde  v jednotlivých kategoriích vyhrál :  
0. kategorie           Filip Ryza   1. C 
1. kategorie:          Veronika Slivoňová            3. B 
2. kategorie:          Filip Nezval   5. B 
3. kategorie:          Nancy Didi   6. A 
4. kategorie.          Kateřina Janíčková      9.A 
 
Na ZŠ Ronovské se uskutečnil již IV. ročník pěvecké soutěže Ptačinský slavík.Porota 
udělila 1. místo Julince Matulové ze 2. A , na 2. místě se umístil Patrik Juřena ze 3. A  
na 3. místě se umístila Terezka Prausová ze 4. A. 
 
Také se na naší škole konal  šestnáctý ročník okresní  recitační přehlídky Setkání 
poezie v Adamově, tuto akci výborně připravila paní učitelka Dalimila Hodaňová. 
Z našich žáků se umístili ve 2. kategorii na 2. místě Filip Nezval a na třetím místě 
Nikola Belžíková. 

V naší škole se také uskutečnil další  ročník  okresního turnaje v malé kopané, pod 
vedením pana učitele Aleše Spurného. Naše družstvo hrálo ve složení: Vojta Kubín, 
David Kopřiva, Lukáš Pernica, Filip Prokop, Lubomír Bavlnka, Vilém Flachs, Denis 
Havelka, Dalibor Chráscina, Tomáš Poláček. 
 
Také se u nás pořádal dvanáctý turnaj ve vybíjené dívek, který připravily 
zorganizovaly paní učitelky Marie Klepárníková a paní vychovatelka Edita Kuběnová. 
V kategorii mladších dívek jsme  skončili na třetím místě, starší dívky  obsadily místo 
první. Za mladší dívky hrály  ve složení Martina Bučková, Nikola Bártová, Veronika 
Jakubíková, Tereza Taterová, Tereza Burianová, Aneta Jakubíková, Sabina Vlčková, 
Denisa Valouchová, Bára Skirková, Kateřina Peterková, Nancy Didi.  Ve vítězném 



týmu starších dívek  hrály: Sabina Hánosová,   Marika Hájosová, Nikola 
Hrachovinová, Petra Masáková, Simona Caponi, Marie Vojtová, Romana Šebelová, 
Lucie Vošahlíková, Diana Fišerová, Kristýna Čápová, Kateřina Janíčková a Iveta 
Hudcová.   
 
Na poháru krále Jiřího  v Kunštátě  v běhu na 50 m získala první místo Veronika 
Jakusidisová  a  Natálie Poláčková  v téže disciplíně  třetí místo.     
 
V 19. ročníku Mc Donald Cupu v kopané žáků prvního stupně žáci školy pod 
vedením pana učitele Kratochvíla získali v okrskovém kolo třetí místo. Naši školu 
reprezentovali tito žáci : Jonáš Samuel, Malásek Štěpán, Polzer Matyáš, Bavlnka Jiří, 
Matula Anton, Skoumal Jan, Nezval Filip,Čáp Filip, Fojt Jakub. 

   
V okresním kole ve florbalu jsme získali třetí místo, školu reprezentovali:          
Dalibor Chráscina, David Kopřiva, Denis Havelka, Vilém Vlachs, Lubomír Bavlnka, 
David Křenek, Tomáš Poláček, Adam Prudík, Lukáš Pernica, Petr Doha.    
 
Naši žáci Jiří Bavlnka, Filip Havlíček, Ondřej Kos, Tomáš Polzer, Matyáš Polzer, 
Adam Svora, Marko Unčík, Patrik Vinklárek a Lukáš Žlůva se pod vedením paní 
učitelky Lenky Dohové zúčastnili turnaje Think Blue  Cup ve florbalu. Chlapci hráli tak 
dobře, že v krajské eliminaci získali 1. místo  a postoupili do celostátního finále, kde 
obsadili krásné páté místo. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 
Také v letošním roce se na naší škole také konala mezinárodní matematická soutěž  
s názvem Klokan. V kategorii  Cvrček získala první místo Tomáš Rotrekl, v kategorii  
Klokánek Klára Madziová, v kategorii Benjamín Kateřina Peterková a  Eliška 
Smolíková v kategorii Kadet. 
V další matematické soutěži – Pythagoriádě, dosáhli nejlepší výsledky Jan 
Kratochvíla a Filip Nezval a postoupili do okresního kola.  Jan Kratochvíla 
reprezentoval školu i v Matematické olympiádě. 
 
Naši školu také na mnoha turnajích úspěšně reprezentovali : Filip Nezval,  Jan 
Kratochvíla, Matyáš Polzer, Tomáš Polzer, Marek  Dvořák, Martin Mikula.  
 
Ve výtvarné sout ěži salónek   Adamovských um ělců získali  ocen ění:  
 
V II. kategorie MLADŠÍ ŠKOLNÍ V ĚK 
Lucie Valentová 
Ondřej Chmelíček 
Matyáš Janda 
Alenka Králová 
Lenka Neumanová 
Adéla Dobešová 
 
III. kategorie STARŠÍ ŠKOLNÍ V ĚK 
Kateřina Peterková 
Jan Mužík 
Simona Copponi 
Barbora Skirková 
Jitka Cyprová 
 



V. kategorie SPOLE ČNÁ PRÁCE 
kolektiv dětí ŠD III. oddělení 
třída 1.C 
třída 2.B 
 
VI. kategorie DOBRÝ NÁPAD 
třída 1.A 
třída 1.B 
třída 4.B 
 
CENY POŘADATELŮ AKCE ZÍSKALI: 
Adam Prudík  od  firmy Eden Europe  
Aneta Janoušková  od místostarosty Jiřího Němce 
V. oddělení ŠD  od firmy Adavak  , Třída 3. A  od  pana faráře  Jiřího Kaňi 
 
Ve školní sout ěži ve sb ěru papíru   zvítězila třída 2. B, druhé místo obsadila 4.B a 
třetí 8.A. Celkem jsme nasbírali 3 090 kg. Jiří Hloušek nasbíral 625 kg, Filip Havlíček 
396 kg, Michal Křivánek 329 kg, Vladislav Jankových 254 kg  a Jana Kučerová 244 
kg. Děkujeme všem, kteří se zapojili do soutěže a gratulujeme vítězům. 
 
Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo školu 265 žáků. Na prvním stupni se učilo 
185 žáků, 156 žáků prospělo s vyznamenáním, 28 žáků prospělo. 
Na druhém stupni se učilo 80, z toho to počtu v 6. – 9. ročníku prospělo 10 žáků 
s vyznamenáním, 68 žáků prospělo, 1 žák neprospěl a vykoná v měsíci srpnu 
opravnou zkoušku 

Důtka ředitelky školy byla udělena pedagogickou radou dvěma žákům. Důtka třídního 
učitele byla udělena 16 žákům.  
 
Za aktivní práci a reprezentaci školy obdrželo pochvalu třídního učitele 71 žáků a 24 
žáků pochvalu ředitelky školy.  
 
V každé třídě byl vyhlášen nejlepší žák: 

1. A    Lucie Lipková  
1. B    Alexandr Dočkal 
1.  C     Jan Papiž 
2. A     Rozárie Kubíková 
2.  B     Tomáš Rotrekl  
3. A     Aneta Papižová  
3.  B     Filip Halata 
3.  C     Šimon Lukáč           
4. A     Aneta Papižová  
4.  B      Nikola Belžíková   
5. A      Lenka Cyprová  
5. B      Filip Nezval      
6. A      Nikola Bártová    
7. A      Barbora Skirková   
8. A      Jitka Cyprová 
9. A      Kateřina Janíčková  

 



Nejlepším žákem školy byla pedagogickou radou vybrána žákyně 9. A třídy 
Sabina Hájošová. 
 

     Nejlepší průměr na prvním stupni měla třída   1.A, 1.B    – s průměrem 1, 00.      
     Celkový průměr na prvním stupni je 1,2. Nejlepší průměr na druhém stupni má  
     třída 6. A  s průměrem 2,05. Průměr za druhý stupeň je 2,1.  Celkový průměr      
     školy je 1,46.  

 
V druhém pololetí žáci zameškali z nejrůznějších  důvodů  13 954 hodin, na první  
stupni to bylo 7 351 hodin, na druhém stupni 6 603 hodin, průměr na prvním 
stupni činí 40 hodin a průměr na druhém stupni je 83 hodin, celkový průměr školy 
je 52 hodin.  

 
Srdečně blahopřeji všem, kteří prospěli s vyznamenáním, i těm, jejichž školní i 
mimoškolní činnost byla oceněna pochvalou. 
Doufám, že žáci, kteří obdrželi důtku budou přemýšlet o tom, jak své chování 
v budoucnu zlepšit.  
                  
Děkuji všem žákům, kteří přispěli k reprezentaci školy a organizaci celoškolních 
akcí. 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 učitelé a vychovatelky, kteří   
zajišťovali vzdělání a výchovu v době vyučování i mimo ni a připravili mnoho 
zajímavých, podnětných akcí a krovně se podíleli na inovaci školního 
vzdělávacího programu. 

 
Dík patří také všem správním zaměstnancům pod vedením pana Roberta 
Hlouška za úklid a údržbu všech prostor školní budovy. Děkuji  také pracovnicím 
školní jídelny, které pod vedením paní Radky Janíčkové pro nás připravovaly po 
celý rok obědy a přispěly k možnosti výběru jídel čtyři dny v týdnu.  
 
Také bych chtěla poděkovat paní Stanislavě Hofmannové a paní Aleně 
Formánkové, které se podílejí aktivně na organizaci školy a jejím hospodaření.  
Moje poděkování patří také paní zástupkyni Jaroslavě Šmerdové, která je hybnou 
silou naší školy. 

     
    Ocenění za mimořádnou aktivitu v oblasti informačních technologií patří   paní 

učitelce Janě Horáčkové. Za optimální péči v oblast výchovného        poradenství 
paní učitelce Dalimile Hodaňové.  Paní učitelce Iloně Šturchové a Iloně 
Martochové za oblast primární prevence. Panu učiteli Tůmovi za práci 
koordinátora školního vzdělávacího programu. Ostaním učitelům a vychovatelkám 
patří také dík za aktivní přístup k péči o kabinety, sbírky, učebny a třídy. 
 

     Milí žáci, přeji Vám prázdniny plné pohody, dobrodružství, s mnoha novými 
zážitky, zábavou, novými přáteli a zajímavými lidmi, poznáním nových krajin a 
zemí. Příjemně si odpočiňte a načerpejte mnoho pozitivní  energie do příštího 
roku.  Žákům, kteří opouštějí naši školu přeji hodně úspěchů v nové škole. 

      



     Vážení spolupracovníci, Vám přeji příjemné prožití dovolené, bez starostí a jen 
s dobrou náladou. Všem přeji, aby si důkladně oddychli a načerpali další síly pro 
příští školní rok 2016/2017.    

      
 
                 

 


