
 



 



ZDOBENÍ  STROMEČKU 
 

Kluci z I.S měli za úkol donést si na úterý 20. prosince jablíčka, mrkve a 
vykrajovátka, abychom udělali ve vánočním čase radost i zvířátkům v lese a 
připravili pro ně stromeček ozdoben jedlými dobrotami. Společně jsme hned 
ráno nachystali jedlé ozdoby z přinesených surovin a vydali se do lesa na 
procházku s cílem najít vhodný vánoční stromek k ozdobení. Cesta to byla 
dlouhá a náročná ale odměnila se nám krásnými vyhlídkami nejen na Adamov. 
Nasněžený sníh nám křupal pod nohama a mráz nás štípal do tváří. Po necelé 
hodině v lese jsme konečně našli u Sedmi dubů rozvětvený keřík, který jsme se 
rozhodli ozdobit. Všichni se zapáleně pustili do věšení dobrůtek pro zvířátka a 
za zpěvu písní jsme se vydali zpět do školy abychom se konečně ohřáli. 

Doufáme, že zvířátka náš “vánoční keřík“ potěšil a že jim chutnalo! 

 

Kristýna Henková, DiS. 

 

 

 

 

 

 

 



Lyžařský kurz v Hodoníne u Kunštátu 

 

          V pondělí 30. ledna se na autobusové zastávce před školou sešlo opět velké 
množství lyžařských nadšenců. I přes chřipkovou epidemii se kurzu zúčastnilo 
55 dětí. Na lyžování jsme se všichni moc těšili, protože letošní zima zimním 
sportům opravdu přeje. 

   I když v pondělí byla vskutku velká zima, která zalézala úplně všude, od 
lyžování nás to neodradilo.  Po rozřazení do družstev jsme se hned pustili do 
lyžování. Letos nám s výcvikem pomohli i tři „profesionální“ instruktoři 
z lyžařské školy. První den utekl jako voda a my už se těšili na další. Úterní den 
sněžilo o stošest a ne a ne přestat. Při lyžování nám to příliš nevadilo, ale cesta 
zpět byla dobrodružná, protože chumelilo a chumelilo. Naštěstí jsme měli moc 
šikovného pana řidiče, který s námi jel velmi opatrně a v pořádku nás dopravil 
až domů. Ve středu sice sluníčko nevykouklo, ale na svahu byl prašánek a 
čekala nás lyžovačka jako v Alpách. Poslední den znovu utekl jako voda, velký 
svah si vyzkoušeli všichni a mohu tedy říci, že máme na prvním stupni ZŠ 
Komenského 55 lyžařů.  

         Děkuji tímto všem kolegům, kteří mi s výcvikem pomáhají, rodičům, kteří 
si najdou čas a jedou nám s dětmi pomoci i panu řidiči, který nás bezpečně 
vozil.   

 

 

 

Mgr. Helena Ličková 

 

 



PYTHAGORIÁDA 2016/17 

 

Matematická soutěž Pythagoriáda proběhla během února v 5., 6. a 7. roč. 

Žáci řešili 15 příkladů, každý byl hodnocen 1 bodem. 

 

5. roč. 

Zvítězila Aneta Papižová ziskem 11 bodů a byla nominována do okr. kola. 

 

6. roč. 

Zúčastnilo se 10 žáků. 

Zvítězila Lenka Cyprová ziskem 6 bodů. 

 

7. roč. 

Zúčastnilo se 10 žáků. 

ZvítězilVojta Konečný ziskem 7 bodů. 

 

 

Bodové zisky ostatních soutěžících byly sice velmi nízké, ale stejně zaslouží 
pochvalu za odhodlání všichni zúčastnění. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEZINÁRODNÍ DEN MATE ŘSKÉHO JAZYKA 
 

Naše vyjmenovaná slova po L (práce 3. B)   

V dáli slyším venku hromy, v lese stojí statné stromy.   

Nad mlýnem se blýská, v zahrádce je líska.   

Na zahradě kočka leží, blýskají se očka její.   

Někdo venku tiše vzlyká, Lucinku zas bolí lýtka.   

Lucinko, už nevzlykej, pelyněk si spolykej.  

Dostala však dneska lyže, její sestra tygra z plyše.   

Jakmile se uzdravíš, Lysou horu navštívíš.   

Vezmem tašku z lýka, k tomu čtyři mlíka.   

Nikdy mlékem neplýtvej, dobře si ho uchovej.   

A tak s Luckou plyne čas. Sejdeme se někdy zas? 

 

 



Mezinárodní den mateřského jazyka 

Po celém světě se mluví přibližně sedmi tisíci jazyky, přičemž některé z nich neexistují ani v 
písemné podobě. Každý z těchto jazyků je pro určitou skupinu lidí jazykem mateřským, i 
proto byl organizací UNESCO vyhlášen 21. únor Mezinárodním dnem mateřského jazyka. 
Tento den nám připomíná význam jazyka, primárně toho mateřského, a jeho rozmanitost. 
Jedním z důvodů, proč UNESCO vyhlásilo tento mezinárodní den je skutečnost, že mnoha 
jazykům hrozí zánik (jedná se o jazyky používané malou skupinou lidí - v celosvětovém 
měřítku) a díky faktu, že některé z jazyků nemají svou písemnou podobu, hrozí jejich zánik 
úmrtím posledních lidí, kteří tímto jazykem hovoří. Na první pohled bychom si mohli říct - no 
a co, když tímto jazykem hovoří pouze úzká skupina lidí? Opak je pravdou, neboť v každém 
jazyce nalezneme jedinečné zkušenosti a znalosti týkající se prostředí, vlivů počasí, mytologie 
či počítání a vnímání času apod. Právě tento typ informací činí lidstvo vzdělaným a jedná se o 
velmi vzácné dědictví. Každý by si proto měl chránit svůj mateřský jazyk, ve kterém je 
obsažena jeho kultura a identita.  

Redakce Časopisu Devítka vyhlašuje  k tomuto dni soutěž na téma:  

„Od písmenka ke slovu“ 

Podmínky soutěže pro 1.stupeň: 

Téma: Naše nejmilejší písmeno 

Zpracování: třídní kolektivy si vyberou jedno písmeno (pokud možno jiné pro každou třídu) a 
libovolnou formou vytvoří jeho prezentaci (příběh nebo jiný text, fotografie tvaru písmene 
vytvořená z postav, naskenované obrázky atp.). Konečnou podobu zpracování odešlou učitelé 
mailem na  d.hodanova@adamov.cz 

Vyhodnocení: 

Všechny zúčastněné třídy odvedly obrovský kus práce - děkujeme! Jen těžko bychom vybrali 
ty nejlepší práce  proto v časopise otiskujeme aspoň některé z nich. Vaše postery budou určitě 
součástí výzdoby ve třídě nebo na chodbě. Gratulujeme a přijdeme se podívat! 

Podmínky soutěže pro 2.stupeň: 

Téma: DALEKOHLED 

Zpracování: jednotliví žáci 2. stupně v hodině Čj utvoří nejméně 20 slov, která budou 
obsahovat písmena ze zadaného slova DALEKOHLED. Slova musí obsahovat nejméně 3 
písmena, mohou se využívat diakritická znaménka. 

Vyhodnocení: 1.místo: 9.A (54 slov), 2.místo: 7.A (53 slov), 3.místo: 8.A (50 slov), 
4.místo: 6.A (43 slov). 

Gratulujeme! 

 



Toman a lesní panna 

(volně inspirováno F.L.Čelakovským) 

 

 

Večer před sv. Janem, řekla ségra Tomanovi: „Kam jedeš brácho, vždyť už je 
půlnoc a proč jedeš v tom novém mercedesu a ne v té staré škodovce? “ „Jedu 
do Aše za svojí přítelkyní.  Asi přespím, přijedu zítra.  Zabal mi věci a nemáš 
tisícovku? Rád bych jí něco koupil.“ „Tak dobře,“ řekla sestra otráveně a dala 
mu peníze. „Dík, už musím jet,“ řekl Toman. „ A mohl bys mně v té Aši koupit 
pohled nebo turistickou známku?“ „Prosím tě, ségra, nebude čas!“ „Dobře, no, 
tak aspoň nejezdi přes lesáckou cestu. Chodí tam divní lidé a ryjí tam divoký 
prasata.“  „OK, čau!“ řekl Toman a odjel. Najel na dálnici D1 a za dvě hodiny 
byl na místě. Přijel k vile přítelkyně a viděl v okně, že jeho dívka sedí v obýváku 
s někým jiným. Toman se naštval a zabouchal na okno. Přítelkyně se ohlédla a 
když  uviděla Tomana, otevřela okno a řekla: „ Našla jsem si někoho jiného. Ty 
jsi trapnej a už tě nemám ráda. Měj se!“ a zatáhla záclonu. Toman se urazil a 
zesmutněl zároveň. Nasedl do mercedesu a odjel pryč. Bylo mu jedno, kam jel a 
nakonec dorazil na lesáckou cestu. Jede a vidí dvě zvláštní postavy. Jedna měla 
přes sebe šedý plášť a nesla kosu a druhá měla bílou košili a černé dlouhé vlasy. 
Nebylo jí vidět do obličeje. „Chcete svézt?“ zeptal se Toman. Postavy kývly. „ 
Dobře, ale nastup si jenom ty s těma černýma vlasama. Ty s tou kosou 
nenastupuj, akorát mě tou kosou zničíš něco v autě. Počkej si na někoho jiného.“ 
Zabouchl dveře od auta a odjel. „Kam jedeš?“ zeptal se Toman. Postava 
neodpověděla. „ Haló! Je ti dobře? Pokud se ti chce zvracet, tak si vystup. 
Nechci mít pozvracený auto, nebo snad chceš, abych se pozvracel já? Umíš 
mluvit?“ řekl Toman. „ Samara. Domů nedojedeš,“ zašeptala postava ledovým 
hlasem. „ Co, ty sis něco šlehla, ne?“ „Přichází tvoje poslední hodinka,“pronesla 
vážně Samara. „Haha, jsi vtipná,“ řekl Toman a rozesmál se. Zapomněl ale řídit 
auto, a to sjelo ze stráně. Toman ve svém autě našel smrt. Z auta, které bylo 
napadrť, vylezla živá a zdravá Samara a šla k silnici, kde už čekala kámoška 
Smrtka. Daly si placáka a šly si stoupnout vedle silnice, odkud už přijíždělo 
další auto. 

 

 

                                    Alžběta Mašijová, 8.A 

                                                                                                         



 

 

 

HALOVÁ KOPANÁ V ADAMOV Ě 
 

 Turnaje s nejdelší tradicí v Adamově se letos zúčastnilo 11 škol okresu Blansko. Letošní 
ročník byl již dvacátý první. Turnaj byl organizačně zajišťován ZŠ a MŠ Adamov za přispění 
AŠSK.  Žáci ZŠ a MŠ Adamov si oproti loňsku polepšili, když postoupili ze skupiny. V 
rozhodujícím utkání o postup do čtvrtečního finále však nestačili na ZŠ Sušilova z Boskovic, 
se kterou prohráli 1:2 v prodloužení. Čtyřčlenné finále bylo soubojem Jedovnic s 
boskovickými školami, ve kterém i díky nejlepšímu brankáři turnaje Martinu Stehlíkovi ZŠ 
Jedovnice uspěla a postoupila tak do krajského kola. Nejlepším střelcem turnaje se stal Emil 
Petrov z boskovické ZŠ Slovákova s 11 brankami.    

Závěrečná bilance turnaje: odehráno 24 utkání  Pořadí finálové skupiny: 1. ZŠ Jedovnice       
2. ZŠ 9.května Boskovice       3. ZŠ Slovákova Boskovice       4. ZŠ Sušilova Boskovice   
Naši žáci ve skupině remizovali s blanenskou ZŠ TGM 1:1 a pak prohráli se ZŠ Jedovnice 
2:3. Díky lepšímu skóre postoupili do utkání o postup s boskovickou ZŠ Sušilova, ale vedení 
1:0 nakonec neudrželi. Všechny branky našeho družstva vstřelil Lubomír Bavlnka, který byl 
spolu s brankářem Vojtou Kubínem naším nejlepším hráčem.  Sestava Adamova: Vojta 
Kubín, Lubomír Bavlnka, Vilém Flachs, Denis Havelka, Dalibor Chráscina, Václav Janoušek, 
Vojta Konečný, Jakub a Matěj Pilařovi, Adam Crha a Petr Doha   K hladkému průběhu 
turnaje přispěli velmi dobří rozhodčí: pan Jiří Němec a pan Robert Martínek. S organizací 
turnaje výrazně pomohli žáci naší školy Denis Havelka, Lubomír Bavlnka, Jiří Sladký, Adam 
Prudík, Vojta Kubín a Adam Crha jako zapisovatelé a časoměřiči.        (A.Spurný) 

 



 

 

 

 

Školní kolo recitační soutěže 

 

          V úterý 28. února 2017 v naší škole proběho školní 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 31 
žáků naší školy.   

          V promítací síni se po obědě sešli nejen soutěžící, ale i jejich kamarádi a 
rodiče, kteří jim drželi palce. Tentokrát se přišla podívat  i “televize”a řada 
soutěžících lehce znervózněla. Naštěstí to během soutěže nebylo znát a naši 
soutěžící si mohli vyzkoušet, jeké to je v “záři reflektorů.” 

          Soutěž byla velice vyrovnaná, všichni podali krásné, někdy téměř herecké 
výkony a zaslouží si obrovskou pochvalu. Porota měla letos velmi těžké 
rozhodování,protože děti podávaly opravdu velmi dobré a vyrovnané výkony. 
Doufám, že si úterní poetické odpoledne všichni užili a už ted se těší na další 
kolo, které proběhne opět za rok.  

 

Výsledky školního kola recitační soutěže  

0. kategorie (1. ročník)  

1. místo:   Kristýna Smejkalová 1. A       

2. místo: Filip Belžík    1. A 

3. místo: Elen Bergrová         1. A   

 

1. kategorie (2. a 3. ročník) 

1. místo:  Kateřina Kavanová 3. B 

2. místo: Juliana Matulová  3. A 

3. místo:      Darina Seredová  3. A 



 

 

2. kategorie (4. a 5. ročník) 

1. místo:  Nikola Belžíková  5. B 

2. místo: Romana Drncová  4. A 

3. místo: Tereza Ličková  4. B 

 

3. kategorie (6. a 7. ročník) 

1. místo:  Adam Kuchař  7. A 

2. místo: Nikola Bártová  7.A 

3. místo: Adam Crha   7.A 

 

 

4. kategorie (8. a 9. ročník) 

1. místo:  Ažběta Mašijová  8.A 

2. místo: Denisa Svobodová  9.A 

3. místo: Barbora Skirková  8.A 

 

 

        Mgr. Helena Ličková 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lyžařský výcvik ZŠ Ronovská 
 

 

Plni očekávání se ve středu 1. března sešli žáci prvního stupně z Ronovské, 
naložili svoje lyže a batohy do autobusu a vyrazili na cestu. Čekala nás již 
tradiční třídenní výuka lyžování ve Skiareálu Olešnice na Moravě. Počasí nám 
přálo, sněhu bylo i přes skoro jarní datum dostatek, na svahu se prohánělo jen 
pár lyžařů. Po příjezdu se všichni rozdělili do družstev a vypuklo lyžování. Dětí 
jelo 45 a z toho 12 se na lyže postavilo poprvé. Ti žáci, kteří již lyžovat umí, si 
osvěžili znalosti z let minulých a pracovali na zlepšování techniky. Velký kus 
práce za sebou mají opět ti nejmenší. Hned první den se všichni proháněli po 
velkém kopci a očka jim radostně svítila. Závěrečný den kurzu naši malí sjezdaři 
absolvovali „obří slalom“. Vyhodnoceni byli nakonec všichni lyžaři a každý 
dostal zlatou medaili a diplom. Nebyl nikdo, kdo by si nezasloužil velkou 
pochvalu. Letos jsme k realizaci kurzu využili instruktory lyžařské školy. Děkuji 
kolegům, instruktorům a rodičům za pomoc. A těšíme se opět za rok…                              

Mgr. Lenka Dohová 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Podivné psaní – kolektiv třídy 4. B 

 

Prosluněný pátek. Paní Provazníková přeprala pošpiněné prádlo pracím 
práškem. 

Prošla poschodím před panelák. Prádlo pověsila. Pojednou paní Provazníkovou 
přerušil příjezd pana 

pošťáka. Přišla pošta. Počkám. Pošťák pěkně pozdravil. Povídá: " Paní, přišlo 
psaní." 

Prosím podpis. Použila parafu. Pošťák poděkoval. Pelášil. Paní Provazníková 
pročítá psaní. 

Píše parkourista  Petr. Předrahá paní Provazníková, prosím prádlo pryč. 
Používejte prádelnu. 

Potřebujeme prostor pro přemety. Proč předměty? Přemýšlí. Použije pero, papír. 
Píše. 

Přestaňte používat předměty! Ponechejte prosím prostor pro prádlo pěkně 
poklizené! 

P.S. - předměty patří před popelnice. Podporuji pořádek. 

 

Podpis - paní Provazníková, přízemí. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Přehled studijních a učebních oborů 2016-2017 

(počet přihlášek) 

 

V následující tabulce jsou zachyceny studijní nebo učební obory, na které se letos hlásí žáci 
z devátého ročníku. Protože má každý žák možnost podat dvě přihlášky ke studiu na střední 
škole, je konečné číslo vyšší než počet vycházejících žáků. 

Novinkou jsou letos jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, které budou 
vykonávat všichni žáci hlásící se na maturitní obor. Popřejme tedy všem deváťákům úspěšné 
vykonání těchto zkoušek a také přijetí na vybrané střední školy. 

 

studijní nebo učební obor počet 
přihlášek 

automechanik 2 

truhlá ř 2 

kuchař-číšník 2 

informační technologie                  - maturitní obor 2 

design interiéru                              - maturitní obor 2 

obchodní akademie                        - maturitní obor 1 

hotelnictví                                       - maturitní obor 1 

zdravotnický asistent                     - maturitní obor 1 

agropodnikání                                - maturitní obor 1 

veterinářství                                   - maturitní obor 1 

informační služby                          - maturitní obor 1 

programátor CNC                         - maturitní obor 1 

mechanik                                        - maturitní obor 1 

cukrářka 1 

 

 

 



                                                                                                   D.Hodaňová 

 

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 a posluchačky JAMU. 
Předsedkyní poroty byla Mgr. Ema Málková z pobočky Labyrint, která se svými kolegy 
připravuje dubnovou krajskou přehlídku Dětská scéna 2017. 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 Hodaňová 

Výsledková listina 

Kategorie Místo Jméno Škola 

0.(1.roč.) 1. Barbora Polášková ZŠ Bílovice nad Svitavou 

 2. Adéla Richtrová ZŠ Kunštát 

 3. Kateřina Šebelová ZŠ Lysice 

    

I.(2.-3.roč.) 1. Tereza Zorníková ZŠ Lipůvka 

 2. Jaroslav Theodor Koukal ZŠ Lysice 

 3. Markéta Vachová ZŠ Kunštát 

    

II.(4.-5.r.) 1. Adam Chytrý ZŠ Kunštát 

 2. Richard Kyzlink ZŠ Lipůvka 

 3. Berenika Lepková ZŠ Kunštát 

    

III.(6.-7.r.)  1. Jiří Nezval  ZŠ Rájec-Jestřebí 

 2. Aneta Zemánková ZŠ Letovice 

 3. Hana Nebojsová ZŠ Lipůvka 

    

IV.(8.-9.r.) 1. Sára Eva Něničková ZŠ Kunštát 

 2. Vendula Lepková ZŠ Lysice 

 3. Kristýna Burantová ZŠ Lipůvka 



Kategorie Místo Jméno Škola 

 cena poroty Jiří Nezval ZŠ Rájec-Jestřebí 
 

 

 

Bible Kralická 

Dne 4. 4. 2017 jsem jela se svojí třídou na exkurzi o Bibli Kralické.  
Společně s naší třídou 8. A. se zúčastnily ještě dvě třídy 7. A. a 9.A. 
Památník Bible leží v městečku Kralice nad Oslavou. Vezl nás tam autobus. 
Cesta trvala asi hodinu a půl.  

V Kralicích nám daly paní učitelky propisku a pracovní list k tématu a 
odebrali jsme se na prohlídku. V muzeu nás čekala paní průvodkyně. 
Vyprávěla nám, jak vznikala v obci tiskárna, čím a jak se tisklo atd. Dokonce 
nám na staré dřevěné tiskárně ukázala princip tisku. Během jejího výkladu 
jsme si doplňovali do pracovních listů odpovědi. Když tato expozice 
skončila, odešli jsme do další, která se jmenovala Labyrint Jana Ámose 
Komenského, prvního biskupa Jednoty bratrské. Tato část je věnována J. A. 
Komenskému formou životní poutě zmíněného velikána české historie. 
Seznamuje též s významnými osobnostmi evropského prostoru konce 16. A 
17. století, kteří zasáhli do jeho životních osudů, nebo on do jejich a 
významně ovlivnili jeho život. Poté jsme odešli na Kralickou tvrz, která je už 
sice zříceninou, ale našlo se v ní mnoho archeologických nálezů. Po tvrzi 
následovala prohlídka překrásného Kostela sv. Martina. Tím se zakončila 
prohlídka Kralic. Rozloučili jsme se s paní průvodkyní a vrátili se do 
autobusu, který nás odvezl zpět do Adamova. 

 Z exkurze jsem si odnesla mnoho zajímavých a nových poznatků. Nejvíce 
mne zaujala ukázka paní průvodkyně, jak se tisklo prvním tiskařským lisem.                                                                                        
A.Mašijová, 8.A 

 

 



 

 

ZPRÁVA Z EXKURZE DO BRNA 

 

Dne 22.3.2017 jsme v rámci projektu Cesta za poznáním společně vyrazili do 
Brna na exkurzi. Jeli jsme autobusem, který nás dovezl blízko ke hradu 
Špilberku. Na Špilberku jsme se podívali do kasemat, kde jsme prošli dlouhými 
chodbami. Mohli jsme tam vidět mučírny, které byly opravdu kruté, místnost 
pro vězně, místnost na skladování jídla nebo také místnost, kde se spalo.                               

  Po návštěvě Špilberku jsme se jeli podívat na letiště do Tuřan, abychom se 
dozvěděli, jak to na letišti probíhá. Ještě předtím jsme se byli podívat na orloj na 
náměstí Svobody.                                                                                                                                                   
V Brně jsme se také podívali na sochu Jošta Lucemburského, která stojí na 
Moravském náměští. Ale tam jsme se dlouho nezdrželi.                                                               
Celkově se mi v Brně líbilo. Nejvíce mě zaujaly kasematy na Špilberku, protože 
si neumím  představit, že tam měla žít například já.     

 

 Tea Ševčíková, 7.A                                                                                 

 

 

 


