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Komenského 4, 679 04 Adamov

PLES ZŠ A MŠ ADAMOV

Tóny písně „Because of you“ od Kelly Clarkson oficiálně zahájily 17. 2. 2018 již
XIX. školní ples ve zrekonstruovaných prostorách Městského kulturního střediska
v Adamově. Tuto skladbu si pro svoji polonézu zvolili žáci devátého ročníku
doplnění osmáky a sedmáky. Již tak emocemi plnou atmosféru povznesli tanečníci
předáním kytice růží paní učitelce Marii Klepárníkové, choreografce a trenérce
nejen tohoto vystoupení, ale také následujícího moderního tance dívek ze sedmého
a osmého ročníku. Nechybělo také vystoupení mladších a starších mažoretek a
nově jsme se „rozvlnili“ v rytmu břišních tanců.
Bohatá tombola, včetně té půlnoční, známá hudební skupina Tom Sawyer band,
chutné občerstvení a dobré pití, setkání starých známých ze školních lavic, ale také
učitelů s bývalými žáky, určitě přispěly k příjemné atmosféře, která provázela celý
školní ples.
Děkujeme tímto všem sponzorům za poskytnuté dary, zaměstnancům školy za
přípravu plesu a vám všem, že jste přišli a dobře se bavili a těšíme se v příštím roce
na shledanou na jubilejním dvacátém plesu naší školy.
Za kolektiv ZŠ a MŠ Adamov Monika Nejezchlebová
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HALOVÁ KOPANÁ V ADAMOVĚ
okresní přebor žáků základních škol
20. - 22. 2. 2018
Letošního 22. ročníku turnaje s nejdelší tradicí v Adamově se zúčastnilo 14
škol okresu Blansko.
Turnaj byl organizačně zajišťován ZŠ a MŠ Adamov za přispění AŠSK.
Naši žáci ve skupině nejprve prohráli dva zápasy: s Rájcem-Jestřebí 0:1 a
pak s Gymnáziem Blansko 2:4, a to i přesto, že po prvním poločase vedli
2:0. První branka našeho týmu, kdy brankář Vojta Kubín dal gól přes celé
hřiště, stála za potlesk. Bohužel na Vojtu navázal jen Ondra Kos dorážkou
střely spoluhráče, v dalším průběhu turnaje se už nikdo za Adamov netrefil.
V posledním utkání jsme remizovali se ZŠ Křtiny 0:0. Příjemným oživením
turnaje byla ZŠ Lipovec, kterou reprezentovaly tři dívky. Nevedly si vůbec
špatně, jedna z nich dokonce vstřelila branku.
Čtyřčlenné finále hrály školy z různých obcí okresu. Zaslouženě vyhrála ZŠ
náměstí 9.května z Boskovic, která poslední tři roky předváděla nejlepší
kopanou. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Vojtěch Stupinský z Jedovnic.
Nejlepším střelcem turnaje se stal Jan Souček s 13 brankami ze ZŠ a MŠ
Rájec-Jestřebí, která skončila na druhém místě.
Závěrečná bilance turnaje: odehráno 28 utkání
Pořadí finálové skupiny: 1. ZŠ 9.května Boskovice
2. ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí
3. ZŠ Jedovnice
4. ZŠ TGM Blansko
ZŠ a MŠ Adamov: 2 prohry a 1 remíza
skóre 2:5
střelci: Vojtěch Kubín a Ondřej Kos
Sestava Adamova: Vojta Kubín, Adam Prudík, Tomáš Poláček, David
Křenek, Lukáš Ševčík, Petr Doha, Václav Janoušek, Jakub Pilař, Marco
Unčík, Ondra Kos, Matyáš Polzer
K hladkému průběhu turnaje přispěli velmi dobří rozhodčí: pan Jiří Němec a
pan Zdeněk Handl. S organizací turnaje výrazně pomohli žáci naší školy
Vojta Kubín, Nancy Didi, Barbora Skirková a Alžběta Mašíjová jako
zapisovatelé a časoměřiči.
Mgr. Aleš Spurný

3

MÁM CHYTRÉ TĚLO
Chápeš to? Otázka, která provázela program "Mám chytré tělo" nás v podání
bývalého pana učitele spolehlivě rozesmála. Umožnil nám svým originálním a
zábavným podáním zjišťovat, že pochopit fungování našeho těla je věda, a že
je ještě spousta věcí, které o svém těle nevíme nejenom my, ale i vědci
zabývající se naším tělem. (5. 3. 2018)
Na program ,,Mám chytré tělo“ přišly všechny třídy ze školy od malých žáků po
velké. Bylo to o lidském těle s různými pomůcky které tam pán měl. Ze začátku
tam Ondra urval zásuvku od fukaru, když jsme pánovi pomáhali to tam skládat.
Takže ukázka s fukarem se najednou vytratila . Měl ty pomůcky dřevěné
založené na manuálním principu, tzn. že se to ovládalo rukama. Ukázky byly dobré
a taky nám o našem těle ten pán řekl mnoho nových informací, které mnozí z nás
vůbec nevěděli. Všichni žáci si z toho představení odnesli minimálně jedno a to
bylo: ,,CHÁPEŠ TO!!?“ ☺ Takže to bylo velmi poučné. Myslím, že to bavilo
všechny žáky
a že to za těch 45,- Kč stálo!
☺
Honza Reichl
V pondělí dne 5. 3. 2018. na naší škole proběhl výukový program"Moje chytré
tělo". Třídy se postupně začaly scházet v naší tělocvičně, kde celý program byl
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nachystaný. Sešli se tu všechny třídy od 5. ročníku až po 9. ročník. Přijel pán, který
nám nejdříve vysvětlil, odkud jsme se vzali, z čeho jsme složení, dále následovala
stavba těla a zakončil to vyprávěním
o hormonech. Dozvěděla jsem se třeba,
že všichni jsme jen hmota sestrojená z vodíku, kyslíku a dalších složek. Potom
následovala část, ve které nám pán ukázal, jak fungují různé procesy v těledýchání, trávení, ale také jak si můžeme zvětšit sebevědomí. Pán byl velice vtipný,
všechny nás pobavil a dozvěděla jsem se spoustu nových věcí.
Lenka Neumanová
Vše začalo, když třídy od 5. ročníku až po 9. ročník přišly do tělocvičny, kde byl
celý program nachystán. Menší děti se dozvěděly něco nového, a starší třídy si
zopakovali to, co už zapomněli. Hlavně jsme se dozvěděli, co udělat, aby nám bylo
dobře a neztráceli sebevědomí a nikoho se nebáli. Jak se postavit znovu na nohy
a začít bojovat a nenechat se druhýma ovlivňovat, jak být sám za sebe. Také jsme
si zopakovali srážky a podnebí. A jsem si jistá, že jsme se všichni dobře pobavili s
panem učitelem fyziky. To by vysvětlovalo to slunce, mraky, déšť ale nějak mi
tam nezapadá ta čokoláda. Tak či tak byla to sranda a všichni si to užili!
Julie Jindová
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Školní kolo recitační soutěže
V úterý 6. března 2018 proběho v naší škole školní kolo recitační soutěže. Letošní
ročník dosti ohrozila chřipková epidemie, protože většina soutěžících z druhého
stupně onemocněla a soutěže se nezúčastnila. I přesto jsem byli svědky skvělých
výkonů, často téměř hereckých. Celkem se školního kola recitační soutěže
zúčastnilo 34 žáků naší školy.
Porota měla i letos velmi těžké rozhodování, výkony byly velmi vyrovnané a
všichni byli skvěle připraveni. 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:
David Hreňo
1. A
2. místo:
Svatopluk Šlechta
1. B
3. místo:
Lucie Šmídová 1. A
Matouš Finda
1. A
1. kategorie (2. a 3. ročník)
1. místo:
Markéta Juřičková
2. B
2. místo:
Filip Belžík
2. A
3. místo: Lenka Štrajtová 2. A
2. kategorie (4. a 5. ročník)
1. místo:
Veronika Slivoňová
5. B
2. místo:
Juliana Matulová 4. A
3. místo:
Tereza Ličková 5. B
Romana Drncová 5. A
3. kategorie (6. a 7. ročník)
1. místo:
Martin Lička
6. A
2. místo:
Jakub Fojt
7.A
3. místo:
Martin Dolníček 7.A
4. kategorie (8. a 9. ročník)
1. místo:
Ažběta Mašijová 9.A
2. místo:
Barbora Skirková 9.A
Mgr. Helena Ličková

6

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK ZŠ RONOVSKÁ
Lyžařský výcvik pro první stupeň byl letos napínavě očekáván, původní termín
musel být odložen kvůli velice nízkým teplotám. Plni očekávání se ve středu
7. 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 43 a z toho 17 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.
Všichni se 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 medaili a batoh. Nebyl nikdo, kdo by si nezasloužil
velkou pochvalu. K realizaci kurzu jsme již podruhé využili instruktory místní
lyžařské školy. Velký dík patří kolegům, instruktorům a rodičům za ochotu a
pomoc. Těšíme se opět za rok…
Mgr. Lenka Dohová
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SETKÁNÍ S POEZIÍ V ADAMOVĚ
Mezi řádky básní se skrývá spousta tajemství, která nám umožňují, jestliže jim to
dovolíme, na chvíli se zastavit a přemýšlet. Radost, úsměv, smích, ale i dojetí, slzy
nebo husí kůže. Básně v nás mohou vyvolat různé emoce. Pokud se nám zalíbí, je
to láska na celý život. Jak řekl známý ruský básník a spisovatel A. S. Puškin "Nikde
nenajdete poezii, jestliže ji nenosíte v sobě".
To, že si poezii nosí ve svém nitru, dokázali všichni recitátoři, kteří se zúčastnili
okresního kola recitační soutěže "Setkání s poezií v Adamově". Jejich básně a
provedení nám umožnily prožít neopakovatelné dopoledne a zjistit, že v mnohých
se skrývá velký talent. V silné konkurenci žáků z deseti škol našeho okresu neměli
vítězové jednoduchou úlohu, za odměnu však první dva z každé kategorie čeká
účast v krajském kole. Z naší školy se na klání v Brně připravuje Veronika Slivoňová
z 5. B, která díky svému bezprostřednímu přednesu veršovaného příběhu získala
ve své kategorii 2. místo. V kategorii žáků 1. ročníků krásné třetí místo obsadil
David Hreňo.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na přípravě a organizaci
soutěže podíleli, především Lence Jančové, která jako odborník zasedla v porotě,
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paní učitelce Heleně Ličkové za pomoc při přípravě a vedení školy za poskytnuté
ceny. Velký dík patří také všem učitelům a učitelkám, kteří žáky na recitační soutěž
připravili a měli možnost hodnotit jejich výkony.
Na příští ročník se už teď těší
Monika Nejezchlebová (21. 3. 2018)

KRÁPNÍKOVÝ POHÁR
Dne 22. 3. 2018 se v Dělnickém domě v Blansku konal I. ročník soutěže Krápníkový
pohár. Akce proběhla v rámci soutěžního festivalu Blanenský čtyřlístek a byla
určena žákům 6. až 8. ročníku. Pořádala ji blanenská Střední škola cestovního
ruchu a gastronomie. Cílem soutěže bylo představit potencionálním návštěvníkům
Moravského krasu zajímavou lokalitu této chráněné krajinné oblasti. Soutěže se
zúčastnilo 6 družstev ze čtyř škol. Blanenské školy Erbenova a Dvorská vyslaly po
dvou družstvech, naše škola a ZŠ Sloup soutěžily s jedním družstvem.
Naši školu reprezentovali Vojtěch Kubín, Karim Kapitančík a Matěj Pilař z 8.A.
Připravili si prezentaci o jeskyni Býčí skála, která čítala celkem 19 obrázků. Hoši
kromě samotné národní přírodní památky představili zejména archeologické
nálezy a osobnost, která je s nimi spjata, lékaře Jindřicha Wankela. Pověděli, jak se
k jeskyni dostat, a kdy je případně přístupná. Na závěr doporučili lokality, které lze
navštívit v nejbližším okolí – volně přístupné jeskyně Kostelík a Jáchymka a městys
Křtiny.
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Samotná prezentace a její komentář se hochům podařila, ale na některé otázky
komise nedokázali pohotově zareagovat. Celkově skončili naši žáci na 4. místě.
Zvítězilo družstvo ze základní školy ve Sloupu, které představovalo svou obec a její
nejbližší okolí. K jejich vítězství přispělo i to, že jako jediní měli v prezentaci také
dvě krátká videa. Vzhledem k tomu, že nad soutěží převzalo záštitu vedení Města
Blanska, byla odměněna všechna družstva. Naši žáci získali diplom a dary za
nejatraktivnější prezentaci. Kromě potravinových výrobků dostali hoši dárkové
poukazy a knihu o Moravském krasu. Bohatě byli obdarováni i učitelé, kteří žáky na
soutěž připravovali.
Hlavním přínosem soutěže byla možnost vyzkoušet si mluvit a obhajovat názory
před veřejností.
I z tohoto důvodu by Vojta, Karim i Matěj doporučili, aby na příštím ročníku této
soutěže získali zkušenosti někteří další žáci naší školy.
Mgr. Aleš Spurný
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VĚRA
Sedminásobná olympijská vítězka. Žena, která si celý život stála za svým a
neustoupila ze svého přesvědčení, i když ji to stálo její postavení. Překonávání
překážek a těžké životní zkoušky byly součástí jejího života. Už víte, o kom je řeč?
Ano, je to Věra Čáslavská. Její příběh se stal předlohou pro divadelní zpracování
uvedené před několika dny na prknech divadla Reduta. Mnohem důležitější než
pouhý životopis však bylo sdělení poselství příběhu jejího života. Odhodlání a
odvaha, síla, se kterou snášela všechna příkoří, nám mohou být v dnešní době
vzorem. Jako držitelka samurajského meče, který dostala na olympiádě v Tokiu,
zůstala nezlomenou.
Rádi bychom poděkovali paní Králíčkové z MKS, díky které se také žáci devátého
ročníku naší školy mohli na chvíli stát součástí tohoto příběhu na generální
zkoušce tohoto představení a z různých souvislostí se seznámit s dobou a silnou
ženou, které znají jen z vyprávění.
Mgr. Monika Nejezchlebová

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
Dne 12. 4. 2018 se třídy 4. A a 4. B zúčastnily výuky na dopravním hřišti. Již na
podzim si děti vyzkoušely jízdy po dopravním hřišti a zúčastnily se výuky o
pravidlech silničního provozu. Nyní na jaře měly přesvědčit instruktorky o tom, že
jsou schopni zvládnout samostatnou jízdu na kole.
Již na začátku se obě třídy rozdělily na skupiny, kdy jedna skupina šla na ZŠ
Salmova a druhá zamířila rovnou na dopravní hřiště.
Na ZŠ Salmova si žáci zopakovali během výuky značky, situace na silnicích a
podrobně se učili křižovatky. Zhruba po hodině výuky dostaly test, který ověřil
jejich teoretické vědomosti. Nejvíce mohli chybovat v pěti otázkách. Většina žáků
zvládla test v časovém předstihu. Teoretickou část nezvládli z obou tříd 4 žáci.
Po testech se žáci přesunuli na dopravní hřiště, kde měli předvést své dovednosti
při jízdě na kole, včetně vyzkoušení vědomostí, které získali v učebně, v praxi. Po
nasazení nezbytných helem a vybrání kol si jízdu po dopravním hřišti vyzkoušeli
nanečisto, kde je paní instruktorka během jízdy, upozorňovala na chyby, které
dělají. Následovala přestávka, ve které dostali žáci čísla, po přestávce je čekala již
jízda naostro, při které si paní instruktorka zapisovala chyby, které určitý žák dělal.
Po jízdách na žáky čekal řidičský průkaz na kolo. Při jejich předání paní
instruktorka vždy zhodnotila jízdu každého žáka. Žák, který zvládl písemný test i
jízdu na kole, získal průkaz, který ho opravňuje vyjet na kole na silnici bez dozoru.
Průkaz nezískali 4 žáci, kteří si musí test zopakovat znovu, ale již ve škole s paní
učitelkou.
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13. ROČNÍK OKRESNÍ VYBÍJENÉ PRO DÍVKY 2. STUPNĚ
ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Ve dnech 4. a 11. dubna 2018 se konal již 13. ročník ve vybíjené dívek. Letošní
turnaj se konal pod záštitou Sokola Adamov, který turnaji věnoval ceny - poháry a
sladkosti pro všechny zúčastněné, i propůjčil halu.
Dne 4. 4. se mezi sebou utkaly starší dívky, tedy dívky 8. a 9. tříd. Do turnaje se
přihlásilo 12 družstev. Byly to školy: ZŠ Salmova Blansko, T.G.M. Blansko,
Erbenova Blansko, Adamov, Černá Hora, Letovice, Lysice, Svitávka, Rájec Jestřebí,
Gymnázium Rájec Jestřebí, Sloup, Velké Opatovice
Naše dívky hrály velice dobře, ale bohužel během hry se nevyvarovaly chyb, které
je stály umístění na stupních vítězů. Jako jediné remizovaly s favoritkami skupiny a
to se ZŠ T.G.M. Blansko. Dívkám patří velký dík za reprezentování naší školy a
velkou snahu.
Letos poprvé byla udělena cena za hru fair-play, kdy dívky ze ZŠ Erbenova ukázaly,
že se dá hrát bez podvádění, přiznávaly se k vybití a hrály celou dobu s úsměvem
na tváři.
Umístění: 1. místo – ZŠ Svitávka
2. místo – ZŠ T.G.M. Blansko
3. místo – ZŠ Salmova Blansko
Dívky z Adamova se umístily na 8. místě
Dne 11. 4. se mezi sebou utkaly dívky mladší, tedy dívky 6. a 7. tříd. Účast byla o
trochu menší, kdy se přihlásilo 9 družstev. Mezi sebou poměřily své síly dívky škol:
ZŠ Rájec- Jestřebí, Svitávka, Adamov, Letovice, Sloup, Dvorská Blansko, Salmova
Blansko, Erbenova Blansko, Lysice.
Celkové umístění bylo: 1. místo – ZŠ Erbenova Blansko
2. místo – ZŠ Salmova Blansko
3. místo – ZŠ Lysice
Dívky z Adamova se umístily na 7. místě. Důkaz toho, že hrát umí a jsou skvělé
bojovnice, byl v tom, že porazily vítězné družstvo celého turnaje, ZŠ Erbenovu, kdy
dokázaly vybít všechny hráčky včetně kapitánky a to v době o tři minuty kratší, než
byl 8 minutový časový limit, což se nepovedlo žádnému týmu v turnaji. Bohužel
pro ně, však tento zápas, ve kterém ukázaly, jak hru perfektně umí, byl pro ně již
poslední v jejich skupině. Až tímto zápasem uklidnily své nervy, spadla z nich
tréma. Toto uvolnění však přišlo příliš pozdě. Ale i tak si zaslouží velkou pochvalu.
Marie Klepárníková, Edita Kuběnová
12

6.A V DOMĚ PŘÍRODY MORAVSKÉHO KRASU
Ve čtvrtek 12. 4. navštívila třída 6.A Dům přírody Moravského krasu u Skalního
Mlýna, kde byl pro ni připraven pořad Tajemství života netopýrů.
Nejprve lektorka provedla žáky částí expozice, kde byli seznámeni s jednotlivými
druhy netopýrů, jejich charakteristickými znaky a jejich životem. Po přesunu do
prvního patra byla žákům přiblížena problematika zimování netopýrů. Pak byli
rozděleni do dvou skupin a každá z nich měla zpracovat plakát. První skupina se na
plakátu měla věnovat problematice nároků netopýrů na zimoviště a druhá
skupina, která reprezentovala jeskyňáře, se věnovala zpřístupňování jeskyní.
Lektorky obě skupiny za tvorbu plakátů pochválily.
Po přestávce byli žáci rozděleni do čtyř skupin. Každá se věnovala na základě
poskytnutých dat sčítání netopýrů v určité lokalitě Moravského krasu v posledních
třech letech. Cílem mělo být zjištění, zda netopýrů přibývá či ubývá. Na závěr si
žáci zahráli hru na zimující netopýry, ze které jim vyšlo, že zimu by přežili jen tři z
nich.
Program se všem žákům líbil a už se těší na pořad v příštím školním roce.
Mgr. Aleš
Spurný
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PREZENTACE „POZNEJ KOUZLO ŘEMESEL“
ZŠ Adamov, Komenského 4 – 18. 4. 2018
Dne 18. dubna 2018 Střední odborné učiliště tradičních řemesel a VOŠ, spol. s r.o.,
Střední 59, Brno uskutečnilo prezentaci „Poznej kouzlo řemesel“ na ZŠ Adamov,
Komenského 4. Byly představeny vybrané obory, které lze studovat na SOU
tradičních řemesel a VOŠ, spol. s r.o., Brno.
Obor Umělecký kovář
Studenti SOU tradičních řemesel při kovářské práci.

Obdiv kovářských výrobků…

Obory:
– Umělecký truhlář a řezbář
– Truhlář
14

Pan Ivan Ostružka pečlivě přiblížil tyto obory.

Také žáci ZŠ Adamov si vyzkoušeli práci s dřevem.

Obor Design interiéru - tento obor zaujal různé věkové kategorie…
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Paní Ing. Marie Číková přiblížila obory na SOU tradičních řemesel, Brno.

Elektro obory:
• Mechanik elektrotechnik,
• Elektrikář – silnoproud,
• Elektromechanik pro zařízení a přístroje.
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Obor Montér suchých staveb

Tyto obory garantoval pan Ivan Ostružka.

Obor Kadeřník a obor Kosmetické služby
Paní ředitelka ZŠ Adamov, Mgr. Jana Burianová, se svými žákyněmi
(dvě zprava), které jsou přijaty na SOU tradičních řemesel,
obor Design interiéru a obor Vlásenkář.
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DEN ZEMĚ
Při příležitosti Dne Země jsme se jako každý rok zapojili do úklidu Moravského
krasu. V pátek 20. 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 – Malá Macocha (modrá)
– Alexandrovka (žlutá) – zpět k dubům – Památník lesníků (červená) –
škola

7.A

Slučí studánka – Památník lesníků – Babice (žlutá) –
Alexandrovka – U Sedmi dubů (zelená) – škola

8.A

Josefovské údolí – studánka U Srnce – Máchův památník (žlutá) –
studánka U Kukačky – Nový hrad rozc. (červená) – Adamov, obchodní
dům

5.A + 5.B

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

9.A

školní hřiště a okolí školy, „sklaďák“ - Slučí studánka, svah pod
sklaďákem + „zkratka“ (2 pytle)
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ČOKOLÁDOVÁ TRETRA BLANSKO
Čokoládové běhání je otevřená soutěž pro kohokoli, kdo si chce zaběhat a
zazávodit. Patronem celé akce je světový rekordman a legenda Jan Železný. Tato
akce každoročně vrcholí v Ostravě na Zlaté Tretře, kam se probojují jen ti nejlepší.
Letos se konal jeden z běhů i ve městě Blansko. Dne 25. dubna byl překonán
rekord v počtu zúčastněných běžců - 435 dětí.
I několik žáků naší školy porovnalo síly s ostatními a dokonce se probojovali do
krajského kola, které se bude konat 7. června v Brně. Všichni budeme držet pěsti.
Natálie Poláčková, V. B

HMYZ
Dne 29. 5. k nám přijel pán, která prezentoval program o hmyzu. Po příchodu naší
třídy se pán představil. Program začal vývojovými fázemi brouků, prohlédli jsme si
také larvy. Dále nám ukázal a popsal strašilky a kobylky. Vlastí i jednu z nějvětších
strašilek na světě nebo létající kobylky. Když přinutil jednu kobylku létat, kobylka
se rozhodla, že narazí do zdi, bylo to velmi vtipné. Po této události nám rovnou
ukázal štíry. Měl mnoho druhů a všechny jsme si je mohli prohlédnout.
Následovala přehlídka různých druhů pavouků - malých, velkých, chlupatých,
jedovatých, dokonce i nejjedovatějšího pavouka na světě, kterému se říká černá
vdova. Všichni jsme se těšili na konec, protože jsme měli slíbené překvapení. Byli
to velcí brouci, kteří se dožívají pouhých tří měsíců. Na závěr nám všechno shrnul
a zopakoval, co vše jsme mohli vidět.
Filip Halata,
V. B
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SBÍRKA PRO ONKOLOGICKY NEMOCNÉ DĚTI
Od dubna do konce května naše škola pořádala sbírku pro onkologicky nemocné
děti. Žáci mohli na tuto sbírku přispět sladkostmi, hračkami. Sbírka se odlišuje od
jiných, že není pořádána přes žádnou charitativní či neziskovou organizaci. Jednalo
se o akci školy, kdy všechny přinesené dary byly odvezeny do nemocnice na Žlutý
kopec v Brně.
Sešlo se velké množství sladkostí, především čokolád, gumových bonbónů, dále
žáci donesli autíčka, panenky, puzzle, stolní hry. Veškeré dary se předaly ve čtvrtek
30. května paní Hůlkové.
Tato sbírka proběhla na naší škole již po druhé, kdy poprvé se v listopadu sbírky
účastnili pouze žáci sedmé třídy. Jelikož se sešla sbírka s pozitivním přístupem ze
strany rodičů, ale i žáků, zkusili jsme sbírku rozšířit na celou školu. Paní Hůlková při
předání velice děkovala a řekla, že děti jsou za dárky velice vděční.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří přispěli do této sbírky a udělali tak radost
dětem, kteří musí bojovat s touto zákeřnou nemocí.
Mgr. Marie Klepárníková
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NÁVŠTĚVA FESTIVALU RE:PUBLIKA
Ve čtvrtek 14. 6. se všechny třídy druhého stupně a 5.B zúčastnily exkurze ke
100.výročí vzniku Československa do areálu brněnského výstaviště, kde probíhal
festival RE:PUBLIKA.
Nejprve jsme zamířili do pavilonu A, kde se konalo několik výstav. Žáky zaujaly
výstavy Technického muzea, Sokola a výstava Cestovatelské legendy o cestách
známé dvojice Hanzelka, Zikmund. Mnoho žáků si zde vyzkoušelo několik
hlavolamů, na kterých se mohli přesvědčit, že k úspěchu vede především trpělivost
a soustředěnost. Někteří navštívili i audiovizuální výstavu České filharmonie Má
vlast zblízka a nahlas.
Pak jsme se přemístili do pavilonu V do tzv. Re:lax zóny, kde si na několika
sportovištích žáci nejvíce užili badminton, skok vysoký a přehazovanou. Někteří si
vyzkoušeli i hokejbal a jízdu na kole. Pak se některé třídy vrátily do „áčka“ na
Divadlo vědy, kde jim zaměstnanci Fakulty chemické VUT v Brně předvedli několik
chemických pokusů s možností ochutnávky některých produktů, které z pokusů
vzešly.
Někteří poté zavítali do gastrozóny, kde mohli ochutnat například masový nákyp s
kopřivami na krajíci chleba s cibulovou marmeládou nebo uherský guláš s
cibulkou. Ve zbytku času se žáci vrátili do Re:lax zóny, která je bavila nejvíce.
Toto významné výročí si žáci samozřejmě připomenou ještě ve škole v příštím
školním roce, a to právě v dny, kdy Československo před 100 lety vzniklo.
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PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ
Odpoledne dne 19. června byli žáci z 1. A
čtenáře.

pasováni na

Do školy se přišli podívat rodiče, prarodiče i sourozenci dětí.
Největším překvapení pro děti bylo, že si přišel poslechnout jejich čtení sám král
Ota První. Děti měly připravený program z básniček a písničky, které se naučily
během 1. třídy.
Obávaným a nejočekávanějším vrcholem odpoledne bylo ovšem samotné čtení.
Každý žáček přečetl úryvek z pohádky. I přes trému, která určitě některé děti
svazovala, to zvládly výborně.
A tak mohl král všechny děti slavnostně pasovat mečem na Čtenáře. Děti dostaly
čtenářský diplom, malý dáreček a knížku, která jim bude tento slavnostní den
připomínat.
Mgr. Martina Belžíková
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ŠKOLNÍ VÝLET 6. A A 8.A
Výletu, který směřoval do Borové u Poličky, se zúčastnilo 17 žáků 6.A a 11 žáků 8.A
pod vedením pana učitele Spurného a pana učitele Tůmy.
Program:
1.den: Přeprava z Adamova do Borové u Poličky. Po ubytování výlet na Rybenské
perničky. Celkem 16 km. K večeru hry, koupání. 19:00 – společná večeře, pak
odpočinek. Potom – míčové a jiné hry (turnaj v pétanquu, badminton). 22:00 –
večerka.
2.den: 8:00 – společná snídaně. 8:35 - odchod na celodenní výlet. Pěšky po trase
Borová u Poličky – Svatá Kateřina – Budislav – Liščí díry – Městské Maštale –
Toulovcovy Maštale – Dudychova jeskyně – Bor u Skutče. Celkem 13 km.
Z Boru v 15:32 odjezd busem do Borové. 15:50 – návrat a nákup v obchodě. Pak v
kempu koupání. 19:00 – společná večeře. Po vytrávení večerní hry. 22:30 –
večerka.
3.den: 8:30 - společná snídaně, následoval úklid chatek a odchod na nádraží. 11:15
odjezd vlakem do Poličky. Zde pobyt od 11:30 do 14:30 – prohlídka světničky
Bohuslava Martinů na kostelní věži s rozhledem a středověkého opevnění města.
Oběd. 16:12 příjezd do Adamova.
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EXKURZE DO PŘÍRODOVĚDNÉ STANICE KAMENAČKY
Poslední akce tohoto školního roku zavedla třídu 26. 6. do zajímavého zařízení v
Brně. Žáci poznali množství známých i neznámých živočichů. Kromě čínského
prasete a papouška ara se žáci mohli seznámit s několika druhy hlodavců, hadů,
ještěrů, žab, ryb, želv a dvojicí kajmanů. Několik druhů si žáci mohli vzít do rukou
nebo i nakrmit. Exkurze tak navnadila žáky na učivo přírodopisu v budoucím
ročníku.
Mgr. Aleš Spurný
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SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S ŽÁKY DEVÁTÉHO
ROČNÍKU
V čtvrtek 28. června 2018 se konalo slavnostní rozloučení s žáky devátého ročníku
ve výstavní síni MKS na Komenského 6.
Naše čerstvé absolventy základní školy přivedli do sálu žáčci z první třídy, kteří si
pro ně připravili krátký kulturní program pod vedením paní učitelky Martiny
Belžíkové.
Po projevu paní ředitelky Mgr. Jany Burianové, vystoupil starosta Města Adamova
Bc. Roman Pilát, MBA a místostarosta Jiří Němec. Následně se jednotliví žáci
představili jak ústně, tak na promítané prezentaci. Byli slavnostně dekorováni paní
ředitelkou na absolventy Základní školy a mateřské školy Adamov. Svá závěrečná
vysvědčení obdrželi z rukou pana starosty Města Adamova pana Bc. Romana
Piláta, MBA a místostarosty Jiří Němce.
Poté ředitelka školy předala vybraným žákům pochvaly ředitelky školy za vzornou
reprezentaci školy v soutěžích.
Na závěr se s žáky rozloučila třídní učitel Mgr. Radek Cupák. Za vycházející žáky
promluvila Veronika a Jabubíkovi. Žáci poděkovali ředitelce, třídní učitelce i
ostatním učitelům.
Všem žákům přejeme do života hodně štěstí a úspěchů.
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