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Vážení rodiče, milí žáci, vážení pedagogové a zaměstnanci,
dovolte mně, abych Vás seznámila s výsledky vzdělání a výchovy za I.
pololetí školního roku 2016/17. Školu navštěvuje 288 žáků. Dvanáct dětí se
vzdělává v přípravné třídě.
S vyznamenáním prospělo 196 žáků, 90 žáků prospělo, 2 žáci neprospěli.
Pevně věřím, že se jim v druhém pololetí bude dařit lépe a pečlivou přípravou
na vyučování známky opraví.
Nejlepší hodnocení v prospěchu tříd na prvním stupni dosáhla třída I.A a I.B
s průměrem 1,0. Druhý nejlepší průměr měla třída I.C -1,01 a na pomyslném
třetím místě se umístily třídy II.B a II.C s průměrem 1,02. Průměrný prospěch
tříd na prvním stupni je 1,17.
Na druhém stupni získala nejlepší průměr třída VI. A (1,67), druhý nejlepší
průměr měly třídy VII.A. a VIII.A (2,05) , třetí byla třída IX.A (2,19).
Průměrný prospěch tříd na druhém stupni byl 1,95. Průměrný prospěch na celé
školy je 1,40.
Chování žáků naší školy bylo pedagogickou radou hodnoceno následovně:
Chování jednoho žáka bylo hodnoceno jen uspokojivé, vzhledem k tomu, že
nedodržoval ustanovení školního řádu. Důtku třídního učitele obdrželo 8 žáků.
Čtyři žáci dostali důtku ředitelky školy. Šestnáct žáků obdrželo napomenutí
třídního učitele. Pochvalu třídního učitele získalo 8 žáků.
Doufám, že v druhém pololetí zachováme na naší škole slušné chování a
vzájemný takt, respekt a vstřícné jednání.
V průběhu prvního pololetí žáci zameškali 13 718 hodin. Bohužel 12 hodin
byl0 neomluvených. Průměr na jednoho žáka je 48 hodin.
Blahopřeji všem žákům, kteří prospěli v prvním pololetí školního roku 2016/17
s vyznamenáním nebo obdrželi pochvalu třídního učitele.
Děkuji také všem žákům, kteří přispěli k pohodovému průběhu prvního
pololetí školního roku 2016/17 a pomáhali organizovat rozmanité akce školy.
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Milí žáci,
Dovolte, abych Vám popřála hodně úspěchů při vzdělávání v druhém pololetí
letošního školního roku. Doufám, že si své známky z jednotlivých předmětů
udržíte nebo budou u mnohých výrazně lepší a odpovídající Vašim možnostem a
schopnostem. Přeji Vám také mnoho zajímavých a neobyčejných zážitků ve
škole i mimo ni.
Žákům pátého, sedmého a devátého ročníku přeji, aby úsilí, které vynaloží při
přípravě na přijímací zkoušky přineslo vytoužené ovoce a po prázdninách
zahájili studium tam, kde budou moci uplatnit svůj talent a nadání.

Vážení kolegové a zaměstnanci,
děkuji Vám za plodnou, zodpovědnou a iniciativní práci v prvním pololetí
letošního školního roku, za pomoc při organizaci a realizaci jednotlivých akcí
školy, projektů a soutěží. Přeji Vám do druhé poloviny školního roku mnoho
úspěchů, kladných podnětů, uspokojení při vzdělávání a výchově žáků. Dále
Vám přeji štěstí a zdraví v osobním životě.

Vážení rodiče,
děkuji Vám za projevenou přízeň, za vstřícné jednání, trpělivost, toleranci a také
za spolupráci při naplňování školního vzdělávacího programu v naší škole.
Společně tak můžeme zajistit podnětné prostředí pro všestranný rozvoj
osobnosti Vašeho dítěte.
Mgr. Jana Burianová, ředitelka školy
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PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN S PRVŇÁČKY
Prvním školním dnem byl letos ve čtvrtek 1. září 2016. Deváťáci a osmáci
pomáhali prvňáčkům do jejich tříd.
V 7:20 jsme pouštěli prvňáčky do školy, odvedli jsme je do šaten a potom do
jejich třídy.
Nejprve jsme se s prvňáčky pozdravili a představili se navzájem. Po cestě do
třídy jsme si povídali o tom, že si tu najdou kamarády, naučí se číst, psát, počítat
a že se tu budou mít dobře.
Po příchodu do třídy si děti převzala paní učitelka a posadila je na jejich místo.
Když jsme odvedli všechny prvňáčky, šli jsme k sobě do třídy. Třídní učitelé se
ptali na prázdniny. Později nám do školního rozhlasu paní ředitelka Jana
Burianová s paní zástupkyní Jaroslavou Šmerdovou a panem starostou
Romanem Pilátem popřáli do nového roku vše nejlepší.
První školní den dopadl dobře a doufáme, že i prvňáčkům se líbil.
Jitka Cyprová, Denis Havelka 9. A
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VÝLET DO KRAJINY SNŮ 7.A
Co je to nonsens?
Nonsens je nesmysl. Nesmysl nedává smysl. A to je na tom právě zajímavé.
Zajímavá byla i hodina literární výchovy věnovaná nonsensové tvorbě našich i
cizích autorů. Žáci 7.A se nechali inspirovat průvodcem do Krajiny snů Malým
Alenášem a vypravili se do této země v leže a v cestovním úboru zvaném
pyžamo nebo noční košile. Dopravním prostředkem by správně mělo být lože,
ale lavice úplně stačily. Do „postelí“ žáci zalehli a přikryli se. Tím postele
nastartovali. Když se patřičně zahřáli, „zachruli“ a zakutali, octli se rázem
v Krajině snů. Každá postel doputovala do jiného města: Snílánky, Ukolébánky,
Chrupkov, Spinkoš, Chrápadla a do daších významných míst na naší pouti touto
krajinou. Pod heslem „Spěme dál“ někteří téměř usnuli.
Můžeme se společně vydat třeba do vesničky Chrupkov:
Chrupkov

Chrupkov je malá vesnička v krajině snů, kde žijí lidé jménem Chrupkáni.
V této malé vesničce žije 689 obyvatel.
Tuto malou vesničku založil před dávnými časy pan Stanislav Chrupka, který
vesnici pojmenoval po sobě. Pan Stanislav byl pradědečkem nynějšího starosty
vesničky pana Antonína Chrupky.
Když do této malé vesničky zavítáte, nikoho pohybujícího se na nohou
nespatříte, protože všichni spí. Když se obyvatelé vzbudí, tak jen sní o tom, jak
budou zase krásně spát.

Nikola Minaříková, 7.A
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NÁVŠTĚVA SOU V NAŠÍ ŠKOLE
Dne 6. 9. 2016. naši školu navštívili zástupci ze Středního odborného učiliště
tradičních řemesel v Brně. Přijela k nám paní profesorka, která vyučuje design
interiéru, paní zástupkyně školy a jeden ze studentů. Povyprávěli nám o škole.
Nabídli nám různé studijní obory. Informovali nás o dni otevřených dveří, kde je
možné získat odpovědi na otázky ohledně oboru, který vás zajímá. Zájemcům o
tuto školu doporučili návštěvu jejich ateliérů v Brně. Škola mě zaujala
individuálním přístupem ke každému žákovi a vlastním výběrem pracoviště na
praxi. Škola nabízí spoustu zajímavých oborů. Mě samotnou zaujal obor design
interiéru a moc se těším na den otevřených dveří, který se koná 11.10.2016.

Adéla Koláčková, IX.A
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SKRYTO ZA PALMAMI
Dne 24.9.2016 se naše třída VII.A zúčastnila programu, který připravili lektoři z
ekologického centra LIPKA na ulici Lipová 20, Brno. Program měl název Skryto za
palmami. Všichni jsme se těšili, co pro nás zaměstnanci ekologického centra připravili.
Jakmile jsme dorazili do ekologického centra, následoval společný začátek. Zaměstnaci nám
nejprve povykládali vymyšlený příběh o Tomovi, který se vrátil ze své cesty. Odkud, to nám
neřekli. Dále nám řekli, že Tom ze své cesty přijel celý zhroucený a pořád si pro sebe něco
"mumlal", znělo to jako" lesní muž". Poté jsem dostali věci, se kterými Tom přijel zpět ze své
cesty. Účelem bylo to, abychom podle věcí zjistili, odkud Tom přijel, tedy kde byl a co se na
jeho dobrodružné cestě mohlo stát. Každý žák si sedl k věci, která se podle něho zdála být
zajímavá a která by mohla poodhalit, kde Tom byl a co se mu stalo. Byly tam různé věci
např.: LETENKA , SOUŘADNICE , FOTOGRAFIE , LANO , NÁRAMEK , DOPIS V
ANGLICKÉM JAZYCE , SLEPÁ MAPA , OHOŘLÝ KLOBOUK , PALMOVÝ OLEJ a
jiné. Podle předložených věcí jsme zjistili, že Tom navštívil Indonésii. Na základě zjištěných
informací jsme se společně vydali "letecky" (obrazně řečeno) do Indonésie. Mohli jsme si
vybrat buď rychlejší - nebezpečnou trasu nebo delší - bezpečnou trasu. "Letadlo", kterým
jsme letěli, bylo rozděleno na dvě poloviny. Tyto dvě poloviny představovaly dvě skupinky.
Když jsme "doletěli" do Indonesie, jedna skupina se šla podívat a zkusit si, jak žijí lidé v
Indonesii a ta druhá, si zkusila jak žíjí zvířata v deštném pralese. Skupina, která si šla zkusit
život v indonéské vesnici, se rozdělila na 3 skupinky. Každá skupinka si vylosovala, co bude
dělat. Jedna skupinka měla rybolov, další starání se o rýžové pole a poslední vodila turisty po
pralese. Byla tam i nějaká firma, která nám chtěla odkoupit rýžové pole, prales se zvířaty i
řeku. Jak jsme později měli možnost zjistit, ta firma totiž z komerčních důvodů ničila deštné
pralesy a místo nich prováděla výsadbu palmy olejné, která slouží k výrobě palmového oleje.
Potom se skupiny vyměnily. Ta skupina, která předtím byla v indonéské vesnici, si teď
zkusila život živočichů v deštném pralese. Každý z nás si vybral živočicha, povykládal o něm,
a potom jsme si vysvětlili, co budeme dělat. Potom se vrátila druhá skupina a udělali jsme si
závěr. Na základě námi vytvořeného závěru jsme zjistili, co se Tomovi na jeho cestě vlastně
stalo. Došli k závěru, že Tom při své cestě zjistil, že firma, která vykupovala pozemky, zde
ničila deštné pralesy za účelem výsadby a následné výroby palmového oleje. Tedy z jejich
strany zde, z čistě komerčních důvodů, docházelo k ničení životního prostředí vypalováním
deštných pralesů. Tom toho byl osobně svědkem a viděl orangutany, jak utíkají před ohněm,
kdy jich pár následně oheň pohltil. V Tomovi to, co viděl, zanechalo negativní zážitek. Tímto
je vysvětleno Tomovo chování při jeho příjezdu z cesty, kterou absolvoval. Z celé exkurze v
ekologickém centru Lipka a příběhu o Tomovi a jeho cestě jsme si vzali ponaučení, že by
lidstvo nemělo ničit svévolně, pro komerční účely, životní prostředí. V tomto případě deštné
pralesy, které poskytují ochranu mnoha živočichům a jsou rovněž zásobárnou kyslíku na
Zemi. Celá exkurze se nám moc líbila, byla pojata zajímavou formou a těšíme se na další
případnou návštěvu.
Nikola Bártová, 7.A
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NÁVŠTĚVA PLANETÁRIU 6.A
V úterý 4. 10. jsme jeli do planetária v Brně. Ráno jsme se sešli u vlaku a
cestovali do Brna, kde jsme přesedli na tramvaj a pokračovali na Kraví Horu.
Program, který jsme měli shlédnout, se jmenoval Astronaut. Na začátku nás
posadili do polohovacích křesílek, ve kterých jsme pohodlně seděli a sledovali
kopuli nad námi. Nejprve nás seznámili s blízkým vesmírem. Ukázali nám
Mléčnou dráhu, tedy naši galaxii, pár souhvězdí a také komety. Docestovali
jsme až na úplný konec naší galaxie.
Poté se promítal hlavní pořad Astronaut. Viděli jsme skafandr, nácvik astronautů
na pobyt ve vesmíru, problémy s lidským tělem, které nastávají při pobytu ve
vesmíru. Nakonec vysvětlili, co vše může zapříčinit konec života astronauta,
jaká nebezpečí na něj ve vesmíru čekají.
Po programu jsme šli na svačinu a pak se vydali na cestu zpět. Jelikož jsme byli
v páté třídě na exkurzi po Brně, během cesty jsme si zopakovali a připomněli, co
vše víme o místech, které jsme navštívili během exkurze.
Výlet se nám všem určitě moc líbil a všichni se už těšíme na další.
Jan Reichl, Antonín Matula 6.A.
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ŠKOLA VAŘENÍ
Na základní škole Komenského se v učebně cvičného bytu v úterý 11. 10.
uskutečnil Den zdraví. Pro žáky druhého stupně připravila Komise projektu
Zdravé město Adamov a místní Agendy 21 ve spolupráci se ZŠ a MŠ Adamov
soutěž týmů v přípravě zdravých jídel podle určeného zadání.
Téma letošního vaření bylo - Je libo svačinku?. Děti měly uvařit menu, které se
skládalo z přípravy pomazánky, dezertu (tentokrát jsme pekli různé druhy müsli)
a domácí limonády. Účastnilo se celkem 8 děvčat a 5 chlapců. Soutěžící
vytvořili skupinky a vybrali si jedno zadání. Začala příprava, která byla velmi
dramatická a nechyběla spousta legrace a všudypřítomného nepořádku. Naučili
jsme se pracovat s novými druhy potravin a i letos jsme se zaměřili na samotnou
prezentaci vyrobených jídel. Na závěr nechyběla velká ochutnávka. Členové
komise PZMA a MA21 vyhodnotili nejlepší pomazánku (mrkvová pomazánka
s uzeným tofu), dezert (meruňkové müsli) i nápoj (domácí citronáda), sečetli
body za jednotlivé části a sestavili pořadí týmů. Jako tým tedy vyhrála s velice
těsným bodovým hodnocením děvčata Jakubíková, Svozilová, Nejezchlebová se
svojí cizrnovou pomazánkou, meruňkovým müsli a citronovou limonádou.
Všichni účastníci zdravého vaření si odnesli dobrý pocit z příjemně stráveného
odpoledne a pěkné ceny. Všechny recepty i s fotografiemi budou uveřejněny na
webu Zdravého města Adamov. Všem organizátorům a vedení školy tímto
děkujeme za spolupráci a budeme se těšit na Dny zdraví v roce 2017.
Mgr. Lenka Dohová
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VÝMĚNNÝ POBYT SLOVINCŮ U NÁS
Pět deváťáků, deset osmáků a tři sedmáci se zúčastnili od 17. do 21.října
výměnného pobytu se slovinskými partnery ze základní školy Milana Šuštaršiče
v Lublani. Ubytovaní jsme byli v rekreačním středisku Prudká nedaleko
Tišnova. Pro slovinské partnery byl připraven pestrý a bohatý program, kterého
se naši žáci rovněž účastnili.
Slovinci dorazili v pondělí kolem 15:20 a po jejich pozdním obědě jsme je
seznámili s prostředím vycházkou do Doubravníku, ve kterém jsme navštívili
kostel. V úterý dopoledne jsme si prohlédli Punkevní jeskyně a vyjeli lanovkou
k hornímu můstku propasti Macocha. Odpoledne proběhla exkurze po naší
škole, kde si žáci mohli vybrat z několika dílen, ve kterých tvořili výrobky nebo
sportovali. Ve středu proběhl celodenní výlet do Olomouce – dopoledne jsme
byli téměř jedinými návštěvníky ZOO na Svatém Kopečku, odpoledne
následovala prohlídka historického centra tohoto krásného města.
Ve čtvrtek se jelo do Brna, kde měli Slovinci prohlídku historického centra
města s průvodci. Naše skupina sestoupila do labyrintu pod Zelným trhem a poté
do kostnice pod kostelem svatého Jakuba. Po obědové pauze jsme odpoledne
strávili společně v technickém muzeu.
V pondělí po večeři následovaly zábavné hry, při kterých se žáci z obou škol
seznámili. Družba probíhala úspěšně i další večery během kterých si žáci
zorganizovali hry sami. Ve čtvrtek se tradičně tančilo na diskotéce. V pátek po
snídani jsme se museli rozloučit a obě skupiny se vydaly ke svým domovům.
Počasí nám tentokrát moc nepřálo. Většinou bylo zataženo s mrholením, někdy i
s deštěm. Přesto se program slovinským učitelům i žákům moc líbil, mnoho
nového se dozvěděli i žáci naší školy.

Mgr. Aleš Spurný
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EXKURZE 5.A TŘÍDY DO BRNA
V úterý 25.10.2016 se vydali žáci 5 A. třídy na exkurzi do Brna. Mohli si
tak „naživo“ prohlédnout památky v našem krajském městě, které znali z hodin
vlastivědy, a kolem kterých často chodí, aniž by si jich všimli nebo se u nich
zastavili.
Navštívili jsme kapucínskou hrobku, katedrálu sv. Petra a Pavla (tzv.
Petrov), kostel sv. Jakuba, prohlédli jsme si Zelný rynk s kašnou Parnas, sochu
Jošta Lucemburského a náměstí Svobody. Z výkladu se žáci dozvěděli, kdo byli
kapucíni, proč v Brně zvoní poledne už v jedenáct hodin, jak vznikla pověst o
brněnském drakovi, že Joštova socha znamená symbol odvahy, proč je na
kostele sv. Jakuba andělíček s holou prdelkou, že je na náměstí Svobody dům U
Tří Mamlasů, proč je zde morový sloup, a další podobné zajímavosti.
Děti byly velmi hodné, pozorně naslouchaly a měly hodně dotazů.
Počasí vydrželo, pršelo jen velmi drobně.
Stanislav Tůma, Jiří Kratochvíl
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DALEŠICE
Dne 30. 10. 2016 se třídy 8. a 9.A. vydaly na exkurzi do vodní elektrárny
Dalešice.
Tahle vodní elektrárna je přečerpávací a vyrábí elektrickou energii jen ve
špičce.Po příjezdu k elektrárně jsme vystoupili z autobusu a vešli do areálu
elektrárny. Představily se nám průvodkyně a podaly nám informace o elektrárně.
Řekly nám, že elektrárna leží na řece Jihlavě, byla postavena v letech 1970 1978. Maximální hloubka nádrže je 85,5 m, a to ji řadí na nejhlubší nádrž v ČR.
Dále má také nejvyšší hráz v České republice (100m) a druhou nejvyšší sypanou
hráz v
Evropě.
Dále nás vzala průvodkyně k vystavené turbíně, která byla vyrobena v ČKD
Blansko.
Poté jsem se přemístili do informačního centra, kde nám promítali film o všech
vodních elektrárnách v ČR.
Po filmíku jsme si prohlédli informační centrum. Pak jsme sešli schody, nasadili
si helmy a šli do samostatné elektrárny podívat se k turbínám a na to, jak vlastně
fungují. Zrovna ale nebyly v provozu. Pracují jen omezené hodiny denně a ne
najednou. Po té jsme vyšlapali schody do informačního centra, kde jsme se
rozloučili, poděkovali a vydali a cestu domů.
Exkurze se nám velmi líbila, byla užitečná a pěkná. Rádi bychom se podívali do
dalších elektráren v České Republice.
Simona Plesková, Dalibor Štefan, VIII.A
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NÁVŠTĚVA JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY
Dne 31.10.2016 navštívili žáci 8. a 9. třídy (kromě vodní elektrárny Dalešice)
také jadernou elektrárnu Dukovany.
Hned po příjezdu jsme si odložili své věci a přesunuli se do promítací síně, kde
jsme zhlédli dvě krátká videa.
První mělo název BLACKOUT a bylo o dlouhodobém výpadku elektrického
proudu a jeho následcích.
V druhém videu nás seznámili s důležitými přístroji jaderné elektrárny a jejich
funkcemi.
Po skončení filmů jsme se rozdělili na dvě skupiny , abychom se mohli podívat
do tzv. BAREVNÉ ULIČKY. V barevné uličce se naše skupina zastavila u
zmenšeniny jaderné elektrárny, kde nám naše průvodkyně popisovala funkci
elektrárny a jak celý proces výroby elektřiny probíhá. Potom jsme se
pokračovali na stanoviště, kde nám ukázali další modely, např. model reaktoru.
Prohlídka byla zajímavá a poučná.

Zpracovaly: A+V Jakubíkovy, VIII.A
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ORION FLORBALL CUP
Ve čtvrtek 10. 11. 2016 jsme se zúčastnili florbalového turnaje pro základní
školy. Byli to žáci tříd: 6.A, 7.A, 8.A a 9.A, v celkovým počtu žáků nás jelo cca
12. Jeli jsme 7:16 z vlakového nádraží v Adamově do Blanska. V 9:00 jsme
hráli první zápas na hale ČKD Blansko proti ZŠ Sloup. Tenhle zápas pro nás
nedopadl dobře, i přes velkou snahu nás všech jsme prohráli 3:1. Další zápas
jsme hráli hned poté proto, že Lipůvka nedorazila, čili jsme hráli pouze 3 zápasy
místo 4. Měli jsme cca 15 minut na to, abychom nabrali nové síly a odehráli
další zápas. Hráli jsme proti ZŠ Salmova Blansko a tentokrát jsme vyhráli 6:0.
S výsledkem jsme byli spokojeni, a tak jsme měli potom 2 zápasy čas. Odpočali
jsme si v šatně, popovídali si, dělali blbosti jako obvykle. Pak na nás přišla řada,
hráli jsme poslední zápas z celého turnaje, vydali jsme co nejvíce sil, protože
nám šlo o postup do okrsku, hráli jsme proti Gymnáziu Blansko a bohužel jsme
prohráli 5:3. Zápas byl velice vyrovnaný. Hrálo se 5 hráčů + 1 gólman, čas se
hrál 2x 10 minut s dvouminutovou pauzou v poločase. Když jsme odehráli
všechny zápasy, převlíkli jsme se a šli na vlak, cestou jsme po sobě házeli sníh.
Největší pochvalu by si zasloužil pan učitel Spurný, že to s námi celý den
vydržel. Doufáme, že příští rok se turnaj opět uskuteční a my se zúčastníme a
budeme doufat, že se nám to povede jako minulý rok.
David Křenek, Matěj Musil, Adam Prudík, 8.A
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,,PODANÉ RUCE“
V úterý 15. 11. se naše třída 6.A zúčastnila preventivního programu s názvem
Podané ruce.
,,Podané ruce“ je program, který nám říká, že nemáme lhát a podvádět.
V programu jsme hráli různé hry,
například kopírovanou (opakování po jiném člověku),
židličkovanou (hraje hudba a když se zastaví, tak si všichni musí sednout, ale
po každém kole se jedna židlička odebere)
a na detektiva (ptá se, co všichni mají rádi a podobně) a říká: „Místa si vymění
ten, kdo se zítra těší do školy.“
Také jsme si o hrách povídali, jestli jsou podobné normálnímu životu. A ano,
některé hry jsou podobné normálnímu životu - třeba Člověče, nezlob se. A
nakonec jsme byli rozděleni do skupin tak, že jsme seděli ve třech řadách a od
jednoho konce se začalo počítat do čtyř. Byly tedy skupiny jedniček, dvojek,
trojek a čtyřek. Každá skupina si vybrala lístek a tam bylo napsáno, co bude
dělat. Všichni si to pořádně vyzkoušeli a už to předváděli. První skupina měla
obchod, druhá měla kino, třetí domov a čtvrtá měla sport. A potom zazvonilo a
odešli jsme do třídy.
Tereza Tomášková, VI.A
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EXKURZE ANTROPOS
Ve středu 16. 11. jsme jeli na exkurzi do Antroposu v Brně. Jeli jsme se tam
podívat, abychom měly nějaké vědomosti do dějepisu a mohli se podívat na
pravěké lidi i ve 3D. Viděli jsme různé modely pravěkých lidí a zbraní. Byly
tam také na srovnání čelisti Australopithéka a dnešního člověka.
Australopithékus měl čelisti o hodně větší než my a také silnější, aby mohl
kousat syrové maso a tvrdé věci. Mohli jsme vidět mapky, kde jsou naleziště
různých kosterních pozůstatků. Dále jsme viděli také různé modely příbytků,
které si lidé v pravěku stavěli. Byly tam také pěstní klíny a různá stará kopí.
Uprostřed Antroposu byl velký vycpaný mamut s mládětem. Divili jsme se také
tomu, že když nějaký šaman nezachránil matku dítěte ani dítě při porodu, tak ho
zabili a pohřbili s matkou a novorozencem. Moc pěkné byli malby, které dříve
lidé malovali na stěny jeskyní. Kreslili krví, hlínou a přírodními barvami. Bylo
tam k vidění i nejstarší zachované tělo Australopithéka - Lucy. Protože vědci
nenalezli u Lucy všechny kosti, tak to nahradili železy. Dívali jsme se, jak do
hrobů k mrtvým dávali různé věci, protože věřili v posmrtný život. K ženám
dávali různé šperky a nádoby. K mužům dávali hlavně zbraně. Měli tam na
ukázku i nějaké nástroje, které si lidé dříve vyráběli, například dřevěné i železné
radlice, ostré kameny. Poté jsme chvíli zůstali v přízemí, jelikož tam měli
rybičky v malém rybníku a pak už jsme jeli zpátky do Adamova.
(Jan Reichl, 6.A)
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OSLAVY VÝROČÍ ŠKOLY
50 LET BUDOVY ZŠ KOMENSKÉHO
60 LET BUDOVY ZŠ RONOVSKÁ

PROGRAM OSLAV
ČTVRTEK 1. 12. 2016
ZŠ Ronovská:

8.00 – 12.00

Den otevřených dveří

16.30 – 18.00
ZŠ Komenského:

Školní akademie

8.00 – 12.00

Den otevřených dveří

PÁTEK 2. 12. 2016
ZŠ Komenského:

16.30 – 18.00

Školní akademie

SOBOTA 3. 12. 2016
ZŠ Komenského, ZŠ Ronovská

9.00 – 13.0
•
•
•
•

Škola trochu jinak

výstava kronik školy
tvořivé dílny
výstava žákovských prací
interaktivní tabule

MŠ Komenského 4,6, 9.00 – 13.00

Den otevřených dveří

MŠ Jilemnického

Den otevřených dveří

9.00 – 13.00
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AKADEMIE ZŠ RONOVSKÁ
1. 12. 2017
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SLAVNOSTNÍ AKADEMIE
Základní škola v Adamově na Komenského ulici slaví letos padesát let od svého
založení. Toto výročí jsme si připomněli v pátek 2. prosince 2016 tradiční
slavnostní akademií. Vystoupili na ní nejen žáci základní školy, ale i děti
z místní mateřské školy a žáci přípravné třídy.
Program zahájili žáci „vlastnoručně“ složeným muzikálem Sněhurka. S velkým
nadšením jej písničkami doplnili trpaslíci a Sněhurka z mateřské školy.
Přípravná třída zazpívala, jak si spolu povídají zvířátka. Jako sólisté ve hře na
hudební nástroj se publiku představili tři žáci: Lenka Neumanová (klávesy),
Nikola Belžíková (flétna) a Mirek Krikl (kytara). Žáci 5.A se pochlubili
sborovým zpěvem a vystoupili s písničkami známé autorské dvojice Svěrák Uhlíř. Třída zpěváků z 8.A spolu s se svým „sbormistrem“ M. Kučerou
předvedla téměř profesionální výkon - však taky mají za sebou i natočení
vlastního CD. Tradičně největší úspěch sklidili žáci prvního stupně: Ruce
vzhůru - zpívání prvňáčků s „Dádou“, mikulášsky laděná písnička druháků Čerti
se ženili, pásmo písní nazvané My jsme žáci 3.B a nápaditý Ekosong čtvrťáků
doplněný o vyrobené postery s projekcí videoklipu. Třída 1.A okouzlila
publikum zpívanou pohádkou Červená Karkulka, možná proto, že i vlk se
nakonec polepšil a stal se „psem hlídacím.“ Závěr akademie už byl ve znamení
blížících se Vánoc, kdy nejmenší účinkující z tanečního kroužku zatančili jako
zářící a třpytivé hvězdičky. Jsme rádi, že naši akademii se zájmem zhlédli spolu
s rodiči i zástupci města - pan starosta Roman Pilát, místostarosta Jiří Němec a
předseda školské rady Petr Kupka.
Slavnostní akademie nebyla ani zdaleka jedinou školní aktivitou k tomuto
významnému výročí. Doplňoval ji čtvrteční den otevřených dveří a především
sobotní dopoledne nazvané „Škola trochu jinak“, kdy se návštěvníci mohli
zapojit do tvořivých dílen, zkusit si práci s interaktivní tabulí, prohlédnout si
vybavení školy a výstavu fotokronik. Věříme, že škola v Adamově bude i nadále
vzkvétat a podle slov svého jmenovce bude též „dílnou lidskosti“.
D. Hodaňová
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SLAVNOSTNÍ AKADEMIE
k 50. výročí založení školy na ulici Komenského
2. 12. 2016
PROGRAM
č.

název

třída

připravili

1.

Sněhurka a sedm trpaslíků

3.-9.

Marie Klepárníková

2.

Sněhurka

MŠ

Jana Hloušková, Helena
Marková

3.

Zvířecí povídání

Přípravná třída

Ilona Martochová

4.

Klavírní skladba

Lenka Neumanová

Jiří Kratochvíl

5.

Ruce vzhůru

1.B

Martina Burianová

6.

Neopouštěj staré známe pro nové

5.A

Jiří Kratochvíl

7.

Červená Karkulka

1.A

Helena Ličková

8.

Lidové písně

Nikola Belžíková

Jiří Kratochvíl

9.

Karel a my

8.A

Ilona Šturchová/ Miroslav Kučera

10. Ekosong

4.B

Monika Nejezchlebová

11. Pomáda

6.A

Marie Klepárníková

12. My jsme žáci 3.B

3.B + Miroslav Krikl

Martina Belžíková

13. Javory - Sedm dní

MŠ

Kateřina Prudíková

14. Čerti se ženili

2.A

Ludmila Plačková

15. Moravské koledy

MŠ

Kateřina Prudíková
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FLORBALOVÁ SOUTĚŽ PRO 1. STUPEŇ ZŠ
POHÁR ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Žáci prvního stupně se již od začátku školního roku těšili, zda proběhne pátý
ročník florbalové soutěže. Pro tento rok se změnil název, ale organizátorem
zůstává Česká florbalová unie. Nově týmy, které odehrají okresní kola, dostávají
jako cenu poukaz v hodnotě 3 000,- na florbalové vybavení.
Letos bylo již Okresní kolo velice napínavé. Soutěž se uskutečnila ve sportovní
hale Sokola u nás v Adamově. Chlapeckých týmů z okresu Blansko se do
soutěže přihlásilo rekordních 11, ale jeden odstoupil. Dívčí týmy byly v našem
okrese zastoupeny vůbec poprvé a přihlásily se hned čtyři. Soutěž se hrála na
dvou hřištích zároveň v počtu hráčů 3+1. Chlapecké týmy byly rozlosovány do
dvou skupin, z nichž první dva postupovaly do semifinále.
Našemu týmu se podařilo všechny zápasy ve skupině vyhrát a jeden remízovat.
Na skóre jsme v tabulce skončili na druhém místě za TGM Blansko. Soupeřem
v semifinále pro nás byl vítěz druhé skupiny a to ZŠ Lipůvka. Tu jsme snadno
přestříleli s výsledkem 6:1. Následoval urputný boj o první místo proti TGM
Blansko, s nímž jsme se potkali hned v úvodním zápase. Boj to byl velice
vyrovnaný. Nejdříve se nám podařilo ujmout se vedení, ale několika chybami
jsme byli přestříleni a Blansko o gól vedlo. V poslední minutě hráč Havlíček
vyrovnal a zápas skončil remízou 4:4. Následovaly samostatné nájezdy tří hráčů.
Opět došlo k situaci, že z obou týmů byly dvě úspěšné střely. A opět nebyl jasný
vítěz turnaje. Pouze ten postupuje do Krajského kola. Rozhodující tedy byla
„náhlá smrt“. Našemu útočníkovi Polzerovi M. se podařilo vstřelit branku, hráč
z TGM ovšem zaváhal a netrefil. Po tomto napínavém finále pokračujeme do
vyššího kola.
Za tým společně hráli: Bavlnka - gólman, Dvořák, Havlíček,Chmelíček, Lepka,
Madzia, Papiž, Polzer Tomáš, Polzer Matyáš, Skoumal, Vinklárek, Žlůva.
Mgr. Lenka Dohová
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FLORBALOVÁ SOUTĚŽ PRO 1. STUPEŇ ZŠ - POHÁR ZÁKLADNÍCH
ŠKOL - KRAJSKÉ KOLO
Po napínavém okresním kole jsme se společně s dalšími 11 týmy 24. ledna
účastnili krajského kola v Brně ve sportovní hale florbalového klubu Bulldog Sportpoint.
Soutěž začala utkáním ve skupině. Zde jsme se utkali s významným brněnským
týmem hrajícím pod ZŠ Milénova a týmem Valtická z Mikulova. Ze skupiny
jsme postoupili do dalšího kola a vždy již postupoval pouze tým, který zápas
vyhrál. Zde nás čekal soupeř ZŠ Zbýšov. Skóre 4:3 nás posunulo o krůček dál.
Další zápas jsme hráli proti týmu Vlčata ze ZŠ Břeclav. Tu jsme lehce přestříleli
6:1.
Následovala semifinálová utkání postoupených týmů. Na nás vyšla Mládežkatým ze ZŠ Znojmo. S tímto týmem jsme se setkali i loni v krajském kole a to až
ve finále, kdy jsme je porazili. Ovšem letos nám tuto výhru vrátili a vyhráli nad
námi a to s vysokým rozdílem 1:5. Následoval závěrečný boj o třetí a čtvrté
místo. Tady jsme bojovali o medaili s týmem, se kterým jsme se utkali hned
v prvním zápasu. Pro nás to znamenalo výzvu, protože ZŠ Milénova nad námi
v úvodu o gól vyhrála. Tentokrát jsme zvolili lepší taktiku a ZŠ Milénova nám
podlehla 5:2. V boji o první místo se utkal tým Mládežka a Republika ze
Znojma. Mládežka soupeři podlehla s vysokým rozdílem 1:11. Do vyššího kola
23

soutěže postupují první dva týmy. Pro nás pro letošek tato soutěž končí.
Nejlepším hráčem našeho týmu byl vyhlášen Matyáš Polzer.
Za tým společně hráli: Bavlnka - gólman, Dvořák, Havlíček, Chmelíček, Lepka,
Madzia, Papiž, Polzer Tomáš, Polzer Matyáš, Vinklárek.
Mgr. Lenka Dohová

VÁNOČNÍ STROMEČEK PRO ZVÍŘÁTKA
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.
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TRADIČNÍ VÁNOČNÍ AKCE
ZPÍVÁNÍ KOLED

VÁNOČNÍ DÍLNY

Betlémky
V pátek 22. 12. 2016 se uskutečnily na naší škole vánoční dílny. Děti si
mohly vybrat z 15 dílen. Do vánoční dílny s názvem Betlémky se přihlásilo
5 žáků.
Děti si donesly výkresy, pastelky, lepidlo, velké výkresy, nůžky. Vedoucí
dílny pan učitel Jiří Kratochvíl donesl do třídy barevné nerozstříhané betlémky.
Žáci podle vlastního uváženími vybírali obrázky, které potom vystřihli a nalepili
na výkresy. Hotové betlémky dobarvily děti pastelkami. Hotové betlémky si
děti odnesly domů.
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Jiří Kratochvíl

Výroba svícnů
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V letošním školním roce byla naše škola oslovena Charitou Blansko o
spoluúčast na Tříkrálové sbírce. Protože ve škole podporujeme charitativní
sbírky, přislíbili jsme pomoc s touto akcí. Tři děvčata z osmé třídy – Alžběta
Mašijová, Kateřina Peterková a Barbora Skirková na sebe navlékla kostým a
12. ledna se vypravila do ulic města s pokladničkou. Dívky obešly školy, různé
instituce a obchody ve městě. Zazpívaly všem koledu a rozdávaly informace o
sbírce. S motem „Každá koruna pomáhá“ se jim podařilo vybrat 4663,- korun.
Děkujeme všem, kteří přispěli a podpořili tento projekt. „Kdo dává, sám
nakonec dostává.“
Mgr. Lenka Dohová
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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
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PTAČINSKÝ SLAVÍK
V den pololetního vysvědčení 31. 1. 2017 se na naší škole na Ronovské
uskutečnil již V. ročník pěvecké soutěže Ptačinský slavík.
Žáci z 1. - 4. ročníku si připravili písničky, které si sami vybrali. A tak
jsme mohli slyšet písničky všech žánrů. Všichni zpěváci a zpěvačky zpívali
skutečně s velkým nadšením a je rozhodně třeba ocenit i jejich odvahu, protože
postavit se před tělocvičnu plnou spolužáků není nic jednoduchého.
Celá soutěž byla rozdělena na kategorii jednotlivců a skupin.
Rozhodování o vítězích v kategorii jednotlivců bylo tradičně velmi obtížné.
Nakonec porota udělila 1. místo loňské vítězce Julince Matulové ze 3. A za
opravdu skvěle zazpívanou písničku Vzorná holka, na 2. místě se umístila Jana
Pilátová ze 2. B s písní Ty lesovské stráně a na 3. místě Marek Dvořák ze 3. A s
písní Štěně.
Se zájmem jsme poslouchali i kategorii skupin, ve které se každá třída
prezentovala jednou písní. První místo si vysoutěžili žáci ze 2. C s písničkou
Okolo Frýdku cestička.
Celá soutěž se moc hezky vydařila a na VI. ročník v roce 2017 se určitě
můžeme těšit. Ptačinských slavíků totiž máme stále velký dostatek.
Mgr. Soňa Karásková
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OCENĚNÍ
Dne 3. února se v době pololetních prázdnin uskutečnilo slavnostní předávání
ocenění Sportovní komise a města Adamova s názvem Sportovec 2016. Naše
škola zde získala dvě velmi krásná ocenění. Jiří Bavlnka ze čtvrté třídy byl
komisí navrhnut a veřejnost hlasovala o jeho umístění a to za nominaci gólmana
Školního florbalového týmu prvního stupně ZŠ. Celkově se Jirka umístil na
druhém místě.
Druhá cena, pro naši školu významná, je ocenění Školního florbalového týmu
prvního stupně ZŠ za účast v turnaji České florbalové unie ThinkBlueCup.
Tento tým vyhrával všechny postupové turnaje
a dostal se až k vrcholu soutěže, který se konal
v Praze. Odborná komise ho ocenila prvním
místemv kategorii kolektiv.
Děkujeme za udělení těchto vyznamenání.
Za florbal Mgr. Lenka Dohová
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