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Nesováci v Brankovicích  

V pátek 28. 2. přijeli do naší školy 

páťáci z Nesovic. Po krátkém 
zahájení jsme se rozdělili do dvou 

skupin. První skupina šla na 
plavání. V bazéně jsme soutěžili a 

hráli hry. Děti v druhé skupině 
soutěžily v družině. Deváťačky 

měly připraveno hodně soutěží: 
stříhání kokin, hra: město, jméno 

…, hod na plechovky, poznávačky 
podle čichu a hmatu. Ti, kteří 

neplavali, připravili pro ostatní 
občerstvení. Po svačince se obě 

skupiny vyměnily. Nakonec byli 

vyhlášeni vítězové, kteří dostali 
sladkou odměnu. Rozloučili jsme 

se s Nesováky a byli jsme spokojení, že jsme prožili den bez češtiny a matiky.  

M. Křenová, 5. B 

Jarní probuzení 
 

Jaro jsem mockrát zažila, 
jako by příroda najednou ožila. 

 
Na jaře se zvířata, 

probouzí ze spánku, 
u nás doma to vypadá 

jak na zámku. 
 

Jestli v lese zajíci jsou, 
jaro k nám určitě uvítat jdou. 

            Adéla Mazuchová, 5. A 

 

Jaro 
 

Slunce svítí 
Kvete kvítí, 

Tráva se zas zelená. 
Včely bzučí,  

Medvěd bručí, 
Voda teče proudem, 

Borovice krásně voní, 
Motýli tu poletují, 

Mraky nad horami plují. 
   Patricie Latioková, 5. A 

 



Den otevřených dveří v brankovické škole  

V neděli 16. března 2014 byl na naší škole den otevřených dveří. Na přípravě se 

podíleli téměř všichni žáci i učitelé. Přestože astronomické jaro začalo až 21. března, 
návštěvníci se mohli při prohlídce školy jarně naladit. Program byl opravdu bohatý. K 

vidění bylo několik tanečních vystoupení, divadelní představení Kocour v botách, 
které zahráli žáci 5. B, a divadelní ztvárnění pohádky O Koblížkovi v podání malých 

předškoláků. Ten, kdo měl šikovné ruce, se mohl realizovat ve výtvarných dílnách. 
Drobné žákovské výrobky si mohli zájemci koupit na minijarmarku. A co návštěvníky 

čekalo dál? Ukázky práce žáků, čajovna, procházka jarní přírodou, ochutnávka 
velikonočního cukroví a chuťovek. Součástí dne otevřených dveří byla také 

prezentace projektu Podpora vzdělávání na vesnické ZŠ. Návštěvníci si mohli 

prohlédnout novou učebnu Apple TV. Žáci předváděli roboty, které nejprve sestavili z 
robotické stavebnice a následně naprogramovali. Jarní koutek zaujal výrobky 

Technického kroužku. Nechyběla ani ukázka elektronické naučné stezky. Z bohaté 
nabídky si určitě vybral každý podle svého zájmu. 

                                                                                                                           
                                                          Kateřina Černá, Simona Vepřeková, 8. třída  

 

 

 

 

 

 

 

Kocour v botách  

Dne 16. 3. 2014 se konal v ZŠ a MŠ 

Brankovice DEN OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ. Naše třída 5. B hrála divadlo 
Kocour v botách. Pohádka vyprávěla 

o kocourovi, který dostal od svého 
pána boty. Kocour uměl mluvit a díky 

tomu se dostal na zámek. Byl i 
chytrý, proto přelstil zlého čaroděje a 

dal dohromady svého pána s 
princeznou. Kocour i král z toho měli 

radost. Divadlo jsme nacvičovali dva 
měsíce. Všechny židle byly obsazené 

a diváci se hodně smáli, protože tam 
byly vtipné scény. V pondělí jsme 

pohádku zopakovali ještě dvakrát: 
pro školku a pro žáky prvního 

stupně.  

                                                                                                                         
                                                                         Martin Brňák, Jan Machálek, 5. B 



Letošní vítězové ankety o nejhezčí úsměv 

 
 
 

duben duben duben duben duben duben duben duben duben 
  

 
DO – RE – MI  v Brankovicích 

V neděli 6. 4. 2014 

uspořádal kabinet 
hudební výchovy při 

ZŠ a MŠ 
v Brankovicích 

dětskou pěveckou 
soutěž. Celá akce 

proběhla v rámci 
projektu Evropské 

unie Vesnická škola, 
do kterého je 

brankovická škola 
zapojena. Díky 

tomuto projektu 
škola  získala 

moderní pomůcky  

jako jsou tablety pro 
žáky, vybavení Apple TV a komponenty k robotické stavebnici.                                                                                                                            

A jak probíhalo samotné soutěžní klání? S písněmi moderních interpretů vystoupilo 
celkem 18 soutěžících. Některá vystoupení byla vkusně doplněna tanečními 

kreacemi.  Zazněla čeština, slovenština i angličtina. Zúčastnili se žáci od prvního 
po devátý ročník. Ani diváci však nemohli jen pasivně přihlížet, poněvadž na ně 

byla kladena největší odpovědnost. Každý divák obdržel jeden hlasovací lístek, 
který po skončení soutěže odevzdal tomu soutěžícímu, který se mu nejvíce líbil. A 

jaké bylo jejich rozhodnutí? Na 1. místě se umístil žák 4. ročníku Vilém 
Rybníkář s písní Holky z naší školky. Jako druhé v pořadí byly deváťačky 

Máša Mazuchová a Katka Kiliánová, které si pro své vystoupení vybrali 
anglickou píseň Dear Darlin. Třetí místo si vyzpívala šesťačka Adéla Mrázková 

se slovenským songem Na ceste.         
            Velké poděkování patří nejen sponzorům, ale také panu Standovi 

Zhejbalovi, který se postaral o zvučení celého pořadu. Ten také na závěr 

zhodnotil jednotlivé výstupy z hlediska profesionálního zvukaře a jako odměnu pro 
nejlepší zpěváky nabídl možnost natočit si píseň v opravdovém nahrávacím studiu.

         Děkujeme také  děvčatům 
z tanečního kroužku, která pod vedením paní učitelky Mazuchové pobavila 

diváky během přestávky.          
 Neméně důležitá byla také úloha moderátorů. Této role se ochotně ujali bývalí 



žáci školy, dnes už studenti, slečna Ilona Vašáková a mladý muž Ladislav 

Knap.      
Děkujeme všem, kteří v neděli přišli. Určitě se skvěle pobavili a možná už 

se těší na další ročník soutěže DO – RE – MI. 
       Pořadatelé soutěže 

Zazpívej, slavíčku 
Ve středu 9. 4. proběhlo školní kolo soutěže Zazpívej, slavíčku. Přišlo celkem 37 

soutěžících. Každý z nich si připravil jednu lidovou píseň a musel ji zazpívat tzv.  a 
capella, což znamená bez doprovodu. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. 1. kategorie 

– žáci 1. – 3. ročníku měla nejpočetnější zastoupení. 2. kategorii  tvořili žáci 4. a 5. 
ročníku. Největší konkurence byla v kategorii třetí, protože tady proti sobě stáli 

zpěváci z celého druhého stupně.  4. kategorie  patřila duetům. 
A jak rozhodla odborná porota? Rozhodování nebylo jednoduché. Všichni soutěžící byli 

šikovní  a snažili se podat co nejlepší výkon. Ale soutěž je soutěž a nemohou vyhrát 
všichni. Tady jsou výsledky školního kola: 

1. Kategorie  

1. Místo – Klára Paulíková   píseň   70 sukeň mala 

2. Místo – Barbora Paulíková  píseň  Páslo dívča páva 

3. Místo – Jakub Kilián          píseň   Na tý louce zelený 

           Anna Křížková  píseň  Pod naším okýnkem 

        Petra Křenová  píseň  Vyletěla holubička 

2. Kategorie 

1. Místo – Adéla Mazuchová  píseň  Černé oči 

2. Místo – Ivona Mlčochová  píseň  To ta Helpa 

3. Místo – Vilém Rybníkář  píseň  Široký, hluboký 

        Veronika Vystavělová píseň  Kdyby byl Bavorov 

        Martin Kabátník  píseň   Bejvávalo 

3. Kategorie 

1. Místo – Máša Mazuchová  píseň  Živňučká rosa padá 

2. Místo – Klára Májková  píseň  Ej od Buchlova 

3. Místo – Andrea Chadrabová píseň  Ja keď sa Janoško 

4.Kategorie – dueta 
Klára Paulíková, Barbora Paulíková  píseň  Pod naším okýnkem 

Máša Mazuchová, Klára Májková píseň  To naše stavení 
 

Všichni jmenovaní žáci postupují do okrskového kola, které proběhne ve 
středu 16. 4. 2014 v DDM v Bučovicích. Přejeme všem, ať mají hlásek jako 

panímámin vlásek!!!!!!!!!!!!! 
 

A my už víme, jak jsme v okrskovém kole dopadli. 
 

V 1. kategorii získala 1.místo Klára Paulíková 
      2.místo Barbora Paulíková 

Ve 2. kategorii získal 1.místo Vilém Rybníkář 
Ve 3. kategorii získala 1.místo Máša Mazuchová 

Ve 4. kategorii získala 2.místo dvojice Klára a Barbora Paulíkovy 

     3.místo dvojice Máša Mazuchová a Klára Májková 
 Soutěžící si vedli skvěle a ze čtyř kategorií dokázali vybojovat  3 první 

místa. Blahopřejeme! 



 

    Aprílové vyučování 
Dne 11. dubna si žáci vyměnili role s učiteli. Žáci se postavili před tabuli a učitelé 

zasedli do lavic. Jak se líbilo vyučování žákům? Posuďte sami. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



Práce žáků 

 
 

Vytvořte příběh se slovy: jaro, kamarád, pes, vlasy 
 

Když začíná jaro, všechno kvete. U babičky na zahrádce kvetou tulipány a sněženky. 
S kamarádem trháme sněženky pro rodiče, aby měli radost. Až máme kytici 

natrhanou, přidáme ještě pár tulipánů a každý z nás se vydá domů. Šla jsem přes 
dlouhou chodbu až ke schodům. Udělám první krok a skočí na mě náš pes. Spadla 

jsem na zem a všechny květiny vyletěly do vzduchu. Zakřičela jsem na psa a 
posbírala květiny. Přišla jsem do pokoje a kytky dala do vázy. Ukázala jsem je mamce 

a ta z nich měla velkou radost. Poděkovala mi a pohladila mě po vlasech. 
M. Hebronová, 7. třída 

 
Nastalo jaro. Všude kvetly květiny. Zpívali ptáčci a já jsem pozorovala v potoce ryby. 

Jednou v neděli odpoledne za mnou přišel kamarád a domluvili jsme se, že půjdeme 

do kina. Zrovna dneska dávali horor o lidožroutském psu. Začal film a v tom 
nejhorším mě někdo za mnou chytl za vlasy. Málem jsem umřela, jak jsem se lekla. 

Už nikdy jsem s kamarádem na horor do kina nešla. 
D. Zehnálková, 7. třída 

 
Dnes začalo jaro. Já s kamarádem jsem se rozhodl, že si půjdeme zahrát fotbal. 

Maminka mi říkala, že mám vzít s sebou psa. Kopali jsme si na hřišti s balonem. 
Najednou kolem proletěl holub a mně něco přistálo na vlasech. Musel jsem jít domů 

a umýt se. Potom jsem se vrátil na hřiště a spokojeně hrál fotbal. Vážně hezký 
začátek jara. 

D. Proniuk, 7. třída 
 

Úvaha – práce žáků osmého ročníku 
Dnešní mládež 

Jaká vlastně je dnešní mládež? Většina lidí říká, že sedí jen u počítačů, hrají na 

mobilech, surfují po internetu a koukají na televizi.  Já osobně si to myslím také, ale 
vím, že i v této generaci se najdou vášniví čtenáři knih a sportovci. Jsou mezi námi i 

tací, kteří se jdou projít ven s kamarády. Spousta rodičů říká svým dětem, že oni to 
měli těžší. Neměli mobily ani internet. Ale já si myslím, že dnešní svět vyžaduje, aby 

studenti uměli pracovat s počítačem nebo správně vyhledávat na internetu. Která 
generace to měla těžší nebo lehčí? V tom se asi neshodneme. Myslím si, že 

kdybychom neměli tyto technologie, také bychom žili, ale je to aktuální a my se s tím 
učíme pracovat. 

Kateřina Černá, 8. třída 
Čím je mi tanec 

Čím je mi tanec? Tanec je pro mě životní náplň. Nepřeháním, když řeknu, že si bez 
tance nedovedu představit svůj život. Od malička se tanci věnuji, a jakmile uslyším 

nějakou hudbu, hned mě to nutí tancovat. Na balet, do kterého chodím dvakrát 
týdně, se velmi těším. Tanci se chci věnovat i v dospělosti. Uvažovala jsem o taneční 

konzervatoři nebo o něčem podobném. 

Proč je pro mě tanec tak důležitý? Asi proto, že se cítím jako v jiném světě. Nabíjí mě 
pozitivní energií, radostí a uvolněním.  

 
Lucie Havránková, 8. třída 


