
 

Redakce 014 
Zpravodaj Základní školy Brankovice 2014/2015 

 

 

     Vyšlo: 16. prosince                       dvouměsíčník                        číslo 2/2014  

 

  
 

  

 

    

 
 

Trick or treat - Halloweenská párty 
V pátek 31. 10.  2014 se ve škole konala halloweenská párty. Od 13 hodin do 15 
hodin se na druhém patře scházely nejrůznější a nejstrašidelnější halloweenské 
masky. Po krátkých instrukcích v multifunkční učebně se děti rozutekly na 
stanoviště,u kterých jsme už čekali s úkoly. Děti, pokud chtěly dostat sladkou 
odměnu, musely zvládnout 
nejrůznější aktivity, např. 
halloweenský bowling s dýní, 
stříhání sladkostí z tyče, poznávání 
obrázků atd. Dětem to šlo, a proto 
se zvládly zastavit u všech stanovišť 
alespoň ještě jednou. Na konci 
halloweenské párty jsme si ještě 
všichni dohromady zahráli společné 
hry. A na cestu jsme dostali dýňové 
sušenky, dýňovou buchtu a mandlové 
sušenky. Den jsme si všichni užili. 

 
11. listopadu má svátek Martin 
 
Svatý Martin z Tours byl římský voják, poustevník a biskup. 
 
Legenda 
Martin prožíval svoji víru i v armádě. Podle legendy o jeho životě žil skromně. 
Jednoho velmi mrazivého zimního večera se vracel na koni do vojenského tábora. U 
brány ho oslovil polooděný žebrák a prosil o almužnu. Protože u sebe Martin neměl 
ani peníze, ani jídlo, vzal svůj velký důstojnický plášť a rozdělil ho svým mečem 
napůl. Polovinu pak hodil žebrákovi třesoucímu se zimou, aby se aspoň trochu 
zahřál.  
Svátek svatého Martina byl jedním z nejoblíbenějších svátků roku. Na mnoha 
místech se konaly poutě, hojně se pořádala martinská posvícení. Hospodyně pekly 
posvícenskou martinskou husu a martinské rohlíky nebo podkovy. Sv. Martin je i 
patronem hus, což údajně vzniklo díky legendě, kdy se Martin zdráhal přijmout 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Voj%C3%A1k
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poustevn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biskup
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pou%C5%A5


biskupský úřad v Tours. Schoval se do husince, hejno hus ho ale svým hýkáním 
prozradilo, a tak musel tu poctu přijmout. 
 K tomuto dni se váže spousta pranostik: 

 

Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí. 
 

Půjde-li husa na Martina po ledě, příští rok dlouhé léto bude. 
 

O Martině po ledu, o Vánocích po blátě. 
 

Martin a Kateřina na blátě, Vánoce na ledě. 
 

 
Deváťáci a Svět práce 
 
Návštěva deváťáků na Úřadu práce ve Vyškově 
V rámci vyučovacího předmětu Svět práce, který je zaměřen na volbu povolání, se 
žáci 9. ročníku zúčastnili semináře v Informačním a poradenském středisku při 
Úřadu práce ve Vyškově, který by měl žákům usnadnit výběr střední školy. 
Pověřený pracovník pan Ing. Novotný dětem na různých grafech předvedl, jak to 
vypadá s umísťováním žáků na jednotlivých školách. Seznámil je s možnostmi 
uplatnění po absolvování střední školy a s poptávkou na trhu práce. V rámci celé 
lekce se každý žák vyjádřil ke svým zálibám a ke svým představám o budoucím 
studiu. V prostorách informačního střediska si žáci mohli prohlížet propagační 
materiály různých středních škol a učilišť. Prakticky si také vyzkoušeli, zda by zvládli 
přijímací zkoušku ze všeobecných studijních předpokladů. Žáci měli možnost se 
zeptat na věci, které je zajímaly. Pokládám za velmi dobré, že informace žáci slyšeli 
od zkušeného odborníka a ne pouze od vyučujícího. Po celou dobu byla uvolněná 
atmosféra, vedoucí lekce měl k žákům pěkný vztah a dokázal reagovat na jejich 
dotazy. Určitě budeme těchto služeb využívat i s dalšími ročníky. 
 
Devítka  na Úřadu práce ve Vyškově 
7. 11. 2014 jsme jeli na Úřad práce ve Vyškově. Byla nám puštěna prezentace o 
správném výběru povolání a následně také o zaměstnání. Měli jsme možnost 
nahlédnout do atlasů škol a jiných materiálů. Dostali jsme test podobný přijímačkám 
na střední školu, který jsme si zkontrolovali. Zjistili jsme, jak na to jsme. Získali jsme 
spoustu informací o dalším studiu. Na náměstí ve Vyškově jsme měli chvilku 
rozchod a následovala cesta zpět do školy.  

 
Jana  Slováková, 9.tř. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 Do předmětu Světa práce k nám po celý listopad chodili zástupci jednotlivých 
středních škol z Jihomoravského kraje. Informace nám byly předávány formou 
prezentačních besed. V úterý 6. listopadu nás navštívili dva policisté z pobočky 
Brno. Vysvětlili nám, co obnáší jejich povolání. Také jsme se dověděli informace o 
studiu. Byly nám ukázány nejrůznější předměty používané pro různé situace, jako je 
např. přepadení banky, demonstrace, noční dopadávání pachatele atp., Kolovaly 
zbraně, štít, vysílačky, policejní helmy atd., Byly nám vysvětleny a ukázány chvaty. 
Když beseda skončila, mohli jsme se před školou podívat do policejního auta. 
Přednáška byla super a pobavila nás názorná ukázka chvatů na žácích. Další 
hodiny přijel bývalý žák naší školy Dan 
Novák, který prezentoval jeho nynější 
školu: Střední škola informatiky, 
poštovnictví a finančnictví Brno. 
Beseda byla velmi naučná a zábavná, 
zejména proto, že nás informoval student, 
a ne učitel školy. Další podrobné a cenné 
informace jsme získali v další hodině od 
zástupců ISŠ Slavkov u Brna. 
Na poslední besedě jsme se setkali se 
zástupci učitelů z OA Bučovice a 
Gymnázia Bučovice. 

J. Slováková, R. Horník, 9.tř. 
 
4. prosince má svátek Barbora 
 
Svatá Barbora je uctívána jako ochránkyně proti smrti bleskem, požáry a vůbec před 
rizikem náhlé či násilné smrti, je proto patronka havířů, dělostřelců, pyrotechniků. 

Pranostiky: 

O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.  

Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent.  

Jsou-li na svatou Barboru meze přikryty sněhem, bude hojně trávy.  
 
Skanzen ve Strážnici 
Předvánoční atmosféru mohli zažít žáci 
prvního stupně, kteří navštívili program Od Adventu 
do Tří králů ve strážnickém skanzenu. Žáci se 
seznámili se zvyky, přípravou tradičních jídel, 
stolováním na jihomoravské vesnici na 
přelomu 19. a 20. století. Pro děti byly 
připraveny tvůrčí dílničky, kde si mohly nazdobit 
perníčky, vyrobit figurky z těsta nebo dárky. 

 
 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BE%C3%A1r
http://www.svatek.org/pranostiky/o-svate-barbore-leziva-snih-na-dvore-detail
http://www.svatek.org/pranostiky/jake-pocasi-na-svatou-barboru-takove-byva-cely-advent-detail
http://www.svatek.org/pranostiky/jsou-li-na-svatou-barboru-meze-prikryty-snehem-bude-hojne-travy-detail


 
 

Bylo to tam celkem dobré. Nejvíce se mi líbilo, jak jsme se učili koledu - Ta kulhavá 
Kateřinka. Děvčata tam koledovala, zdobili jsme perníky. 

         Klára Paulíková 
          

Viděla jsem tam Mikuláše s andělem a dva čerty, Tři krále.  Mohli  jsme  si  nazdobit  
perníček. Viděli  jsme  hvězdy  z  korálků. 

Kristýna Kalfasová 
 

Moc velká zábava, nejvíce se mi líbili čerti. Bylo to moc velké dobrodružství. Zdvihali 
jsme hrnky, pod kterými byly schovány různé věci. Když jsme si vytáhli peníze, to 
znamenalo bohatství, křížek znamenal nemoc a prstýnek lásku.  A to bylo hodně 
dobré. 

Zbyněk Machala 
 
 

Anketa dívek z 5. třídy 
Jaké vánoční cukroví máš nejraději?    Jaká je vaše štědrovečerní večeře?  
 

      
 
 
 
 

 
 
Mikuláš 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svatý Mikuláš splachuje břehy. 
Na svatého Mikuláše už je zima celá naše. 
O sv. Mikuláši snížek často práší. 

 



Mladý Démosthenes na naší škole 

Každoročně se u nás na škole koná soutěž v umění řečnickém - Mladý 
Démosthenes. Ani tento rok nebyl výjimkou. Soutěže se zúčastnili žáci šestých až 
devátých tříd. V první kategorii vyhrála se svým připraveným tématem o černé 
smrti šesťačka Adéla Mazuchová. Ve druhé kategorii vyhrál Jindra Zachrla, 
který zpracoval zajímavé téma – bojové umění. 

Mladý Démosthenes je projekt zaměřený na zdokonalení výuky mluveného projevu. 
Kdo to byl Démosthenes? Byl to nejslavnější řečník antického Řecka, který neměl 
skoro žádné předpoklady k tomu, aby se stal řečníkem, ale svou neskonalou pílí a 
houževnatostí dosáhl věhlasu. 

Projekt Podpora vzdělávání na vesnické škole 
 
Již druhý rok na naší škole probíhá projekt s názvem Podpora vzdělávání na 
vesnické škole, který probíhal v šesti klíčových aktivitách. Na realizaci projektu se 
podílel kolektiv pedagogů. Klíčová aktivita šest byla zaměřena na naši vesnici. 
Cílem bylo zmapování vývoje vesnice od prvních zmínek až po současnost.  
Podrobně byla zpracována tato témata – Příroda, Školství, Volný čas, Podniky a 
instituce, Historie. Jednotlivé výstupy jsou dostupné na internetových stránkách 
školy. V rámci projektu vznikla také publikace o Brankovicích jako doprovodný 
materiál, který bude sloužit jako učební pomůcka pro žáky nebo jako zdroj informací 
všem, kteří mají k Brankovicím blízký vztah.  

 

Práce žáků 

Pohled z okna 

 
Když se dnes podívám z okna, vidím bílou krajiny, na kterou snad každý z nás 
netrpělivě čekal už pár týdnů. 
V popředí se tyčí střechy domů, na kterých je jemný poprašek sněhu. Z komínů 
stoupají obláčky dýmu. Okraje okapů zdobí rampouchy různých velikostí. 
Chodníky jsou namrzlé, a proto jsou všichni lidé v teple svých domovů. Jen občas 
se na silnici mihne auto. Vesnice je úplně tichá a opuštěná. Na větvích stromů jsou 
namrzlé kapky vody. 
Na obzoru se rozprostírají kopce a pole, na nichž již nikdo nepracuje. Bílý poprašek 
jim dodává pohádkovou atmosféru jako z Ladových knížek. 
Celkový pohled je opravdu nádherný. Konečně je pořádné zimní počasí a v nás 
umocňuje těšení na Vánoce. Vždyť zimní krajina patří k těm nejkrásnějším. 

Kateřina Kalendová, 9. třída 

 
 
 



 
Dopis Ježíškovi 
 
Milý Ježíšku, 
Už se strašně těším na Štědrý den. Nejvíc bych si přála, abychom byli všichni zdraví 
a šťastní. Ale také, aby byly bílé Vánoce. Nejvíc se těším na rozbalování dárků a 
pečení cukroví a samozřejmě na nové pohádky. Vánoce jsou mé nejoblíbenější, 
protože je celá rodina pohromadě a je pěkná atmosféra. 

                                                                          Veronika Vystavělová 

Milý Ježíšku, letos bych si pod stromeček od tebe přála: činky a nějaké to oblečení, 
jo, a nezapomeň na pyžamo s žirafou, ať to není jako loni. Jo, a kdy tě uvidím? Ty si 
jen tak přijdeš, aniž by ses mi ukázal, ty nezdvořáku! Děkuji.  

        Michaela Pelcová 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Milý Ježíšku! Letos bych si přála, abych vyhrála ve sportce, abych měla čtvrt 
milionu na kontě, velký barák, žádné děti, krásnou postavu, namakanýho  bohatýho 
frajera. A hlavně to nepopleť jako minule! Nechci toho moc. S pozdravem Tvá věrná 
přítelkyně 

Ivona Mlčochová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


