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Nocování peerů  
Dne 20.3. - 21.3. se konalo nocování peerů. Bylo zaměřeno na stolní hry. Nocování se 
zúčastnilo i několik bývalých peerů. Plavali jsme v bazéně a hlavně hráli hry. Nejvíce se 
hrál Twister, Život, Crazy kick, Zahrada, Osadníci. Zato se neuchytila hra Mafie. Večer 
jsme si pouštěli film s názvem Divergence. Noc byla vcelku klidná až na to, že se 
chvilkami ozývalo hlasité chrápání. Ráno vstával každý podle sebe. Někteří si šli do 
obchodu pro snídani. Někdo hrál hry. Jiní si našli zábavu ve schovávání věcí, jako např. 
peněženka, mobil či pouzdro na mobil. Kolem půl čtvrté jsme si udělali rituál, kde jsme 
celé nocování zhodnotili. Poté jsme se všichni odebrali domů. Nocování se povedlo. Byla 
to zábava. 

Adéla Mazuchová  

 

Den otevřených dveří 
 

Dne 29. 3. 2015 uspořádala ZŠ a MŠ Brankovice Den otevřených dveří se zaměřením na 
čtenářskou gramotnost – Čtu, čteš, čteme. Příjemné prostředí a spoustu akcí pro rodiče 
a ostatní návštěvníky připravili žáci prvního i druhého stupně.  
Každý si mohl vybrat dle svého zájmu od výtvarných dílniček přes čtení s porozuměním 
až po chemické pokusy. Žáci šestého ročníku vyprávěli regionální pověsti z okolních 
vesnic. Páťáci připravili život na pustém ostrově s Robinsonem, protože jim deváťáci od 
začátku školního roku četli knihu Robinson Crusoe. A co návštěvníky čekalo dál? Ukázka 
robotické stavebnice, volné čtení, kvízy, prezentace o spisovatelích, listárna. Žáci 
školního parlamentu si připravili jarní krámek s velikonočními dekoracemi. Na závěr 
nedělního odpoledne téměř všichni zhlédli divadelní přestavení – Tajemství staré 
bambitky, ve kterém si se žáky zahrála i p. uč. Paulíková. Divadlo jako vždy sklidilo velký 
úspěch. 
Nedělní odpoledne ve škole se  vydařilo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Den otevřených dveří očima našich žáků 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beseda s europoslankyní 
V pondělí 23. března 2015 navštívila europoslankyně Kateřina Konečná naši školu. Pan 
ředitel ji provedl po celé škole. Velmi se jí líbila. Po prohlídce paní poslankyně věnovala 
hodinu deváťákům, kterým povídala o své práci a Evropské unii. Odpovídala na zvídavé 
otázky deváťáků. Návštěva žáky velmi potěšila. Dokonce se o návštěvě poslankyně psalo 
v novinách. 

Kateřina Černá, 9.třída 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Právo, 25. března2015 

 



 
Noc s Andersenem 

 
Dobrá    čtecí 

Plavali jsme, běhali jsme, smáli jsme se 
Byla to velká zábava. 

Noc 
 
 

Dne 9. dubna jsme spali ve škole. Nejprve jsme chodili po škole a plnili úkoly. Odpoledne 
jsme šli do tělocvičny, kde jsme hráli přehazovanou, ale většinu z nás to přestalo bavit, tak 
jsme si udělali opičí dráhu. Než jsme šli do bazénu, hádali jsme slova pomocí pantomimy, 
kreslení a mluvení. Nejlepší to bylo v bazéně, kde nám paní učitelka zvedla dno, a my jsme 
se shazovali. V bazénu nám vyhládlo, proto jsme šli na večeři. Na večeři nám paní asistentka 
uvařila šunkofleky. Potom jsme se dívali na pohádku Císařovy nové šaty. Mezitím jsme 
chodili na stezku odvahy. Museli jsme po dvojicích potmě projít školou a podepsat se na 
papír u tělocvičny. Když nám pohádka skončila, šli jsme si vyčistit zuby a převléct se do 
pyžama. Zalehli jsme do spacáků a paní učitelka nám pustila ještě jednu pohádku. Pak jsme 
kecali a smáli jsme se téměř do půlnoci. 

Eliška Králíková, 6.B 
 
 

 
 
Hrdinka zoo /práce žáků/ 

 
V neděli si rodinka vyjela na výlet, ale to ještě nevěděla, co se jí 
stane. 
Když šli kolem ohrady,  kde byly žirafy, děti si všimly velikánského 
stromu a napadlo je, že by se mohly podívat, jak vypadá zoo shora. 
Rodičům řekly, že se jdou  podívat  k žirafám.       Rodiče si zatím pili 
v klídku kafíčko. 
Děti se pomalinku plížily ke stromu a už lezly! „Jé, to je výhled,“ 
kochaly se. 
„Ale jak dolů ? “.  Bály se, že spadnou a volaly: „Mami!“ „Tati!“. Ale 
rodiče nevěděli, jak je sundat. Volali o pomoc.  Všechno pozorovala 
žirafa a napadlo ji, že natáhne svůj dlouhatánský  krk. Přelezla plot, 
protože by dlouho trvalo, než by došla pro pomoc. Natáhla krk, a 

děti už jedou jako po skluzavce dolů. A od té doby je žirafa „Hrdinka zoo.“ 
 

                                                                          Veronika Vystavělová, 6.B 

 
 
 



Činnost školního parlamentu 

Horké křeslo pana ředitele 
 

V úterý 5. května nám pan ředitel věnoval svůj čas, aby odpověděl na několik zvídavých 
otázek žáků všech věkových kategorií. Členové parlamentu v třídnických hodinách zjišťovali 
a sepisovali otázky, na které by jejich spolužáci chtěli znát odpověď. Pan ředitel pohotově a 
vtipně odpovídal na otázky, které se týkaly jeho soukromí, chodu školy i stravování. 
K některým našim připomínkám si zapisoval poznámky a věříme, že se jimi bude zabývat. 
Aby se pan ředitel cítil jako v horkém křesle, tak jsme kolem něj postavili zapálené svíčky. 
Doufáme, že se horké křeslo pana ředitele bude opakovat a stane se z něj tradice. Žáci 
k jeho odpovědím neměli žádné výhrady, a proto nedošlo k žádné diskusi, na kterou byl pan 
ředitel připraven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Vybrali jsme z některých otázek: 
Proč nemůžeme ve škole žvýkat?  

„ V první řadě je to neslušné, člověku se žvýkačkou je špatně rozumět. A 
někteří žáci neví, že žvýkačka patří do koše a lepí ji kamkoli, hlavně na 
nábytek.“ 

Proč máme ve školní jídelně brambory a ne hranolky?  
„ Protože existují stravovací směrnice, které musí vedoucí stravování 
dodržovat a kontrola z hygieny je přísná a nepříjemná.  Kromě toho je to 
nezdravé.“ 

Proč se nepořádá škola v přírodě a vícedenní výlety? 
„ Protože s tím nemáme zkušenosti a je to složité. Vícedenní výlety jsou 
finančně náročné jak pro školu, tak pro žáky. Škola si nemůže dovolit pořádat 
výlet jen pro část žáků.“ 

Proč nemůžeme poslouchat např. ve Vv hudbu do sluchátek? 
„Jsme ve škole, máme se učit. Pokud na vás někdo promluví, se sluchátky 
neslyšíte, nevnímáte, nereagujete.“ 
 
  



 

Požární cvičení 
 

Dne 28. 5. 2015 ve 2. 
vyučovací hodině se ze 
školního rozhlasu 
ozvalo: „Pozor, Pozor. Je 
vyhlášen cvičný požární 
poplach!“ Rychle jsme opustili 
školu, seřadili se a po chvíli 
přijeli hasiči z Brankovic, za cca 
5 min z Nesovic, hned po nich 
z Bučovic a nakonec z Hvězdlic. 
Natáhli hadice a vynesli dva 
chybějící učitele ze školy. Celé 

hasičské cvičení trvalo asi 40 min.  
 

J. Hřebíček, 6.C 

 
Westernové městečko – Boskovice 
školní výlet 5. třídy 
V Boskovicích se mi moc líbilo, bylo to zábavné a moc jsem si užila. Mohli 
jsme se tam svést na koni, vyzkoušet si švihat lasem a spoustu dalších atrakcí. 
Nakonec jsme zhlédli scénku Tenkrát v Mexiku - byla velmi legrační a 
zábavná. Někteří si odvezli krásné suvenýry jako vzpomínku na Boskovice. 
Přála bych si tam ještě párkrát zajet.  
 
Nocování ve škole 
Nocování ve škole bylo super. Na začátku jsme se sešli v naší třídě. Potom 
jsme přešli za školu, kde jsme si opékali špekáčky, až jsme vše snědli, začali 
jsme si povídat vtipy, hodně jsme se u toho nasmáli. Potom jsme se vrátili do 
školy a zhlédli jsme film Velká šestka. Na večeři jsme si dali pizzu přinesenou  
z domu. Po večeři nám paní Mazuchová připravila noční hru, bylo to něco 
jako stezka odvahy. Všichni se moc báli, ale bylo to velmi dobře připravené, 
tak si myslím, že si  všichni užili. 

A. Žáková, 5. třída 
 
 
 
 



Den dětí 
Historie dne dětí započíná rokem 1950, kdy více než 50 
zemí z celého světa uposlechlo výzvy Světové federace 
demokratické mládeže a zavedly tento svátek. 
U nás na škole jsme slavili v podobě hry - Kdo přežije. 
Účastnil se druhý stupeň kromě deváté třídy, která hru 
připravovala. Nachystali pro nás sedm stanovišť, které 
měly prověřit naši schopnost přežití nejen v přírodě. Na 
stanovištích jsme podstoupili vojenský výcvik, stavěli stan, 

sbírali bylinky, rozdělávali oheň, hráli SMS hru, lezli po lanech, stříleli z pušky a zničili bombu 
(míček). Získávali jsme bonusové body přinesením větvičky z břízy, čtyřlístku nebo třeba 
kopřivy. Mohli jsme je získat i rozluštěním zprávy v Morseově abecedě nebo donesením 
razítek z pošty a kosmetiky. Když vypršel časový limit, udělalo se vyhlášení a hra se mohla 
považovat za skončenou. Dětský den se vydařil. 

Adéla Mazuchová, 6.A 
 
 
V letošním školním roce jsme se zaměřili na rozvoj čtenářské gramotnosti. 
Na začátku školního roku vyrostl v přízemí u šaten čtenářský strom. Běžný strom v průběhu 
roku listy ztrácí. Na ten náš naopak měsíc od měsíce přibývaly listy s názvem a autorem 
přečtené knihy. A kdo tam ty lístky lepil? Žáci, učitelé a ostatní zaměstnanci školy. 
Nejpilnějšími čtenářkami naší školy jsou: 
K. Kalfasová, IV. třída 39 knih 
K. Kalendová, IX. třída 13 knih 
K. Paulíková, IV. třída 12 knih 
E. Králíková, VI. B.  10 knih 
S děvčaty jsme udělali rozhovor a zeptali jsme se na čtyři konkrétní otázky. 
 
 Jaká je tvoje nejoblíbenější kniha? Kdy nejraději čteš? Máš oblíbeného autora? Jaký žánr 
preferuješ? 
 
 

K. Kalfasová 
Lesohrad, 
Večernice 

Když mám 
volnou chvíli 
přes den, před 
spaním 

Nemám 
Dobrodružná 
literatura 

K. Kalendová 

Nebudu 
jmenovat, mám 
spoustu 
oblíbených 

Před spaním Tolkien Sci-fi 

K. Paulíková 
Meč pánů z 
Velhartic 

Tam, kde mě 
nikdo neruší 

Mám hodně 
oblíbených 

Dobrodružná 
literatura  a sci-
fi 

E. Králíková 
Poselství 
jednorožců 

Večer v posteli 
Michaela 
Burdová 

Sci-fi 

 


