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První akce v tomto školním roce byly zaměřeny na upevnění vzájemných vztahů v nově 

vytvořených šestých a sedmých třídách. Jak to vidí žáci? Přečtěte si následující články. 
 
Adaptační kurz pro sedmé třídy 

 
Dne 9. září 2015 proběhl adaptační kurz pro sedmé 
třídy, který se konal na naší ZŠ v Brankovicích. 
V letošním roce se totiž spojovaly třídy tak, že 
z původních tří šestých vznikly dvě sedmé. Tento 
den měl žákům pomoci lépe se poznat, navázat 
přátelství důležité pro vytvoření dobrého kolektivu. 
Od rána se hrála spousta her, plnily se nejrůznější 
úlohy, které vyžadovaly vzájemnou spolupráci. Žáci 
si ověřili, že dokážou fungovat jako tým a to bylo 
také cílem této akce. Z mého pohledu to byl 
příjemně strávený čas. 

Jaromír Šamšula 
                                                                           

 
 
 

Adaptační kurz  6. A a 6. B 
 
Ahoj, jmenuju se Adéla Baráková a jsem ze 6. B.  
Zúčastnila jsem se adaptačního kurzu, který začal 
ve středu 23. 9. 2015 a skončil v pátek  25. 9. 2015. 
Podle mě to bylo super. Adaptační kurz pro nás 
přichystala paní učitelka Mazuchová s „Peerkami“. 
Po zahájení, které proběhlo v hudební třídě, jsme 
vyrazili ven hrát hry a soutěžit. Byl čtvrtek, den před 
odjezdem, a ten byl opravdu skvělý. Byla i noční 
hra, která se mi z adapťáku líbila ze všeho nejvíc. 
Nastal den odjezdu a my sbalení a připravení odjeli 

domů plni dojmů a zážitků. Chtěla bych poděkovat všem za přípravu našeho kurzu. Všichni 
se těšíme na další podobnou akci.  

                                                                                                                                                  



 
Spolupráce deváťáků s prvňáčky 
 
Na začátku školního roku jsme my, deváťáci, provedli nejmladší spolužáky po škole. Ukázali 
jsme jim ostatní třídy, tělocvičnu, odborné učebny, ředitelnu i sborovnu. Vysvětlili jsme jim, jak 
to na škole funguje. Když si po nějaké době na nové prostředí zvykli, vzali jsme je s třídními 
učitelkami na pole za školu, kde jsme s dětmi pouštěli draky. Bohužel na kopci někteří zjistili, 
že jim po cestě vypadla nějaká špejle, proto jim drak nemohl létat. Děti se musely o draka 
podělit s kamarády.  Nakonec všichni získali medaili, ať už za nejvíce létajícího nebo se 
plazícího draka.  

Lucie Divišová, IX. třída 
 

 

 

V září již tradičně žáci 4. a 7. ročníku vyráží za poznáním na exkurzi do Modré a na 
Velehrad. 

 
Zeptaly jsme se našich mladých výletníků, jak se jim 
na Velehradě a ve skanzenu líbilo. (Adéla Baráková 
a Eva Fajtlová, VI. B) 

Vendula Májková  - „Líbila se mi zvířátka a zaujal 
mne kostel.“ 

Karolína Andrtová -  „Mne zaujaly staré domy.“ 

Nikola Kouřilová –„ Líbilo se mi, že tam zvířata 
mohla běhat na volno. Zaujala mne výstroj, kterou 
jsme si mohli vyzkoušet a lukostřelba.“ 

Lucie Musilová – „Moc se mi líbila stará škola, kterou jsme si mohli prohlédnout.“ 

Simona Luzarová – „Líbila se mi práce kováře.“ 



 

 

Exkurze Modrá, Velehrad  

Dne 29. 9. 2015 se obě sedmé a čtvrtá 
třída zúčastnily exkurze v Modré. Před 
školou na nás čekal autobus, se kterým 
jsme odjížděli už v 8 hodin ráno. Jako 
první jsme se vydali do katedrály, která 
se nachází ve Starém Městě u 
Uherského Hradiště. Katedrála je pořád 
v rekonstrukci, ale i přesto je krásná. 
Pak nás autobus odvezl do 
archeoskanzenu v Modré. Když jsme 
dorazili na místo, asi deset minut jsme 
strávili v bufetu a vyrazili jsme na 
prohlídku kostela sv. Jana.  Ke kostelu 
se vázala pěkná pověst, proto jsme si 
hned dělali poznámky, prohlídli jsme 
kostel a šli jsme do skanzenu. První 

jsme se šli podívat na domy, ve kterých se dříve žilo, potom do pekárny, kde nám paní dala 
ochutnat jídlo. U kováře to bylo také zajímavé, vyzkoušeli jsme si lukostřelbu a pán nám 
ukázal výstroj a výzbroj. Poslední, co jsme navštívili, byla škola, kde nám pán vyprávěl, jak to 
bylo dříve. Ukázal nám písmo hlaholici, kterou jsme si mohli zkusit napsat. Po celém 
skanzenu pobíhaly kozy a prasata. Exkurze byla zajímavá a hezká i díky tomu, že nám vyšlo 
pěkné počasí.  

        Michaela Pelcová, 7. B 

 

Práce žáků 

Vytvoř pohádku se slovy: míč, děvčátko, zelený trávník, princ 
O červeném míči 
Bylo - nebylo. V jedné daleké zemi stál krásný zámek. V jeho širokém okolí bylo plno lesů, 
hájů a luk. Na jedné takové louce stál starý, ale moc pěkný domek, ve kterém žilo modrooké 
děvčátko spolu se svými rodiči. Měli ovečky, kozy a strakatou kravičku. Malé děvčátko 
zvířátka často pásla v okolí jejich domku na zeleném trávníku. Aby si zkrátila čas a nenudila 
se, tak si hrála se svým červeným míčem. Jednoho slunného dne se po tomto trávníku 
projížděli na koních malý princ se svým bratrem. Prince velice zaujal červený míč, a tak 
seskočil ze svého koně a s děvčátkem se skamarádili. Hráli si spolu s míčem různé hry. Princ 
potom svezl děvčátko na oplátku na svém koníku.  A od toho dne spolu zůstali kamarády. 
Vzájemně se navštěvovali. Jejich přátelství trvalo mnoho let. 

Eva Fajtlová, 6. B 

 



 

Jak udělat hodinu slohu zábavnou? 

 
Probírání samotného popisu pracovního postupu není 
zrovna žádná zábava. Mnohem lepší je, si také tento 
postup osobně vyzkoušet. Paní učitelka navrhla, abychom 
si vybrali recept, přinesli suroviny a sami si zkusili pokrm 
připravit. Jednu hodinu jsme vařili a druhou jsme ve 
skupinách psali, jak jsme postupovali. A tady si můžete 
přečíst, co si naše skupina připravila. 
 
 
 

Chlebíčky 
     Se svými kamarády (Jarek, Míša, Patrička, Áďa) jsme se dohodli, že uděláme duhové 
chlebíčky.  
     Suroviny jsme si rozdělili následovně: Patrička donesla salám - toť vše. Jarek se k dílu 
připojil sýrem. Míša vzala pečivo z pekárny svých rodičů a také domácí vajíčka, která už 
doma uvařila. Áďa přinesla zeleninu ze zahrádky a máslo.  
     Potřebovali jsme ostrý nůž, příborový nůž, prkénko, tácek, talířky. 
Všechnu zeleninu jsme umyli a nakrájeli na plátky či kostičky. Veka byla rozřezána již z 
pekárny. Namazali jsme ji máslem. Položili jsme na ni sýr a šunku, kterou Patrička srolovala 
do tvaru růže, a ozdobili zeleninou a vajíčkem. Vše jsme rozložili na tác.  
     Jakmile jsme za sebou zavřeli dveře od stolovny, chlebíčky už nikdo nikdy neviděl. O zbylé 
suroviny se postarali spolužáci. Chlebíčky nám velmi chutnaly. 

Jarek Šamšula, Míša Pelcová, Patricie Latioková, Adéla Mazuchová, 7. B 

 
 
 
 
 

Dravci 
V pondělí 12.10.2015 se uskutečnila ukázka dravců. Této akce se zúčastnily i žáci 
z nesovické školy. 
Ukázka dravců se mi moc líbila a myslím, že se líbila i ostatním žákům. Mně se nejvíce líbil 
orel bělohlavý. A tady o něm máte nějakou zajímavost. orel bělohlavý je velký 
dravý pták žijící v Severní Americe. Je to národní pták a státní symbol Spojených států 
amerických. Rozpětí křídel má 1,68–2,44 metrů a hmotnost 2,5 –7 kilogramů. Bližší informace 
najdete na: http://www.zayferus.cz/. 

                                                                                                                      Adéla Baráková 
 
 
 
 
 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Amerika
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_symbol
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://www.zayferus.cz/


 
 

V pondělí 12. 10. 2015 se naše škola zúčastnila 
ukázky dravců. Ukázka se uskutečnila v 
Brankovicích na fotbalovém hřišti. Přišla se tam 
podívat škola a školka z Brankovic, ale taky přijela 
škola a školka z Nesovic. Ani škaredé počasí nás 
neodradilo. První polovina přehlídky byla o tom, jaké 
dravce přivezli a o jejich vlastnostech a 
zvláštnostech. 
Mezi nimi byl 
orel, sova atd. 
Děti si mohly 
také zasoutěžit 

o rozvrhy, o poukázku, ale dokonce i o to, aby si mohl 
někdo na svou ruku přivolat dravce - kondora. Mezi 
dětmi byli školkáčci a žáci prvního stupně. V druhé části 
programu jsme viděli některé dravce při lovení potravy, 
to se nám taky moc líbilo. A nakonec přišla ta velká věc. 
Vypuštění kondora a posazení na ruku. Jako první šel 
kluk, který se tohoto dravce vůbec nebál, moc se mu to líbilo. Ale nešel tam jen žák, ale taky 
pan učitel Frydrych, který byl taky rád. Moc se to všem líbilo, i když jsme byli promrzlí. Těšíme 
se, až skupina ZAYFERUS  zase přijede. 

      Eva Strnková, 8. třída 

 
 

 
 

 

 
 
Konkurz na DO – RE - MI 
 
Dne 21. 10. 2015 se ve škole konal konkurz na DO-RE-MI, který vedly paní učitelka J. 
Polesová a  M. Paulíková. Účast byla veliká, dostavilo se 25 dětí, které chtěly předvést své 
umění. Některé výkony žáků se povedly více a některé zase méně, ale i přesto si myslím, že 
někteří žáci mile překvapili a že paní učitelky nečeká vůbec jednoduché rozhodnutí, koho do 
soutěže, která vyvrcholí veřejným vystoupením, vybrat. Každopádně se všichni snažili. 
Gratuluji všem, kteří postoupí a ti, kteří takové štěstí mít nebudou, se možná dočkají v příštím 
školním roce.  

 
M. Pelcová, 7. B                                                                                                 

 
 
 
 
 



 
 

 
 


