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V říjnu a listopadu navštívili naši školu lidé z  agentury Podané ruce. 
Občanské sdružení se specializuje na pomoc a podporu lidem 
v náročných situacích. Pracovníci ze sdružení si připravili program 
pro různé třídy. Navštívili i naše třídy 6. B a 6. A. Naučili nás nové 
hry, při kterých jsme se seznamovali. Vyráběli jsme si třeba vizitky, 
na které jsme si namalovali, co máme rádi a co nás baví. Ostatní 

hádali, komu ta vizitka patří. V listopadu si pro nás připravili hry na spolupráci. Malovali jsme 
dům naší třídy a hráli jsme různé hry. Měli jsme za úkol otočit plachtu, bez toho aniž bychom si 
stoupli na podlahu. Ze začátku nám to moc nešlo, ale pak jsme to dokázali. Potom jsme dostali 
míček, který jsme měli co nejrychleji poslat kamarádce/kamarádovi. Další hry, které nás 
zaujaly: Pantomima, Motanice, Překlopená loď. Program se nám velmi líbil. 

Adéla, Eva, Tereza 

Veletrh vzdělávání 

Ve středu 4. 11. 2015 se osmáci a deváťáci 
ze ZŠ a MŠ Brankovice zúčastnili Veletrhu 
vzdělávání, který se konal na SOŠ Vyškov, 
Sochorova. Na veletrhu  se představily 
různé střední školy. Měly rozmístěné 
stánky po celém areálu budovy a zástupci 
daných škol trpělivě odpovídali na naše 
zvědavé dotazy. Zajímavá byla také soutěž, 
která spočívala ve sbírání razítek. Razítka 
jsme mohli získat právě u jednotlivých 

stánků. Po slosování jsme některou z cen mohli vyhrát. A skutečně se to dvěma žákům z naší 
školy podařilo.  Štěstí se usmálo na Hanu Doupovcovou a Radima Hanáka, kteří získali dárkový 
balíček.  Tento veletrh byl pro nás novou zkušeností, líbil se nám a těšíme se na příští rok. 
         

Žáci 8. ročníku 
                                                          



 
 
 
 

V rámci projektu se žáci druhého stupně vydali do zahraniční. Navštívili Londýn a Berlín. 
 
 
 
 
 

Na cestu do Londýna jsme vyrazili v neděli 8. 
11. Spolu s námi jela i základní škola 
z Moravské Nové Vsi. Do Anglie jsme se dostali 
trajektem přes kanál La Manche. Kdyby bylo 
světlo, tak jsme mohli vidět bílé útesy, jenže 
jsme přijížděli těsně před svítáním. Ale z 
přístavu jsme jeli kolem nich, takže ten, kdo 
nezaspal, je viděl. 
První den jsme viděli Houses of Parlament, ale 
úplně první, co na nás vykouklo, bylo 
Londýnské oko. Ti z nás, kteří si to zaplatili, se 
mohli na Londýnském oku projet. Ale kvůli 
tomu, že byla většina žáků unavená, tak ten 
první den nebyl nic moc. Na trajektu se 

nevyspali a v autobuse se moc spát nedalo. Všichni se těšili na to, až dojdou do rodin a vyspí 
se.  

Druhý den jsme měli 4 lekce angličtiny a poté jsme jeli do Windsoru, kde jsme měli po zbytek 
dne program. Windsor je městečko vzdálené od Londýna asi 30 km. Ve středu jsme začínali 
zase angličtinou a pokračovali jsme programem v Londýně. Celý den v Londýně byl v plánu 
poslední den, kdy jsme jeli večer domů. Za náš pobyt jsme stihli hlavní náměstí Trafalgar 
Square, Buckingham Palace, Eton, 
Monument of the Great Fire, na který 
jsme museli vyšlapat 311 schodů, St. 
Paul Cathedral, Millenium Bridge, 
Greenwich, kterým prochází nultý 
poledník a můžete být zároveň na 
východní a západní polokouli. 
V rodinách se nám líbilo, všichni byli 
velmi sympatičtí a milí. Nic nám tam 
nechybělo, ani dosah k internetu. Ve 
srovnání s Českou republikou jsme si 
museli zvyknout na velké snídaně a 



večeře, které byly každý den ve stejný čas. Malý sendvič a nějaké ovoce se sušenkou patřil 
mezi náš oběd společný se svačinou do školy.  
S rodinou jsme toho moc nenamluvili, ale když už jsme si povídali, tak pochopili, že naše 
angličtina není úplně nejlepší, a občas něco vysvětlovali pomocí gest a napodobování. Bylo 
těžké se s nimi poslední den rozloučit.  
Cesta autobusem tam i zpět byla sice dlouhá, ale nebyly žádné problémy. S druhou školou 
jsme si velmi rozuměli. Klimatizace byla velmi dobrá, sedadla, která jsme mohli posunovat k 
lepšímu spánku, vyhovovala všem a také byla možnost objednání jídla a pití v autobuse na 
cestu zpět. S paní průvodkyní jsme všude chodili strašně rychlou chůzí a byli jsme na konci dne 
vždy unaveni, ale dozvěděli jsme se od ní mnoho nových a zajímavých informací. Žáci si z 
Londýna odvezli mnoho suvenýrů a hlavně spousty zážitků, na které nezapomenou. Všem se 
zájezd moc líbil. 

 
Bára Zajíčková, Petr Nagy 

 
Všichni jsme se moc těšili na zájezd do Berlína a_Londýna  a  odpočítávali jsme dny do 8. 

listopadu. Čas utekl jako voda. Sešli 
jsme se 8. listopadu ve 2.00 ráno před 
školou, kde na nás čekal autobus , paní 
učitelka Spáčilová a pan ředitel Hejný. 
Cestou do Berlína k nám přistupovaly 
ostatní školy_ Terekvice, Zhoř a Tasov.  
Ještě než jsme se dostali přes hranice 
ČR, tak jsme se spřátelili s některými  
školami. Cesta do Německa byla 
dlouhá, ale docela zábavná. Jakmile 
jsme přejeli přes hranice ČR do 
Německa,  čekala nás  první zastávka: 
Drážďany. Naše paní průvodkyně, 
AnnaGlogarová, byla mladá a hodná, 

tak jsme si s ní dost rozuměli. Drážďany byly zajímavé, nejen historií, ale i prostředím. Viděli 
jsme mnoho památek ve stylu baroka, ale i stánky,  kde jsem si koupili ,,Bratwurst" (vařená 
klobása v bulce) a také jsme vyzkoušeli ,,Currywurst" (klobása v rajčatové omáčce s kari 
kořením). Večer nás odvezli k rodinám do Berlína. Naše paní se jmenovala Kaden. Měli jsme se 
u ní velice dobře, vařila nám moc dobré jídlo a byla na nás hodná. Každý den jsme šli na určené 
místo, kde na nás čekal autobus. Prohlídli jsme si  nejen Berlín, ale také Olympijský stadion, 
kde nás paní průvodkyně zavedla až do míst, kde můžou byt jen hráči. Každý den večer nás 
autobus zavezl na určené místo a my jsme šli kousek zpátky do rodiny. Ráno nás zavezl 
autobus na 3 hodiny denně do školy, celkem jsme tam chodili 9 hodin. S naším panem 
učitelem jsme si rozuměli a hodiny byly většinou zábavné. Procvičovali jsem vše , co jsme už v 
němčině probrali, ale také jsme se dozvěděli něco nového. Po ukončení 9 hodin jsme dostali 
certifikát, s panem učitelem jsme se rozloučili a společně se vyfotili. 



V Berlíně jsme šli k Berlínské zdi, na náměstí, na televizní věž, do Sněmovny, k malé i velké  
Braniborské bráně,  do Egyptského muzea, do Berlínského muzea a Primarku, do kterého jsme 
se s holkama těšily nejvíc. V Berlíně jsme si to moc užili, všechny památky byly krásné, ale 
někdy jsme museli chodit strašně daleko, ale stálo to za to. Poslední den jsme se rozloučili s 
rodinami a odešli jsme na autobus. Poslední zastávka v Německu byla Tropical Island. Byl to 
nádherný a neobyčejný aqapark. Spousta skluzavek a tobogánu, výřivky a vodopády. 
Neobyčejný byl tím, že tam byla písečná pláž a spousta stromů a rostlin. Z Tropicalu jsme 
odcházeli vyčerpaní a vyřádění. Cesta domů uběhla rychleji než cesta do Berlína. Už jsme se 
těšili domů, ale v Berlíně jsme si to moc užili.  

       Monika Vašíčková 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Den Gastronomie v Bzenci 
Dne 4. prosince jsme se vydali, my šesťáci, na výlet do Bzence. Navštívili jsme střední školy, kde 
se učí obory: kuchař, číšník, zahradník. Jeli jsme vlakem, cesta se nám líbila. Poté jsme 
vystoupili z vlaku a šli jsme si prohlédnout výstavy na škole. Nejprve jsme si prohlédli krásné 
věnce a svícny. Potom jsme navštívili cvičnou kavárnu a prohlédli jsme si vyrobené dorty, 
ozdoby. Ochutnali jsme vánoční cukroví a perníčky. Výlet se nám líbil a doufáme, že příští rok 
pojedeme zase. 

 Eva Fajtlová, 6.B 
 

Čtvrťáci se učili na dopravním 
hřišti. Výuku zhodnotili slovními 
druhy: 
 
podstatná jména -  kola, značky, 
jízda, učení, trasa, rychlost, smích, 
radost 
 
přídavná jména – krásné, mokré, 
hezké, suprové 
 
sloveso – jezdit, běhat, chodit, 
závodit 
 
citoslovce – jůůů, jééé, vžžžum 

 



 
Deváťáci na Úřadu práce ve Vyškově 
Dne 2. 12. 2015 jsme se se třídou vydali do Vyškova na Informační a poradenské pracoviště při 
Úřadu práce ve Vyškově. Zde se nám věnoval pan Ing. Radomil Novotný. Nejprve jsme se 
krátce vzájemně představili. Pak jsme se dozvídali různé věci o středních školách, o počtech 
přijímaných žáků, o uplatnění na trhu práce a o přijímacích zkouškách. Během přestávky jsme 
si mohli prohlížet Atlasy školství z jiných krajů a mohli jsme si vyhledávat informace o 
povoláních, která nás zajímají. Na závěr jsme si vyzkoušeli test obecných studijních 
předpokladů. Já osobně, od té doby, co jsme se vrátili z ÚP, mám jasno v tom, na jakou školu 
chci jít.  

        Andrea  Pištěláková, 9.tř.  
Školní kolo soutěže Mladý Demosthenes 
Ve čtvrtek 10. 12. 2015 proběhlo školní kolo soutěže v řečnickém umění. Žáci měli za úkol 
připravit si mluvený projev na zajímavé téma. Hovořit museli zpaměti, s náležitým přednesem 
a frázováním po dobu  1 – 2 minut. Dvacet soutěžících přišlo bojovat o postup do regionálního 
kola. V rozhodování o vítězi hrála roli originalita nápadu. A výsledek?  

 
I. kategorie                                                        II. kategorie 

 
 
 
 
 
 
 

 
Poděkování patří všem, kteří se do soutěže připravili. 
 

Žáci z kroužku Redakce 

 
 

     



 
Vánoční kapřík – 11. 12. 2015  
Učitelé 1. stupně připravili pro své žáky plaveckou soutěž „Vánočního kapříka“. 
Soutěžilo se v šesti kategoriích. Absolutním vítězem celé soutěže se stal Jakub Králík ze 4. 
třídy, který si odnesl zlatého kapříka. Velké poděkování patří paní Křížkové, která připravila 
odměny pro naše malé závodníky – perníkové kapříky. 
 

 

Kategorie – I. třída – běh vodu 
Dívky Chlapci 
1. Vernerová 1. Kinč 
2. Bozděchová 2.  Novák 
3. Tylšarová 3. Studýnka 
  
Kategorie – I. třída - splývání 
Dívky Chlapci 
1. Bozděchová 1. Kinč 
2. Tylšarová 2. Mlčoušek 
3. Korbičková 3. Starý 
  

Kategorie – II.a III. třída - kraul 
Dívky Chlapci 
1. Vojtková 1. Bárta 
2. Jirková 2. Novotný 
3. Pautůčková 3. Galek 
  
Kategorie – IV. a V. třída - kraul  
Dívky Chlapci 
1. Viktorinová 1. Králík 
2. Křenová 2. Machala 
3. Žáková 3. Paulin, Povazsai 

  
Kategorie – II. a III. třída – volný styl  
Dívky Chlapci 
1. Machalová 1. Novotný 
2. Pešková 2. Bárta 
3. Paulíková 3. Galek 

  
  



 
Kategorie – IV. a V. třída – volný styl  
Dívky Chlapci 
1. Křenová 1. Machala 
2. Žáková 2. Potočiar 
3. Kalfasová 3. Povazsai 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Žákovský vánoční koncert v Brankovicích  
Ve středu 16. 12. 2015 proběhl v Brankovicích v  kostele sv. Mikuláše Žákovský vánoční 
koncert. Připravil ho kabinet hudební výchovy při zdejší škole ve spolupráci se Základní 
uměleckou školou v Bučovicích pro všechny žáky a pedagogy, aby zpříjemnil předvánoční 
atmosféru. Program byl velmi pestrý a bohatý. Vystoupili žáci, kteří dovedou zpívat a hrát na 
různé hudební nástroje. Slyšeli jsme zpěv sólový i dvojhlas, flétny, klávesy, housle, saxofon, 
kytaru a také nástroj, který ke kostelnímu prostředí nejvíce patří – varhany. Představil se i 
pěvecký sbor pod vedením pana učitele Frydrycha.   A proč jsme koncert uspořádali? Prostě 
jsme chtěli vybočit z každodenního spěchu a připomenout si, proč vlastně Vánoce slavíme, a 
proto nechyběla ani „Svatá rodina.“ I když nevystupovali žádní profesionálové, jednotlivá 
hudební čísla byla výborná. Děkujeme všem žákům, kteří byli ochotni vystoupit a věnovali svůj 
volný čas pilnému cvičení. Nechceme si však tento program nechat jen pro sebe, proto jeho 
reprízu může uslyšet i veřejnost, a to 10. ledna 2016 opět v brankovickém kostele, tentokrát 
pod názvem Novoroční žákovský koncert.  Všechny srdečně zveme a těšíme se na vás.  

                             Žáci z kroužku Redakce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zimní slavnost 

 
Už se blíží zimní slavnost, všude je slyšet jen smích a radost.  
Ostatní už čekají, na Vánoce se chystají. 
Velký malý každý se těší, až se budou koulovat, když sněží. 
 Ježíšek nám nadělí, dárky do našich postelí.  
Koledy si zazpíváme, ať krásné Vánoce máme, 
dárečky ostatním dáme,  
ať krásné Vánoce mají, 
maličkost nám taky dají. 
Konec Vánoc už tu máme, 
prázdniny si užíváme. 

                                                                                                                                     Adéla Baráková 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ptáček v zimě 
Ptáček volá: „ Vítku, Jitko, 
sypte drobky na krmítko, 
čím víc dáte zrníček, 
tím víc bude písniček. 
kdo se o mě nepostará, 
bez písniček bude zjara.“ 



 
 
 

Pranostiky 
 
Zraje-li ovoce, jest podzim nedaleko. 
 

Léto přichází Aprílem, zima babím létem. 
 
Mnoho bukvic, mnoho vánic. 

 
Když ve dne ubývá, zimy přibývá. 

 
 
 
 
 
Čím chladnější zima, tím teplejší léto. 
 
 

Za chladu není ovádů. 
 

Zima měkká, doktor čeká. 
 
 
 

Lenivého v zimě ani pec nezahřeje. 

 

Pod sněhem chléb, pod deštěm hlad. 

 
 

Přejeme vám radostné a pohodové Vánoce 
 


