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Stalo se již tradicí, že během školního roku 
se naši žáci setkávají se seniory  z Domova 
Hvězda ve Hvězdlicích. Jedno takové setkání 
se uskutečnilo na půdě naší školy v rámci 
projektu – Senioři do škol 
 
Dne 17. 5. k nám do čtvrté třídy ve třetí a čtvrté 
hodině přijely dvě důchodkyně a tři 
ošetřovatelky. Jedna důchodkyně se jmenovala 
Eliška a druhá Olga. Nejdříve se nás jedna 
z ošetřovatelek ptala na různé otázky týkajících 
se vztahu mezi námi a našimi prarodiči. Pak 
jsme si zkoušeli, jaké to je mít špatný hmat, horší 

sluch a zrak, jaké to je jezdit na invalidním vozíku a tak dále. Pak nám paní Eliška a paní 
Olga vyprávěly, jaké to bylo dříve. Jako třešničku na dortu nám paní Olga řekla básničku a 
paní učitelka přečetla pohádku, kterou paní Olga napsala. 

 
Erika Žáková, 4.třída 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

Beseda určená deváťákům SEX VČAS? 
 

Předváděli jsme scénky, které nám ukázaly rozdíl mezi zamilovaností, láskou a přátelstvím. 
Vymýšleli jsme si svoji vlastní postavu kluka a holky. Říkali jsme si, jaký má být správný rodič. 
Dozvěděli jsme se, jak se chránit před pohlavními nemocemi a holky před nežádoucím 
otěhotněním.  

      Lukáš Doupovec, Martin Křen 
 
Byl čas na otázky. Dozvěděli jsme se, co jsme potřebovali. Psycholožky nebyly nijak upjaté, 
smály se s námi. Měly pěkně připravenou prezentaci. Vzájemně jsme mohli komunikovat. 
Velmi se mi líbily scénky, i když bylo někdy velmi těžké splnit zadaný úkol. 

      Pinkavová Pavlína 
Den dětí 
Dne 3. 5. 2016 se konal Den dětí v naší škole. Tato akce se uskutečnila pod vedením paní 
učitelky Mazuchové a žáků z 9. třídy. Zahajující řeč provedl pan ředitel Hejný. Každý tým 
obdržel pravidla hry, tablet na souřadnice stanovišť, pořízení fotografií a hledání informací. 
Potom jsme obdrželi obálku, ve které byly  instrukce k soutěži, dokonce informace o tom, jak 
získat bonusové body. Přesně v 8:00 byla odstartována akce ‘‘Dětský den pro druhý stupeň“. 
Začal siný boj o popcorny, tatranky, lipa a pitíčka. Na stanovištích jsme se dozvědeli něco o 
třídění odpadu, dopoledne bylo velmi poučné. Stanoviště se nacházela po Brankovicích. Mezi 
soutěžní disciplíny patřilo: rozeznání směsi v lahvích, proběhnutí slalomů, roztřídění 
bioodpadu, hledání slov, minové pole apod. Kromě toho jsme se snažili vyluštit papír, který 
byl obsažen v obálce, pořizovat fotografie (se zvířátky, s kontejnerem, s kolemjdoucím atd.) 
dostali jsme za to plusové body. Po dokončení úkolů jsme se museli co nejrychleji odebrat ke 
škole, kde byl konec hry. Přesně v 12:05 musel být vrácen tablet, bodovací karta a bonusový 
list, protože se musely počítat body. Nastalo vyhlášení a každý obdržel sladkost (jak velkou, 
tak i malou). Každý byl spokojen. Hry byly super, zábava taky, ale určitě nejvíc potěšila 
sladká odměna. 

Osmáci 
Jako každý rok se na druhém stupni uskutečnil Den dětí, který připravili deváťáci s paní 
učitelkou Mazuchovou. Letos byl Den dětí zaměřen na ekologii a každé stanoviště mělo jiné 
téma (voda, půda, zvířata, odpady, rostliny......). Celkem bylo šest stanovišť, které byly 
rozmístěny po Brankovicích. Soutěžící získávali bonusové body za fotky na tabletech a za 
vyplnění pracovního listu z plakátů. Než dětský den proběhl, čekaly nás, deváťáky,  velké 
přípravy a stres.  Každá skupinka dostala téma, ke kterému si měla vytvořit úkoly pro 
soutěžící. Nejtěžší bylo vymyslet něco, co se hodí k zadání. Poté jsme museli přemýšlet, jak 
budeme bodovat a jaké pomůcky budeme potřebovat. Také jsme vyrobili plakáty s názvy 
našich stanovišť a s informacemi, které děti potřebovaly k doplnění pracovních listů. S 
pomůckami nám ochotně pomohla paní učitelka Mazuchová, která sehnala, popřípadě 
koupila vše, o co jsme ji požádali. Některé věci jsme si sháněli sami. V den D jsme byli 
všichni nervózní a měli jsme strach, že jsme si něco zapomněli nachystat. Trochu jsme se 
zklidnili, když k nám přišla první skupinka soutěžících. Na našem stanovišti (rostliny) bylo 
čichání koření a bylinek, ochutnávka čajů a teorie bylinek. Po poslední skupince soutěžících  
jsme vše uklidili a vrátili se do školy. Důležité bylo, že nám vyšlo počasí, protože ráno 
vypadalo, že bude bouřka, ale nakonec se vyčasilo. Jsme velice rádi, že jsme mohli  Den dětí 
organizovat a myslíme si, že se nám povedl. 

                                                                     Michaela Hebronová a Lenka Hálová, 9. ročník 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Den dětí – kasárna Dědice 
 

Vojenská posádka v Dědicích uspořádala pro žáky základních a mateřských škol Den dětí. 
Této akce se zúčastnili i žáci 1. - 5. ročníku. 

 
 
Jeli jsme se školou na den dětí do kasáren 
v Dědicích. Nejdříve nám vojáci ukazovali, jak 
se používá obušek a zbraně a tak dále…Pak 
následovala přehlídka vojenských a policejních 
psů a koní. Poté jsme přešli do velkých garáží, 
kde měli auta tanky a vrtulníky, do většiny jsme 
si mohli i vlézt. 
Den dětí se opravdu povedl. 

Erika Žáková                                                                                                                                                       
 

 
Zhodnocení slovními druhy 
 
podstatná jména - vojáci, psi, koně, tank, vrtulník 
 

přídavná jména - slunečný, zábavný, vojenský, hezký, střílecí 
 

slovesa - běhali, skákali, bouchali, stříleli, procházeli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Týden Karla IV. ve dnech 30. 5. – 3. 6.2016 

 
V tomto týdnu jsme se věnovali 700. výroční narození otce vlasti 

 
Orientujete se v historii 14. století? Vyzkoušejte si následující kvíz. 

 
 

 

 
 
 
 

1. Kdy se narodil?     
a) 14. 5.1316 
b) 3. 9. 1315 
c) 14. 5. 1320    

8. Kolik jazyků ovládal Karel IV.? 
a) 23 
b) 5 
c) 13 

2. Kolik Karel IV. měřil?   
a) 163 cm 
b) 173 cm 
c) 153 cm 

9. Jak se jmenovala jeho matka? 
a)Eliška Lucemburská 
b)Eliška Přemyslovna 
c)Alžběta Pomořanská 

3. Který hrad založil na Šumavě?  
a) Bezděz 
b) Kašperk 

     c)    Karlštejn 

10. Jak zemřel, Jan Lucemburský, otec 
Karla IV.? 
a) v bitvě u Kresčaku v roce 1346 
b) přirozenou smrtí 
c) v rytířském turnaji  

4. Kolik vážila přilba při turnaji? 
a) 5 kg 
b) 10 kg 
c) 15 kg                    

11. Jak dlouho byl českým králem? 
a) 16 let 
b) 56 let 
c) 32 let 

5. Ve kterém roce stal Karel IV. císařem? 
a) 1348 
b) 1355 
c) 1350 

12. Karel IV. napsal vlastní životopis 
s názvem: 
a) Vita Jaroli 
b) Vita Caroli 
c)  Vita Czechi 

6. Jakých akcí se zúčastňoval i přes zákaz 
papeže? 

a) válečných výprav 
b) rytířských turnajů 
c) hraní kostek 

 

13. Zikmund Lucemburský byl: 
a) bratr Karla IV. 
b) syn Karla IV. 
c) strýc Karla IV.  

7. K jakému účelu byl postaven hrad 
Karlštejn? 

a) na obranu 
b) na uchovávání korunovačních klenotů  
c) letní sídlo 

 
 

14. Jaké je pravé jméno Karla IV.? 
a) Vladislav 
b) Vratislav 
c) Václav 



Práce žáků 
 

 
 

 
 



 
 



 

Vysílání Českého rozhlasu – mikroregion Mezihoří 
 
Žáci tvořili básně na téma Brankovice a okolí. Vybrali jsme 5 nejlepších autorů. Ve čtvrtek 
9. 6. přijeli pracovníci z rozhlasu a básně s žáky natočili.  Tvorbu žáků jsme si mohli 
poslechnout v rozhlase od 13. června. 
 

Jaromír Šamšula  
 
Hlášení místního úřadu 
máme tu sobotní brigádu, 
postavíme vatry 
vysoké  jak  Tatry,  
špekáčky přinesou z úřadu. 
 

 
 
Dominantou naší obce 
zdaleka nejsou holé kopce, 
větrný mlýn tu stojí  
pan Sikmund se o něj bojí, 
ten klenot naší obce. 
 
 

 
 

V naší malé vesnici 
honili se zajíci, 
každý si s tím lámal hlavu 
neměli co na zábavu, 
v té naší malé vesnici. 

 

 

 

 

 

Barča Zajíčková  
Škola Brankovice 

 
Škola je naše povinnost, 
holky jsou tu samá kost. 
V hodinách se nám nic nechce,  
však blbosti nám jdou lehce. 

 
Jsme rádi, když máme exkurzi, 
ale i tak musíme vstávat brzy. 
Každou chvíli nějaké problémy,  
bez nich bychom to přece nebyli my. 

 
Ve škole nás to sice nebaví, 
ale s kamarády si užijeme hodně zábavy. 
Každý učitel si na nás stěžuje,  
a testy nám nikdy nezlehčuje. 

 
Při učení nás přejde smích, 
a tak je to prostě v Brankovicích. 
Nejlepší jsou pro nás prázdniny, 
přestávky a svačiny. 

 

 
 
 
 

 

Adéla Mazuchová 
Věřili byste tomu? 
 
Památná Bitva tří císařů   
zůstala navždy v kronikách písařů. 
Proč Brankovští  Rusové? 
No, to ví hlavně naši předkové.  
   
 
Do vesnice přijel ruský oddíl,  
velitel se na sedláka rozzlil, 
že prý chce hospodářovu dceru, 
jinak bude chalupa namaděru. 
 
Mezi nimi došlo k boji, 
kulka našla slabé místo v zbroji. 
Kníže Děvuchovský se k zemi řítí 
a na nebi hvězdy jasně svítí.   
 
Rusové utíkají a slibují, že se navrátí 
Do Brankovic už se však nevrátí. 
Stačilo jen těchto pár vět 
a víte, co se stalo v roce osmnát set pět 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

Naše škola v Brankovicích 
Justýna Jirková 
 
Ráno vstávám do školy. 
 
Mám já vlatně úkoly? 
 
To zas budou nervičky, 
 
Nebudou dnes jedniččky. 
 
Malínky jsou krásná ves, 
 
Tam skáče pes přes oves. 
 
Odtud jezdí hodně děcek, 
 
Mají v kapsách spoustu pecek. 
 
Naše paní učitelka zkouší nás co umíme. 
 
Mnoho věcí nevíme, proto se to učíme. 
 
Bazén máme suprovej, 
 
Protože je prostě nej! 
 
Pan ředitel všechno zvládne, 
 
Proto naší škole vládne. 
 
Pan školník nám všechno spraví, 
  
Protože má dobré zdraví. 
 
Tak to je všechno z naší školy 
 
A teď hurá, na úkoly! 
 

O Brankovicích 
Kristina Pantůčková 
 
Autobus nás vozí až ke škole, 
 
Kde mám prima přátele. 
 
Mám tam spoustu kamarádů,  
 
užíváme si velkou zábavu. 
 
Těšíme se na bazén,  
 
až si zase zaplavem. 
 
Ráda chodím do obchůdku, 
 
Pro nějakou tu dobrůtku. 
 
Kluci rádi fotbal hrají, 
 
Velké hřiště tady mají. 
 
Na poštu nosím dopisy 
 
A do lékárny předpisy. 
 
A když někde něco hoří,  
 
hasiči tam rychle běží. 
 
Brankovice jsou prostě prima, 
 
Je tu velikánská psina. 
 



 
Školní výlety 

 

6.A ve Vidacentru 
Dne 6. června  jsme jeli na školní výlet do Vidy, která  je v Brně. Sraz jsme měli na vlakovém 
nádraží v Brankovicích v 7:10 hodin. Ve vlaku na nás už čekali někteří spolužáci. Cestou 
k nám přistoupil pan asistent. Když jsme dorazili do Brna, šli jsme do Vidy. V centru vědění  
už na nás čekal program. Řešili jsme vraždu mladé dívky. Mohli jsme vyslýchat podezřelé, 
zkoumat otisky prstů a bot. Nakonec pouze dva týmy z pěti rozluštily vraždu a zjistily, že ji 
zabila babička, ale omylem. Potom jsme měli volno a mohli si vyzkoušet mnoho atrakcí, které 
tam byly. Cestou na nádraží jsme se zastavili ve Vaňkovce, kde jsme si mohli koupit něco 
dobrého. Výlet se nám moc líbil. 

A. Mlčoušková, O. Panáček, 6.B 
 

 
Výlet 8. třídy 
 
Dne 7. června se vydala 8. třída na školní výlet. Podle plánu jsme měli vyjet z Brankovic 
v 8:45, ale protože bylo 25minutové zpoždění, vyrazili jsme později. V Brně jsme se snažili co 
nejrychleji se dostat na Lasergame. Tam jsme stejně čekali. V 11:00 nám odstartovala první 
hra. Začalo velké napětí, kdo z nás vyhraje. Když jsme hráli, byla to velká zábava, i když jsme 
byli zpocení. A pak huráááá do Vaňkovky, tam jsme měli hodinový rozchod. Šli jsme si koupit 
pití, jídlo a někteří i oblečení. Zpátky jsme se vraceli také vlakem a nečekaně měl zpoždění. 
Když jsme přijeli domů, byli jsme unavení, dokonce jsme neměli ani náladu jít na Facebook. 
Byl to super výlet, akorát byla škoda, že nehrál i náš pedagogický doprovod. Ale bylo to 
opravdu super a dlouho na to nezapomeneme. 
         Strnková, Mrázková 

 
 

 
Výlet 7. A 
 
Ve středu 8. 6. 2016 třída 7. A jela na výlet do Brna. Nemohli jsme se dočkat, až dojedeme do 
zoo. Dělilo nás od toho pouze jedno – vlak, kterým jsme jeli, měl zpoždění.  
Po příjezdu do zoo, kde jsme měli dvouhodinový rozchod, jsme viděli všechna zvířata, 
ochutnali zdejší cukrovou vatu, ledovou tříšť a spoustu dalších drahých dobrot.  
Poté jsme se přesunuli do centra města, kde jsme měli mít hodinový rozchod, ale díky 
výkladu p. uč. Kupky jsme po městě trajdali pouze tři čtvrtě hodiny. Holky si koupily 
kosmetiku, jiní seděli v „mekáči“ a někdo šel kupovat trenky tatínkům.  
Pod dohledem p. Pišanové (MP Brno) jsme správně nastoupili do vlaku a se spolužáky ze 7.B 
odjeli domů.  
Výlet jsme si naplno užili. Děkujeme za „vzorný“ dohled.  

Procházková, Pišanová, Jedličková  
 
 
 
 
 



 
 
6. B a Jungle park 
 
Dne 10. 6. jsme jeli na výlet do Brna do Jungle parku. Byla tam velká zábava. Nejprve nám 
ukazovali, jak máme co dělat. Potom jsme měli zvládnout celkem 33 překážek. Některé byly 
těžké, ale nějaké naopak velmi lehké. Byly tam i zkratky, kterými jsme si mohli trať 
zkrátit. VJungle parku jsme si vyzkoušeli, jací jsme opičáci. První byl Matěj, druhý Kuba 
Foletar a třetí Adéla. Ale i ostatní to dokázali. Potom jsme zamířili na Zelný trh do podzemí. 
Viděli jsme mučicí nástroje a spoustu starých věcí. Celý den se nám líbil a chtěli bychom zažít 
víc takových chvil. 

M. Hoždora, L. Machálek 
 
Třeťáci a čtvrťáci vyrazili poznávat historii. Jejich cílem byl zámek Milotice. Že jim to sluší? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


