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Žákovský novoroční koncert v Brankovicích 

V neděli 10. ledna 2016 proběhl v kostele sv. 

Mikuláše v Brankovicích novoroční koncert žáků 

místní základní školy. Rodiče, žáci i ostatní 

příznivci hudebních akcí si vyslechli známé 

vánoční písně a koledy, ale také skladby starých i 

současných autorů. Děti je přednesly na digitálním 

pianu, příčné flétně, zobcové a altové flétně, 

houslích, kytaře a saxofonu; sólisté zpívali 

jednohlasně či dvojhlasně. Koncert byl orámován 

vystoupením školního pěveckého sboru, který za 

doprovodu píšťalových varhan interpretoval koledy 

v úpravě skladatele Antonína Tučapského, 

čestného občana města Vyškova. Na závěr pak 

zazněla hymna českých Vánoc, Narodil se Kristus Pán, kterou zpívali všichni přítomní. Hudební 

produkci moderovali žáci osmé třídy – průvodní slovo nepostrádalo vtipné či edukativní prvky.  

Celkem účinkovalo 16 dětí a sboristé. Program se svými žáky nastudovali pedagogové Kabinetu 

hudební výchovy při Základní škole a mateřské škole Brankovice a Základní umělecké školy Arthura 

Nikische v Bučovicích. Posluchači, jež zcela zaplnili prostory brankovického kostela, odměnili výkony 

dětí nadšeným aplausem.  

Na horách                                                           

  

Na hory my pojedeme,    

pěkně si to užijeme                   

až zas napadne sníh 

pojedeme na saních.           

                                                  

Hokej ten si zahrajeme, 

a na snowboard taky jdeme. 

A až zima zase skončí? 

Nevadí, příští rok to bude delší. 

 

Pak půjdeme lyžovat, 

možná že i koulovat, 

postavíme sněhuláky, 

bruslit, to my zvládnem taky. 

 

Adéla Baráková, 6.B                      
 
 
     



    
                                                          
 

Masopust je třídenní svátek, ale i slavnostní období mezi Vánocemi a Postní dobou. Jeho počátek, 

který nastává po svátku Tří králů (6. ledna), má pevné datum, ale jeho konec je závislý na datu 

Velikonoc a končí tak v rozmezí od poloviny února do počátku března.  

Masopust představoval období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Během něj probíhaly 

taneční zábavy, zabijačky a také svatby. Vrcholí posledním čtvrtkem tohoto období, zvaným Tučný 

čtvrtek, spojeným se zabijačkou a hostinou. Poslední tři dny, tedy masopustní neděle, pondělí a úterý 

jsou zvány končiny, ostatky, fašank či přímo masopust, se konají různé rituální úkony, průvod masek, 

a končí taneční zábavou. 

 
 

Masopust 

 
 

M- Maska 

 

A - alkohol 

 

S- sobota 

 

O- ovar 

 

P- parta lidí 

 

U- uznání 

 

S- sladkosti  

 

T- tradice  

 

F – fašank (jiný název pro ostatky) 

 

A – atrakce (událost) 

 

Š – šavle (šavle na napíchávání masa) 

 

A – alkohol (tradiční nápoj) 

 

N – náves (střed obce) 

 

K – karneval (masky) 

 

 

 
 
 
 



 
 

V Domácnosti si dívky připravily sladké i slané dobroty.  Můžete se inspirovat.  

Sýrové tyčinky 

Suroviny: 1 vejce, 20 dkg tvrdého sýra, 20 dkg másla, 20 dkg hl. mouky, špetka soli, 1 vejce na 

potření, kmín, sezam na posypání 

Ze všech surovin vytvoříme těsto, vyválíme a tvoříme tyčinky. 

 

 

 

 

 

Čokoládové muffiny  

 

 

 

Čokoládové muffiny 

 

Potřebujeme:  

30 g kakaa, 1 prášek do pečiva, 65 g másla, 100 g čokolády, 200 g 

polohrubé mouky, 1 vejce, 150 ml mléka, 50 g krupice 

 

 

 

 

 

Vejce, máslo, cukr a mléko smícháme dohromady a vše důkladně zamícháme.  

Přidáme mouku, kakao a rozdrobenou čokoládu. Po troškách smícháme dohromady.  

Košíčky, nebo máme-li formu na muffiny, plníme polévkovou lžící do 3/4. Domácí čokoládové 

muffiny pečeme v předehřáté troubě 15 až 18 minut. 

 

Protože k únoru patří masopust, usmažily jsme si koblížky. Pokud máte 

chuť, můžete si vyzkoušet. 

 

Rychlé tvarohové koblížky 

Suroviny: 1 tvaroh, 4 vejce, ½ sklenice mléka, 2 lžíce rumu, 2 sklenice 

polohrubé mouky, prášek do pečiva; na obalení moučkový cukr a 

vanilkový cukr 

Všechny suroviny smícháme a vytvoříme hladké těsto. Lžící vykrajujeme 

menší kousky a smažíme na rozpáleném oleji. Horké obalíme v mletém 

cukru s vanilkovým cukrem.  

Nejsou to úplně koblížky, ale spíš nepravidelné noky. Připomínaly nám 

různé tvary, ale nám chutnaly. 

 



 
 
 
Praktická výuka v předmětu Výchova ke zdraví a tvůrčí hodina slohu v 6. ročníku 

 

 

 
  
 

Je mixovaný ovocný či 

zeleninový nápoj. 

Základem je listová 

zelenina. Je to zdravé, a 

proto jsme si to dne 5. 2. 

2016 pátou hodinu ve 

výchově ke zdraví 

připravili. Nejprve jsme 

si zeleninu a ovoce 

umyli a poté nakrájeli na 

drobné kostičky. Až 

bylo vše připraveno,   

umixovali jsme si první 

nápoj (ananas, banán, 

zázvor, špenát). Tento 

nápoj mi chutnal ze 

všeho nejvíce. Pro 

přípravu druhé nápoje 

jsme si připravili mrkev, 

okurek, špenát – tento 

nápoj mi nechutnal. 

Třetí nápoj jsme 

vyrobili z jablka, 

hrušky, polníčku a chia 

semínek. Zeleninový 

nápoj nechutnal téměř 

nikomu, ale zkusili jsme 

něco nového. 

Jakub Doležal, 6. B 

Co je to smoothie? Jak 

se dělá? A z čeho?  

Odpovědi na tyto otázky 

jsme se dozvěděli 

minulý pátek pátou 

hodinu ve Výchově ke 

zdraví. Paní učitelka 

Mazuchová  navrhla, že 

bychom si mohli 

vyzkoušet smoothie 

nápoj. Je to nápoj 

tvořený převážně 

z listové zeleniny a 

ovoce. Nejdříve jsme si 

nachystali ovoce a 

zeleninu. Potom jsme je 

umyli a očistili. Vzali 

jsme si mixér, nalili do 

něj sklenku vody a 

rozmixovali nejdříve 

tvrdou zeleninu a ovoce. 

Potom jsme přilili ještě 

vodu a  přidali jsme 

měkčí ovoce a listovou 

zeleninu. Použili jsme 

zázvor, jablka, hrušky, 

polníček, špenát, chia 

semínka, banány, 

okurek, mrkev, ananas. 

Nejvíce mi chutnal 

nápoj, ve kterém bylo 

jablko, banán, polníček, 

chia semínka a hruška. 

Adéla Baráková, 6. B 

 Když jsme probírali 

zdravou výživu,  paní 

učitelka se nás zeptala, 

jestli známe smoothie. 

Pokud bychom měli zájem, 

můžeme si smoothie 

připravit. Potom nám 

vysvětlila, co je to za 

pokrm. Je to rozmixovaná 

strava z listové zeleniny, do 

které se přidá ovoce pro 

zmírnění hořkosti. Uběhl 

týden a já se nemohl dočkat 

poslední hodiny.Nejprve 

jsme si připravili všechny 

ingredience na 

smoothie.Potřebovali jsme 

listovou zeleninu (špenát, 

salát) a ovoce ( jablka, 

hrušky, ananas) a ještě další 

zeleninu (okurek, mrkev). 

Všechny suroviny jsme 

umyli, očistili a nakrájeli na 

malé kousky, aby to mixér 

mohl zpracovat. Připravili 

jsme si tři nápoje. Nejvíce 

mi chutnalo smoothie, kde 

byl ananas, banán. Celý 

nápad se mi líbil. 

 

Miroslav Fojt,6.A 
 



 

 

Školní ples 

Již od roku 2001 pořádá naše škola plesy, kde vystupují žáci 9. tříd s 

polonézou. Na té naší tancovalo 13 párů - z toho byli 3 žáci ze 7. a 8. ročníku. 

Vybrali jsme si velmi známou písničku od skupiny Metallica - Nothing Else 

Matters a trénovat jsme začali už v říjnu. Scházeli jsme se každý čtvrtek po 

vyučování a učili se kroky. Pan učitel s námi měl hodně práce. Po Vánocích se 

nám krátil čas a k tomu i spoustu lidí chybělo kvůli nemocem. Když však 

nastal den D, vše dobře dopadlo. Děvčata přišla v krásných bílých šatech a s 

krásně načesanými vlasy, kluci v černých kalhotách a košilích s motýlky. 

Polonézu jsme tancovali 3x. Poprvé na generálce a poté již na oficiálně 

zahájeném plese. Na ples se přišlo podívat okolo 500 lidí a všem se náš tanec 

líbil - sklidili jsme velký potlesk. Naše třída si ples také velmi užila - až nás 

mrzí, že něco takového jsme zažili společně poprvé a naposled.  

 

Divišová Lucie, IX.  

Exkurze páťáků 

V  úterý 9. 2. jsme se vypravili do Brna. Cílem exkurze bylo seznámení se s pověstmi a planetárium. 

V Brně jsme viděli Morovou sochu, v Mečanské ulici jsme viděli zazděnou hlavu a na zelném trhu 

sochu Herkula s  trojhlavým psem. Potom pod radnicí jsme mohli vidět kolo kutálené až z Lednice,   

krokodýla, který měl představovat draka,  který v minulosti napadal Brno. Nakonec jsme jeli tramvají 

až ke Kraví hoře. Byl tam krásný park. Vyšli jsme kopec a šli jsme do planetária, kde pro nás měli 

připravený program s názvem Úžasné planety. Tam nám promítali vesmír, souhvězdí a další zajímavé 

věci. Po skončení programu jsme šli na nádraží a vlakem jsme jeli domů. 

Sabina Viktorynová, 5. třída 

 

 

Poznáš autory českých pohádek? Přiřaď jméno a pohádku k portrétu spisovatele: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       3 
 
                                                                2 
1 
 

Karel Čapek, K. J. Erben, B. Němcová, Otesánek, Čert a Káča, Vodnická pohádka  

 

 

 



 

 

Co se děje v mém pokoji, když tam nejsem? 

Občas se mi stane, že najdu věci na jiném místě, než obvykle. Plyšáky najdu rozházené po celém 

pokoji, peníze ve své posteli a kytaru s flétnou, na které hraju už třetí rok, najdu místo u mého stolu na 

posteli. Ptala jsem se mámy a táty, jestli nechodí do mého pokoje, a oni odpověděli, že ne. Rozhodla 

jsem se, že si své hračky pohlídám. V neděli ráno jsem zavřela dveře od pokoje a pozorovala ho přes 

klíčovou dírku.  

 Čekala jsem poměrně dlouho, ale pak cosi šustlo ve skříni, ta se otevřela. Vyskočil z ní můj plyšák, se 

kterým si už nehraji. Panenky z mého šuplíku vylezly ven a začaly si hrát na mém tabletu. Kytara se 

zvedla a začala sama od sebe hrát. Medvídek mého bráchy, kterého si zapomněl u mě v pokojíku, 

najednou vstal a začal hrát na mou flétnu, která si u toho pobrukovala. Lampička se rozsvítila. Moje 

knížky začaly skákat z poličky a házely si s mým míčkem. Můj notebook se odpojil od drátu a začal 

požírat můj úkol do matiky, který jsem měla za dva dny odevzdat. V té chvíli jsem se naštvala a 

otevřela dveře. Všechny hračky se dívaly na mě. Potom byl chvíli klid. 

 Utíkala jsem pro svou mámu, ale když jsem ji dovedla do pokoje, všechno bylo na svém místě, teda až 

na domácí úkol. Máma říkala, že se to všechno dělo jen v mé fantazii a já tomu věřila. Večer jsem si 

všimla mince v mé posteli a věděla jsem, že si mám své hračky hlídat lépe.  

 

Adéla Baráková, 6.B 

 
 
 

Pranostiky na únor – jednotlivé dny. Najdeš chyby. Sestav popletené pranostiky 

 

 

 

2. Na Hromnice musí skřivánek přiletět, i kdyby měl zmrznout. 

3. Na svatého Blažeje, slunce hezky hřeje. 

5. Svatá Agáta bývá na sníh chudá. 

20. Masopust na slunci - bude hojná úroda. 

24. Svatý Petr ledy láme, nemá-li jich, nadělá je. 

28. Je-li na svatého Romana jasno, pomlázka u kamen. 

 

 

Řešení 

 

2. Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout. 

3. Na svatého Blažeje slunce ještě nehřeje. 

5. Svatá Agáta, bývá na sníh bohatá. 

20. Masopust na slunci - pomlázka u kamen. 

24. Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich nadělá je. 

28. Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná úroda. 
 

 
 
 
 


