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Nejvíc mě bavilo trhání bonbonů. 
 

Líbily se mi hry. 
 

Halloween byl strašně bezva. 
 

Nejvíc se mi líbilo florbalové stanoviště. 



 
Soutěžilo se v různých disciplínách. Vítězové v jednotlivých ročnících: 

1. Barča Mrázková 112 bodů 

2. Saša Dupej 135 bodů 
3. David Majerčák 128 bodů 

4. Adam Bárta 131 bodů 
5. Eliška Dupejová 144 bodů 

 
 

Bobřík informatiky 
Dne 7. 11. až 11. 11. 2016 se žáci zúčastnili soutěže Bobřík informatiky. Žáci byli rozděleni 
do tří kategorií. Mini (4. – 5. ročník), Benjamin (6. – 7. ročník) a Kadet (8. – 9. ročník). Jejich 
úkolem bylo řešit různé logické úkoly. 
 

 
 

 
 

Kategorie Mini Kategorie Benjamin Kategorie Kadet 
1. Eliška Dupejová 1. David Bárta 1. Eliška Králíková 
2. Kamil Černý 2. Erik Drašar 2. Anna Facková 
3. Erika Žáková 3. Magdaléna Učňová 3. Bětka Vojtková 
 
 
 
 
 
 
 



 
Soutěž florbalu 
Dívky 8. a 9. ročníku se zúčastnily florbalového turnaje. Vyhrály okrskové kolo a postupují do 
okresního kola, které se uskuteční 24.11. Blahopřejeme a držíme palce. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Do dna – program pro osmáky 

 
Dne 21. 11. k nám přijeli lidé z organizace Podané ruce a připravili si pro 
nás program se zaměřením na škodlivost alkoholu. 
Nejdříve jsme dostali dotazníky, které jsme první hodinu vyplňovali. 
Následně jsme se přemístili do hudebny. Po krátkém představení nám 
Petr a Kristýna pustili 3 příběhy. V každém vystupoval buď chlapec, nebo 
dívka. Ve filmu byly zachyceny situace, kdy se náctiletí setkávají s 
alkoholem. Po zhlédnutí jsme si jeden příběh vybrali a diskutovali o něm.  
Dokonce jsme si zahráli scénku, jak se měla daná osoba v situaci 

zachovat.  Pak se otevřel prostor pro diskusi.  
Program se nám zdál zajímavý a líbil se nám. 
 

     
 Adéla Mazuchová, 8. B    

 
 



 

Podané ruce – „Na zdraví“ 

Dne 21. 11. 2016 přišli do 7. třídy lidé z 
organizace Podané ruce. Nejprve se nám 
představili a dali nám dotazníky k vyplnění. 
Mezitím si pro nás chystali tři příběhy. První 
příběh se jmenoval červený, druhý modrý a 
třetí byl zelený. V červeném příběhu hrála 
Andrea. Andreji bylo 14 let a líbil se jí jeden 
kluk z 9. B, který se jmenoval Pavel. Andrea 
měla nejlepší kamarádku Kláru a ta jí 
poradila, ať jde s ní na diskotéku, že tam 
potká Pavla, a měla pravdu. Pavel tam 

opravdu byl, pozval ji na panáka a ona řekla, že si radši dá kolu. Druhý den tam šli s Klárou 
znovu a Andrea tentokrát pila, a tak začala chodit s Pavlem. Aby si Pavla udržela, ukradla 
telefon a skončila ve vězení. V modrém příběhu hrál Dan, kterému bylo 15 let.  S rodiči se 
nedávno přistěhoval a byl ve třídě nový. Zalíbila se mu jedna parta, která ho mezi sebe 
nechtěla, proto je Dan pozval k sobě domů. Tam se všichni opili a Dan upadl do bezvědomí. 
Parta utekla a Dan zemřel. V zeleném příběhu vystupuje Markéta, které je 14 let a už od 
malička hraje závodně volejbal. Po zápase, který vyhráli, šel celý tým slavit do hospody. Asi 
po půl hodině tam přijel na kole bratr kapitána týmu, který všem objednal pivo. Markéta 
řekla, že už bude muset jít domů. Kapitán týmu se nabídl, že ji doprovodí. Půjčil si bratrovo 
kolo a opilý ji vezl domů. Najednou se ozve z rádia zpráva, že cyklistu s dívkou srazila 
tramvaj a že to nepřežili. Poté jsme se měli domluvit, který ze tří příběhů vybereme a 
zahrajeme ho tak, aby dopadl dobře. My jsme si vybrali, modrý příběh, ve kterém jsme 
zastoupili roli party. Když Dan upadl do bezvědomí, tak jsme volali záchrannou službu. Ta 
nám poradila, abychom ho dali do stabilizované polohy a kontrolovali mu tep, než přijede 
sanitka. Bylo úžasné vcítit se do té situace. Hlavně šlo o to nepanikařit. Dobré bylo, že jsme 
příběh mohli dohrát společně. Každý z nás měl možnost do hry zasáhnout. Tato akce byla 
super.  

Helena Moulisová, 7.A 

 
 
 

 

 
 
 



Někteří naši žáci se zúčastnili literární soutěže na téma Nejlepší škola. 
 A jak se jim práce povedla? Posuďte sami, tady jsou dvě ukázky. 

 
 

Nejlepší škola 
Adéla Mazuchová 

ZŠ a MŠ Brankovice 
8. ročník 

V. kategorie 
 

Sedím si takhle v lavici, 
pak zahlédnu po mé pravici, 
jak na mě kdosi volá a mává, 
prý mám jít tam, kam až fantazie sahá. 

       
      Tak vyplouvám na písmenkové moře, 

mezi slovy vidím hláskové úhoře, 
vlnící se do rytmu slov Máchova máje, 
pojednávající o lásce a vzhledu ráje. 
 
V dálce vidím pevninu, 
proto plachty rozvinu, 
moje loďka zpomalí, 
a úžasná krajina se mi odhalí. 
 
Nad hlavou uzřím rovnice jako supy, 
pod nimi si leží učebnice s ostrými zuby, 
na notové hoře vidím Pythagorovu postavu, 
počítající přeponu, odvěsny i podstavu. 
 

       Kolem v hoře pramenící řeky Nil, 
projíždějí kališníci plní sil, 
bojující s R.U.R za svou víru, 
nemohou zde však najít smíru. 

 
      Mračna se najednou stahují, 

všichni na ostrově pryč směřují. 
Projela jsem to tak rychle – v cuku letu, 
je to zvláštní, možná si to trochu pletu. 

       
      Zpět mě vrací nepříjemné zvonění, 

pak že ve škole nemůžeme být zasnění, 
vždyť fantazii se meze nekladou, 
může být ovlivněna pouze naší náladou. 

 

 
       

 
 
Vracíme se do království snů a přání, 
protože v realitě nemáme nikde stání, 
když ale dospíváme, potápí se ten svět dolů 
do moře povinností a úkolů. 
 
Šeptají: „Nakonec se vrátíš, dospěješ, 
z pohádkové říše se probereš. 
Možná to není tak super ani zhola, 
ale i v realitě může být nejlepší škol 

 
 
 
 
 
 
                                      Nejlepší škola 

Patricie Latioková 
ZŠ a MŠ Brankovice 

VIII. ročník 
IV. kategorie 

 
 
 

Škola 
Musíš si umět poradit sám ve světě náhod, 

na to, jak to dělat dobře, není návod. 
Ale stačí chtít a můžeš mít ten život, ve kterém 

chceš žít. 
Je potřeba vzdělání. 

Ptáš se proč? 
Bez vzdělání žádná práce. 
Bez práce žádné peníze. 
Bez peněz se neuživíš, 
uznej, kdo ti pomůže? 

Škola se tě snaží naučit, 
jak se s dětstvím rozloučit, 

jak se na svět připravit, 
jak ho změnit, opravit. 

 
 



 

V hodině slohu jsme měli za úkol vytvořit popis pracovního postupu. Podle videa jsme nejprve 
vytvořili přání. Na základě vlastní zkušenosti jsme sestavili popis pracovního postupu. Chcete si 
vyrobit jednoduché vánoční přání? Můžete se inspirovat……. 

 
Na vánoční přání budeme potřebovat: nůžky, lepidlo, tužku, 
bílý fix, ozdoby (hvězdičky, flitry), bílý a černý výkres formátu 
A4. 
Nejprve si vezmeme bílý výkres, na který si tužkou načrtneme 
vzor domečku. Domeček vystřihneme. Dále si připravíme 
černý výkres, který přeložíme na polovinu a rozstřihneme. 
Polovinu přehneme ještě jednou na půl. Na přední stranu 
přání nalepíme vystřihnutý domeček. Bílým fixem uděláme 
z komína domečku kouř a napíšeme Kouzelné Vánoce nebo 
Veselé Vánoce. Přáníčko dokončíme nalepením hvězdiček 
nebo flitrů. Toto krásné přáníčko můžete dát kamarádům 
nebo svým blízkým. 

Helena Moulisová, 7. A 
 
 

 
 
Na vánoční přání si připravíme: balicí papír, bílý výkres 
A4, lepidlo, nůžky, mašli, staré noviny a tavnou pistoli. 
Na balicí papír nalepíme bílý výkres. Přebytečné okraje 
balicího papíru odstřihneme. Připravený papír 
přehneme na půl tak, aby bílý výkres byl uvnitř. Po 
přehnutí dostaneme formát A5.  
Vezmeme si staré noviny a začneme vytrhávat tvary 
od největšího po nejmenší. Musíme dát pozor, 
abychom vytrhávali jenom části s textem. Nejmenší 
tvar je do špičky. Na papír si je naskládáme tak, aby 
největší tvar byl dole a nejmenší nahoře, potom 
nalepíme. Na ozdobu si vezmeme mašli a nalepíme ji 
na horní kraj zevnitř i z venku. Nad stromek nalepíme 
tavnou pistolí mašličku, která bude tvořit vánoční 
hvězdu. Hotové přání můžeme poslat babičce nebo 
kamarádce. 

Magda Učňová, 7. B 
 

 



 
 

Mikuláš mezi lavicemi 
     Dne 5. prosince se v ZŠ a MŠ Brankovice konala 
mikulášská nadílka. Osm dobrovolníků z deváté třídy 
se už od rána připravovalo. Čerti se museli pořádně 
začernit, andělé zase nasadit andělská křídla a 
Mikuláš musel mít přece důstojný plnovous. 
      A šlo se na věc – nejprve do první třídy. Tady 
netrpělivě čekaly hodné děti, které nás překvapily 
hezky naučenými básničkami a za to byly odměněny 
sladkostmi. 
      Ve druhé a třetí třídě nám žáci zazpívali koledy a 
my jsme jim rozdali balíčky, které pro ně připravily 

paní učitelky. 
     V mateřské škole museli někteří překonat strach a nechyběly ani slzičky. Ale anděl byl na ně 
tak laskavý, že nakonec všichni přednesli připravenou básničku. I tady děti byly obdarovány 
sladkým balíčkem a dostaly od Mikuláše ještě jeden dárek – novou kytaru. 
     No a čtvrťáci a páťáci byli tak zlobiví, že už se peklu nevyhnuli a čert je ládoval rovnou do 
pytle. 
     Prostě – tento den se vydařil. 
 

Martina Havránková, Natálie Kosíková, 9. ročník 
     

  
 
Soutěž Mladý Démosthenes 
 
Také v tomto školním roce si naši žáci vyzkoušeli, jaké jsou jejich komunikační schopnosti. 
Jejich úkolem bylo připravit si zajímavé téma a mluvit o něm přibližně minutu. Soutěže se 
zúčastnili žáci 6. - 9. třídy. Nejprve se konala třídní kola a nejlepší řečníci z každé třídy 
postoupili do kola školního.  
Nejlepšími řečníky jsou: 

Kategorie 6. – 7. třída 
1. místo Jakub Foletar, 7. B 
2. místo Iva Tauberová, 6.B 
               Tereza Handlová, 7.B 
3. místo Adam Škůrek, 6.B 
                Klára Paulíková, 6.B 

 Kategorie 8. -9. třída 
1. místo Adéla Mazuchová, 8. B 
2. místo Eva Pišanová 8. A 
               Sabina Procházková, 8. A 
3. místo Jan Machálek, 8. B 
                Ivona Mlčochová, 8.A 

 
 



 
 

Den otevřených dveří  
V neděli 11. 12. 2016 byla v Brankovicích škola 
dokořán. Pro návštěvníky byl připraven bohatý 
program. Mohli si poslechnout cimbálovku 
Nemotínek, složenou ze žáků školy. K vidění byla 
výstava perníků, dětských výrobků a vánočních 
ozdob. Třídy se proměnily na dílničky a lidé si zde 
mohli vyrobit vlastní vánoční dekorace. Nechyběly ani 
kulturní zážitky – vystoupení pěveckého sboru a 
divadelní představení – Adventní zvyky. 
     Chodby lemovaly malé stánky, ve kterých se daly 
zakoupit pohlednice, přáníčka a keramické ozdoby.  

Příjemné bylo i posezení v čajovně, kde voněla skořice a vanilka. 
 
         

     Adéla Mazuchová, Michaela Pelcová 
      8. B         

 

 
 



 
Pohádkový kvíz 
1. Jak se jmenuje sova z pohádky Tři oříšky 

pro Popelku?  

a) Adéla 
b) Rozárka 
c) Julie 

2. Jaké měla Popelka šaty v posledním 

oříšku? 

a) Zlaté 
b) Růžové 
c) svatební 

3. Jak se jmenuje Máchal křestním jménem? 

a) Pavel  
b) Jan 
c) Petr 

4. Jak se jmenuje princezna, která má ráda 

Máchala z pohádky S čerty nejsou žerty? 

a) Aneta 
b) Adéla 
c) Žaneta 

 

5. Jak se jmenuje dívka z pohádky Princezna 

ze mlejna? 

a) Jarmila 
b) Lucie  
c) Eliška 

6. Jaké dvě nadpřirozené bytosti vystupují 

v pohádce Princezna ze mlejna? 

a) Čarodějnice a vodník 
b) Čert a čarodějnice 
c) Vodník a čert 

7. Jak se jmenovala dcera loupežníka 

z pohádky Tajemství staré bambitky? 

a) Janička 
b) Anička 
c) Petra 

 

 

 

Řešení:1b, 2c, 3c, 4b, 5c, 6c, 7b 

 

 
 

Vánoce plné štědrosti,  
pohody, lásky, klidu, 

v novém roce hodně štěstí, zdraví 
 

přeje Redakce 

 
 
 


