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V sobotu 11. února se uskutečnil v kulturním domě v Brankovicích velkolepý školní ples 

s hlavním hřebem večera – polonézou žáků osmého a devátého ročníku základní školy 

Brankovice na píseň Křídla z mýdla. 

Žáci nacvičovali své představení už od začátku října a i přes hrozivé začátky byl výstup jejich 

snažení skutečně nádherný. 

Ples oficiálně započal v osm hodin večer první polonézou žáků. Po jejím odtančení se zábava 

rychle rozproudila a taneční parket byl zanedlouho plný nadšeně tancujících lidí. Ve čtvrt na 

jedenáct večer žáci opět zatančili a následoval tanec s rodiči. V jednu hodinu ráno proběhlo 

vyhlášení hlavních cen tomboly. 

 

 

 

 

 

 

 

Myslím si, že školní ples byl opravdu pěkný a pevně věřím, že si ho všichni užili.    

T. Křišťál 
Ples Brankovice 2017: https://www.youtube.com/watch?v=rxVlQClnIaE  

        

https://www.youtube.com/watch?v=rxVlQClnIaE


    

Naše škola se v rámci projektu MAS Slavkovské bojiště zúčastnila literární soutěže, ve které 
měli žáci vytvořit báseň na téma Škola je bezva. A dopadli jsme skvěle. 

 
1. místo v I. kategorii vyhrál Matyáš Mlčoch z 1. B - dostal diplom, čokoládu a karty s řemesly 
a celá třída díky němu půjde na představení „Kašpárek a drak" do divadla Koráb. 

                                                                           
1. místo ve III. kategorii obdržel  žák Berka ze 3. třídy.  Pro celou třídu získal exkurzi do Domu 
přírody Moravského krasu nebo  do Otevřené zahrady Nadace Partnerství. 

 
Z druhého stupně byla oceněna druhým místem žákyně 7. A Magdaléna Učňová a z 8. B  
Adéla Mazuchová. Obě získaly poukaz na nákup knih v hodnotě 500 Kč. 

 
Blahopřejeme všem oceněným. 

                                        Redakce 
 
 
Olympiáda v českém jazyce 
 
1. února 2017 proběhlo ve Vyškově okresní kolo Olympiády v českém jazyce.  Žákyně z 8.B, 
Adéla Mazuchová, reprezentovala naši školu. Soutěž probíhala ve dvou hodinových blocích. 
Ten první byl zaměřen na gramatické učivo, druhý na vytvoření slohové práce na dané téma. 
Obstát v konkurenci 26 soutěžících nebylo vůbec jednoduché, ale Adéle se podařilo získat za 
mluvnickou část nejvíce bodů ze všech.  A tím bylo prakticky rozhodnuto, protože slohové 
úkoly zvládá bez větších problémů. Adéla získala 1. místo a postupuje do kola krajského. 

 
Blahopřejeme               Redakce 

 
Setkání s Nesováky 
 
Ve středu 15. 2. jsme se setkali se žáky s Nesovic. Přišli jsme do školy a rozdělili jsme se na dvě 
skupiny. Jedna půlka šla připravovat tělocvičnu a druhá šla do kuchyňky péct sýrové tyčinky. Až 
jsme měli vše připravené, přišli žáci z Nesovic. Seznámili jsme se s nimi. V hudebně jsme jim 
zazpívali a potom následovalo občerstvení v kuchyňce. Moc všem chutnalo. Pak jsme jim šli 
ukázat školu. Potom jsme se přesunuli do tělocvičny a na bazén, kde jsme si zahráli hry. Na 
závěr jsme se rozloučili. Paní učitelka z Nesovic nás pochválila, že jsme měli všechno krásně 
připravené. 
A proč Nesováci přijeli? Přijeli proto, aby se s námi seznámili a poznali, jaké to tady je.  

Čtvrťáci 
 
 



 
Týden se Zdravou pětkou 

 
Zdravá 5 je celorepublikový vzdělávací program pro základní školy. Je zaměřen na zdravý 
životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky v rámci 
dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. 
V týdnu od 6. 2. – 10. 2. se tohoto projektu zúčastnili i žáci naší školy. 

 
Zdravá pětka u šesťáků 
Dne 8. 2. 2017 k nám do třídy přijela paní ze zdravé pětky. Bavili jsme se o zdravém jídle. Paní 
lektorka s sebou přivezla 5 receptů zdravého stravování. Byli jsme rozděleni na 5 skupin. Každá 
skupina dostala upravený zdravý recept. 
Ve skupinách jsme si připravili tyto pokrmy: müsli dort, smetánka, zdravý energy drink, 
zeleninové hranolky s tvarohovou omáčkou a paprikové jednohubky. 
Naše skupina připravovala paprikové jednohubky. Zajímá vás, jak se připraví? 
Z paprik se vyřežou „lodičky“ a do nich se dá sýrová pomazánka.  Smícháme nastrouhanou 
mrkev, sýr žervé, bazalku. Takto připravenou pomazánku natíráme na paprikové lodičky. Všem 
to chutnalo. 
 
 
 

 
 
Chcete si také vyzkoušet zdravé recepty? Připravili jsme pro vás jednoduchý návod. 

 
Ovocný energy drink. 
Potřebujeme: zázvor, pomeranč, citron, grep  
Do džbánu jsme vymačkali šťávu z pomeranče, citronu a grepu. Vymačkanou šťávu jsme rozlili 
do dvou džbánů. Do jednoho džbánu jsme nalili studenou vodu a do druhého horkou. Do obou 
sklenic jsme přidali nastrouhaný zázvor. Oba nápoje jsme zamíchali a pak jsme to ochutnali. 
Nám chutnal nápoj horký, ale v létě by nás osvěžil nápoj studený. 

 
Tvaroháček s piškoty a banánem 
Na výrobu tvaroháčku potřebujeme: ½ tvarohu, ½ smetany, piškoty, banán, 2 lžíce medu. 
Nejprve rozšleháme tvaroh a smetanu dohladka , potom přidáme 2 lžíce medu. Vezmeme si 
banán a nakrájíme ho na kolečka, připravíme si misky a střídavě dáváme tvaroháček, kolečka 
banánu a piškoty. A tvaroháček je hotový. Chutnal všem, kdo ho ochutnal. 

 



 
Müsli cheesecake 
Na 5 porcí si připravíme: 4 PL ovesných vloček, 2 PL kokosu, 2 LP rozinek, 100 g sýru lučina, 2 
malá jablka, 2 LP medu, 2 LP vody 
Na ozdobení: skořice, rozinky, lístek máty, kokos, chia semínka 
Do misky si dáme ovesné vločky  s vodou  zamícháme a necháme chvíli odpočinout cca  1 
hodinu. Potom přidáme kokos a rozinky zase promícháme. Jablka si nastrouháme nahrubo a 
přidáme do směsi. Osladíme medem a přidáme sýr lučinu,  znovu  zamícháme. Směs si dáme 
do misek a dozdobíme skořicí, lístkem máty, kokosem, semínky chia a rozinkami. 
 
Zeleninové hranolky s tvarohovým dresinkem 
Na výrobu hranolek potřebujeme: 1 kedlubnu, 2 mrkve, 1 celer, ½ okurku, ½ tvarohu, stroužek 
česneku, petržel, olivový olej, kurkumu 
Nejprve nakrájíme zeleninu, poté vezmeme misku s víkem, do které dáme zeleninu, olivový 
olej a kurkumu. Vše třepeme, dokud se zelenina neobarví. Vezmeme tvaroh a přidáme 
rozmačkaný česnek, petržel a vše promícháme. Zeleninové hranolky jsme si ochutili 
tvarohovým dresinkem. Zdravé hranolky nám chutnaly. 
 
Zdravá 5 v první třídě 
 

 
 
 



Na vysvědčení samé 5! 
Naši třídu navštívila paní jménem Monika. Přišla za námi, aby nám řekla, co jíst a co ne. 
Seznámila nás s programem a potom jsme se rozdělili do skupinek. Zadávala nám různé otázky 
a my jsme na ně měli odpovídat. Jedna z otázek zněla: Víte, kolik je v jedné Coca-cole kostek 
cukru? Jedna skupina odpověděla správně. 32 kostek. V druhé části programu jsme dostali 
ovoce, zeleninu, pečivo a k tomu talíř. Měli jsme pomocí těchto surovin vytvořit obrázek. 
Podařilo se nám vytvořit domeček u lesa, naši planetu, pláž s pokladem a hřbitov. Za naši práci 
jsme byli odměněni neobvyklým vysvědčením – samými pětkami 
 
Ve slohu právě probíráme LÍČENÍ. Dostali jsme za úkol napsat líčení o své nejoblíbenější 
pochoutce. A jak se nám to povedlo? Posuďte sami.  
Moje největší pochoutka 
Ahoj, moje úžasná dobrůtko! I když moc lidem nechutnáš, já tě miluji od prvního kousnutí. 
Voníš jako nejrůznější koření světa. Na tvém do zlatova upečeném těstě se rozprostírá 
zlaťoučký sýr. Kousky salámu máš rovnoměrně rozmístěné po celé své ose. Červené tence 
nakrájené kousky rajčat tě skvěle doplňují. Tvojí velkou třešničkou na dortu, jsou kousíčky 
ananasu, tak sladkého. Zbožňuji tě, má pizzo Hawai! (M. Pelcová 8. B) 

 
 

Jako svou největší pochoutku jsem si vybral smažené vesele usmívající se řízečky. Můj řízečku, 
rozhlížíš se z talíře po okolí a odbýváš si svoje poslední chvilky na tomto světě. Tvoje vůně je 
tak krásná, jako když na jaře rozkvétají květiny. Na jazyku se rozplýváš hladce a s úsměvem 
zapadáš až do žaludku, kde si můžeš povídat s ostatními pochoutkami. ( Jan Machálek 8. B) 
 
Má milá čokoládo, 
miluji tvou chuť a vůni. Tvé chutě jsou vždy různorodé a to mám na tobě tak ráda.  Nařizuješ 
mi, abych používala svou fantazii a hádala, jestli je v tobě více mléka, smetany nebo kakaa. Tvá 
vůně je také pokaždé jiná. Neexistuje pro ni specifický název a přesto má vždy něco 
společného, něco, co nikdo nedokáže rozluštit a přece se to někde v zákoutí naší mysli ukrývá.   

      Eliška Králíková, 8. B  
Moje největší pochoutka 

Můj nadýchaný obláčku, můj splňený sne, 
ve dne v noci po tobě toužím. 

Jsi tak úžasný, tvá jemně nenápadná chuť 
je jako první cukrová vata na pouti. 

S každým soustem andělé tančí na jazyku. 
Za nic na světě bych tě nevyměnila. 

Nejlíp chutnáš z cukrárny v Prostějově a 
vždycky mě poctíš svou návštěvou. 

PS: ještě se uvidíme... 
 

Patricie Latioková, 8.B 



 
V úterý 21. 2. 2017 za námi přijelo mobilní planetárium 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
Moc se mi líbilo, jak jsme si promítali film. Bylo to zajímavé, dozvěděli jsme, jak vznikl náš život. 
Nevěděla jsem, jak vznikl život. Jsem ráda, že jsem ten film viděla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Technické muzeum Brno 
 
Čtvrťáci a páťáci se vydali, ve středu 22. 2., do Technického muzea v Brně. Navštívili výstavu 
Dinosauři na řetězu a Uličku řemesel. Čvrťáci z exkurze psali dopis svým kamarádům. 
 
Milá Veroniko, 
22. 2. jsme byli v Technickém muzeu v Brně. Šli jsme na dinosaury. Jeden pán nám o nich 
chvilku vyprávěl, potom jsme šli do takového menšího kina. Tam nám pustili film o malém 
dinosaurovi, kterému umřela maminka a tak bloudil, až byl velký, tak si vzal jednu holku. Bylo 
to super. 

                      Hezký den Justýna 
 

Milá babičko, 
22. 2. jsme byli v Technickém muzeu v Brně. Nejvíc se mi tam líbili ti dinosauři. Bylo jich tam 
moc. Jednoho jsme si mohli vykopat z písku. Jednoho dinosaura jsme si zkusili ovládat. 
 

Hezký den Monika 
Milý tatínku, 
22. 2. jsme byli v Technickém muzeu Brno. Nejvíc se mi líbilo, jak jsme si hráli, že jsme 
v minulosti. Já jsem byla švadlena a Anička byla žena ševce. Vždycky jsme se sešly na náměstí a 
povídaly si. Někdy jsme šly i do hospody a do obchodu. 
 

Pá pá tvoje Barča. 
 

Dne 22. 2. jsme se třídou jeli do technického muzea. Přijeli jsme tam v 9.00, tam na nás čekal 
pán. Přivedl nás do patra, když jsme otevřeli dveře, viděli jsme obrovského dinosaura.  Měl 
velké kosti a obrovskou lebku. Dále jsme pokračovali do místnosti, kde se promítal 3D film o 
dinosaurech, byl hezký. Dál jsme vyšli z místnosti a dinosauři se vážně hýbali! 
Potom jsme šli do přízemí, kde jsme se nasvačili. Přišla pro nás paní, která nás vzala do 
druhého patra, kde nás čekala další prohlídka. Ukázala nám řemesla jako je: zubař, holič, švec, 
a dále jsme si prohlédli koloniál, trafiku i hospodu. Taky nám ukázala, jak to vypadalo 
v domácnosti. Zážitek: Bylo to super. Jedním slovem – boží. 

T. Korbičková, 5. třída 
Minikvíz 

 
Masopust bylo v minulosti období: 
a) období od Tří králů do Popeleční středy 
b)období od 1. ledna do Tří králů 
c) období od Popeleční středy do Tří králů 
 

 

Popeleční středa v roce 2017 připadá na: 
a) 22. února 
b) 1. března 
c) 15. února 

 

 


