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Písmena pro prvňáky 
V dílnách máme téma 
PLAST. Paní učitelka 
vymyslela, že vyrobíme 
pro první třídu 
písmenka, aby se jim 
lépe učilo. Výroba nám 
trvala celkem dlouho, 
ale společnými silami 
jsme to dokázali. Když 
jsme měli všechna 
písmenka vyrobená, 
zanesli jsme je 
prvňáčkům. Děti měly 
radost a společně jsme 
skládali slova, která 

znají. Nevynechali jsme žádné písmenko. O zelené R se strhla mezi prvňáky rvačka. Ke konci si nás 
paní učitelka vyfotila společně s prvňáky. Dostali jsme i sladkou odměnu. Myslíme si, že prvňáci 
byli spokojeni a udělali jsme jim radost. 

   T. Filípková, I. Mlčochová, M. Brňák – 9. A 
 

 
 
 



Setkání s Nesováky 
 
Ahoj, v pondělí 15. ledna jsme začali s přípravou občerstvení. Dost nám to šlo, pekli jsme jedna 
báseň. Pro zajímavost pekli jsme muffiny a šneky. V úterý přijeli Nesováci, tak jsme je přivítali. 
Přijel i můj bývalý spolužák Martin, který s námi chodil do 1. třídy. Společně jsme si pochutnali na 
připraveném občerstvení. Potom nám pan ředitel odpovídal na otázky, které si pro něho připravili 
žáci z Nesovic. Potom následovalo překvapení – deváťáci s p. učitelkou Spurnou, nám předvedli 
pokusy. Potom jsme se rozdělili do skupin a chodili jsme do různých tříd. Na závěr jsme se sešli 
v hudebně, kde jsme Nesovákům předali keramické sovičky. 

Páťáci 
 
A  hodnocení čtvrťáků……. 
 
Akce se mi líbila, hráli jsme hry a hosté z Nesovic byli příjemní. Já osobně musím poděkovat          
5.  třídě. Děkuji za příjemný den. 
 
Moc se mi líbilo, že děti  z Nesovic nám moc pomáhaly a také se mi líbil program. A už se moc 
těším, až se  snimi budu učit. Nejvíc se mi líbily pokusy na začátku dne. 
 
 

Líbilo se mi, jak jsme řezali prkno. Nejvíc se mi líbil soud. 
 
 
 

Dnešní program se mi moc líbil. Nejvíc se mi líbila hodina s panem učitelem Kratochvílem v dílnách. 
 
Akce se mi líbila, nejlepší byla práce na počítači 
 
 

Líbilo se mi to, že jsem vyhrál soutěž v angličtině. 
 

Líbila se mi čeština. 
 

Líbilo se mi, že jsem měl ve skupině dva kamarády z Nesovic. 
 
Setkání s budoucími spolužáky 
 
Dne 15. 1. 2018 jsme pekli občerstvení pro děti z Nesovic. Pekli jsme to nahoře v kuchyňce, vonělo 
to tam. Dne 16. 1. přijeli naši budoucí spolužáci z Nesovic. My z Brankovic jsme měli na sobě různé 
barvy. Já jsem měla fialovou. Potom jsme jedli muffiny a pizza šneky. Potom přišla paní učitelka 
Spurná se dvěma deváťačkami a udělaly nám tři pokusy, to bylo překvapení. A potom přišel pan 
ředitel a říkal nám něco o škole. Potom jsme prováděli Nesováky po škole.  Až Nesováci odjeli, 
čekala nás ta nejhorší část dne – a to byl úklid. 

Anna Křížková, 5. třída 
 



 
Setkání s Nesováky – fotokronika 

  

 



 
Poslední nocování třídy IX. B 
Nocování se třídou se mi líbilo a byla jsem se všemi ráda. Přišlo mi, že to byla jediná akce, na které 
jsme byli všichni doopravdy spolu. Každý jakoby se najednou ukázal z lepší stránky. Bohužel jsem si 
také uvědomovala, že čím víc jsme jako kolektiv více spolu a šťastní, tím víc bude těžší se rozloučit. 
Z toho důvodu jsem také trochu naštvaná. Šťastná, ale naštvaná. 

       Patricie Latioková, 9.B 
 

Ve středu 24. 1. jsme přespali škole. Rozdělili jsme se do skupin a začali péct sušenky na svačinu. Když 
jsme byli se vším hotovi, vypravili jsme se do tělocvičny. Hráli jsme florbal a ringo. Pak následovala 
večeře – pizza, kterou nám přivezli na objednávku až do školy. Po jídle nesmělo chybět zpívání, 
schovávaná ve tmě a hraní her. Nakonec jsme si pustili film a povídali si. Do spacáků nás bohužel 
učitelky zahnaly dřív, než bychom si přáli. Nocování se nám moc líbilo. 

       Adéla Mazuchová, 9. B 
 

Bobování  s 1. třídou 
V pátek 19. 1. 2018 jsme třetí vyučovací hodinu místo dějepisu šli bobovat s první třídou na kopec za 
školou. Každý deváťák si vzal jednoho prvňáka, se kterým boboval. Líbilo se to nejen prvňákům, ale i 
nám, deváťákům. Ani nevadilo, že bylo pár drobných havárií. 

       Jaromír Šamšula, 9. B 
 

Pexesománie 
Kdo by neznal hru - Pexeso? Každý z nás ji hrál 
určitě nejednou. V týdnu od 22. -26. ledna se 
v hodinách Informatiky odehrával souboj 
v online pexesu. Soutěžilo se v různých 
kategoriích. Ve 4. třídě hledali žáci stopy 
zvířat, páťáci poznávali plody stromů a rostlin. 
Šesťáci se prokousávali starodávnými divy 
světa. Žáci sedmého ročníku putovali po naší 
republice – poznávali hrady a zámky. Osmáci 
měli za úkol hledat portréty významných 
fyziků a chemiků. Žáci zjistili, že hrát pexeso 
na počítači, není zas tak jednoduché.  
 
Mezi nejlepší hráče patří: 

4. třída 
5. třída 
6. A 
6. B 
7. A 
7. B 
8. A 
8. B 

Tomáš Pěnica, David Gamba, Kristýna Lukášková 
Jiří Červinka, Michaela Procházková, Barbora Paulíková 
Soňa Filípková, Eliška Dupejová, Vojtěch Šamšula 
Dominik Knesl, Jakub Kilián, Petra Křenová 
Filip Staněk, Filip Šťastný, Ondřej Pilát 
Erik Drašar, Aneta Formánková, Klára Paulíková 
Helena Moulisová, Magdaléna Gajdová, Zuzana Kociolková 
Jakub Čihánek, Matěj Hoždora, Michal Pavéska 

 



 
Hodina tvůrčího psaní v 8. třídě 
 
Vysvědčení bylo rozdáno, a tak nám paní učitelka připravila „Losovačku“. Každý z nás si vybral tři 
slova: podstatné jméno, přídavné jméno, sloveso. A náš úkol. Vytvořte báseň, příběh, pohádku 
s využitím vybraných slov. Celkem se nám dařilo.  

Myší láska 
L.Pěnicová, Z. Kociolková 
 
Byla jednou jedna myš 
a byla hladká jako plyš. 
Chtěla umět plavat, 
ale uměla jen hrabat. 
 
Když tak jednou hrabala, 
pana myšáka potkala. 
Byl to myšák ochotný, 
všemi mastmi mazaný. 
 
Ona se do něj zamilovala 
a klíč od svého srdce mu dala. 
Vstříc své lásce letěli spolu 
a měli myšátek plnou stodolu. 
 
(myš, hladký, plavat, ochotný, klíč, létat) 
 
 

Veselý chlapeček 
A.Baráková, T.Handlová 
 
Veselý chlapeček hrál si na písečku, 
když vtom uviděl koloběžku. 
Byla krásná červená 
o strom v parku opřená. 
 
Rozběhl se pro ni 
a nevnímal ani, 
jestli někomu patří  
a v tom maminku spatří. 
A ta začne řvát, 
že ji nemá brát. 
 
Chlapečkovi tečou slzy, 
vypadá to, že rozbrečí se brzy. 
Maminka mu tedy slíbí, 
že hračku, která se mu líbí 
koupí v obchodě 
v ošuntělém podchodě. 
 
Když do obchodu dorazí, 
chlapec dveře rozrazí. 
Vtom uvidí sáně 
a vrhne se na ně. 
 
(koloběžka, sáně, veselý, hrát, řvát, ošuntělý) 

 
Pranostiky 
 
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen. 

 
Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí. 

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

 
 
 



 
 

Ples 
 

V pátek 2. 2. 20148 se uskutečnil školní ples v Brankovicích. Žáci devátých tříd si od konce září 

připravovali polonézu na píseň Angels od Robbieho Williamse. Vše to začalo veřejnou generálkou, 

která se uskutečnila v 18:30. Následovala hlavní polonéza ve 20:00. Pak byl tanec s rodiči a volná 

zábava do 22:00, kdy se odehrála druhá, a tudíž poslední polonéza.  Všichni byli nadšení, že už to 

nikdy nemusí předvádět. O půlnoci nás čekala tombola, kde jsme vyhráli mnoho cen. Ples jsme si užili 

a budeme na něj do smrti vzpomínat.                               

 

Jan Hřebíček, IX. A  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jarní prázdniny 
Na jarní prázdniny jsem jela s SKT- Sportovní Klub Triatlonu na hory. Byli jsme 
ubytovaní v  
Oščadnici a každé ráno jsme jezdili autobusem na sjezdovku jménem Velká Rača. 
S pobytem jsem byla moc spokojená a jsem ráda, že jsem se naučila lyžovat. 
Jezdili jsme až do půl jedné a šli jsme na oběd. Vařili tam senzačně! Jak jsme byli 
nacpaní, vyjeli jsme lanovkou znovu nahoru a domů jsme jeli až o půl čtvrté. A 
tak to bylo každý den, kromě středy, to jsme měli volno. Někteří šli na běžky a 
někteří na boby, já byla mezi těmi, co šli bobovat. Na lyžáku se mi moc líbilo a 
byla jsem spokojená. 

 
Eliška Dupejová, 6. A 

 
 
 



 
 

Spaní ve škole 8. B 
 Ve čtvrtek 15. 2. se v naší škole uskutečnilo přespávání ve škole. Tuto akci si naplánovali žáci 
8. B.  Nakonec ve škole spalo osm osmáků, paní učitelka Celnarová a paní asistentka Gorošáková s 
dětmi.  
 V 16 hodin jsme se sešli v učebně hudební výchovy a po nachystání věcí jsme vyrazili do 
tělocvičny. Zde jsme hráli vybíjenou. Při hře jsme si užili spoustu zábavy. Po vybíjené jsme šli ven, 
kde jsme chvíli pobyli. Když jsme došli z venku, nachystali jsme špekáčky a vyšli jsme znovu ven. 
Rozdělali jsme kupodivu rychle oheň, ale neměli jsme vidlice na opékání, a tak jsme museli natrhat 
nějaké větve. Po snězení špekáčků jsme jen tak stáli kolem ohně a povídali si, dokonce jsme se 
pokusili i zpívat, ale po chvilce jsme to vzdali. Když jsme došli zpět do hudebny, začali jsme se 
připravovat do sprchy. Po sprše jsme začali péct buchtu na páteční ráno, myslím, že se nám 
povedla. Po strčení buchty do trouby jsme začali hrát schovávanou ve tmě. Byla to velká zábava, 
ale občas šel mráz po zádech, jestli nás někdo neobjeví, nebo když někdo zakřičel. Po schovávané 
jsme byli celkem unavení, tak se někteří šli dívat na film a někteří šli do stolovny hrát hry.  
 Druhý den ráno se nám nechtělo vůbec vstávat, jelikož jsme věděli, že se budeme muset jít 
opět učit, ale nakonec jsme vstali. Na snídani jsme si dali buchtu, kterou jsme upekli včera a 
pomalu jsme se vydali na první vyučovací hodinu. I v první hodině jsme vypadali dost unaveně, ale 
během dne to z nás pomalu opadlo. 
 Myslím, že to byla velká zábava, a ti co tam nebyli, o moc přišli. 

           M. Učňová 
 

Hokejový den 
V pátek 23. 2. hráli naši hokejisté důležité utkání s Rusy. Měli jsme velkou radost, že pan ředitel dovolil 
všem žákům, aby se na zápas dívali a fandili našim. I přes naši velkou podporu se českým hokejistům 
nepodařilo nad silným soupeřem zvítězit. Čeká nás ještě boj o bronz. Doufáme, že to našim tentokrát 
vyjde. 

    Ivona Mlčochová, Tereza Filípková, Miloš Holásek, 9. A 
 

 
Praktický pomocník 
Ve vyučovací  hodině Svět práce jsme dostali za úkol 
vytvořit univerzální otvírák na krabice, které nám přijdou 
poštou nebo jakkoli jinak. Měli jsme k dispozici plast 
libovolné barvy. Z papíru jsme si vystřihli takový podivný 
tvar, který vypadal trochu jako logo Vodafonu – pokud víte. 
Pak jsme jej překreslili na plast a vyřezali pilkou. Pak už jen 
stačilo trochu opilovat do krásy a nabrousit. Povedla se nám 
velice jednoduchá a užitečná věc. 

                                                         
Eliška Dupejová, 6. A 

 
 

 


