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Od tamtamu k internetu… 
 

Dne 16. 03. 2018 jeli žáci 5. a 6. ročníku na 
exkurzi do Technického muzea v Brně. Když 
jsme přijeli na místo, bylo asi tak kolem 
deváté hodiny. V muzeu jsme si v šatně 
odložili batůžky a bundy, rozdělili jsme se na 
dvě skupiny. Jako první jsme navštívili hernu, 
kde jsme měli volnou prohlídku. V herně se 
mi moc líbilo, bylo to tam lepší než v 
nějakém zábavném parku. Nejvíc mě zaujala 
taková napodobenina černé díry. Do 
takového velkého trychtýře jste pustili 
železné kolečko s dírkou uprostřed a kolečko 
jezdilo po okrajích, než spadlo. V herně to 
bylo mega super. Po krátké přestávce nás 
čekala vzdělávací přednáška o prvním 
dorozumívacím prostředku, který se jmenuje 

tamtam. Dále jsme si ukazovali psací stroje, 
první televize, gramofony, rádia, kalkulačky a 
počítače. Mohli jsme si zahrát hry na starých 
počítačích. Po vzdělávací přednášce jsme si 
mohli projít celé muzeum podle zájmu. Já 
jsem se šla podívat na auta, která byla moc 
zajímavá. Exkurze byla naučná, ale i zábavná. 

Simona Luzarová, 6. A 
 
Nejlepší byla herna         Vyzkoušeli jsme si staré hry na počítači 

     SUPER! 
Bylo tam hodně zajímavých věcí o elektronice 

Nejvíce se mi líbily staré mobilní telefony a staré počítače 



 
 

Byli jste v Brankovicích na DO – RE – MI? 
Jestli ne, tak si přečtěte naši zprávu. 
V neděli, 25. 3. 2018, proběhla v kulturním domě v Brankovicích pěvecká soutěž DO – RE – MI, 
kterou uspořádal Kabinet hudební výchovy při zdejší škole. Bylo k vidění celkem 10 soutěžních 
vystoupení a v repertoáru se objevily jak písničky od českých interpretů, tak i anglické hity. 
Jako moderátoři se představili Vilém Rybnikář – žák 8. ročníku a Adéla Mazuchová – žákyně 9. 
ročníku. I přes velkou trému se všechna vystoupení účinkujícím povedla a vždy je doprovázel 
bouřlivý potlesk z publika. Po ukončení soutěžních čísel dostali diváci prostor k hlasování o 
vítězi. Mohli odevzdat hlasovací lístek svému favoritovi. Mezitím, co se v zákulisí sčítaly hlasy, 
zpestřilo čekání na výsledky vystoupení vítězů z minulých ročníků. Velkým překvapením pro 
všechny přítomné se stal kvalitní baletní výkon Viléma Rybnikáře. Přestávku završila sborová 
skladba v tříhlasé úpravě Happy Day, kterou společně nacvičili všichni účinkující. Pak přišel čas 
na vyhlášení výsledků diváckého hlasování. 

 
3. místo – Eliška Králíková – píseň MAD WORLD 
                   Michaela Procházková – píseň Sedmkrát 
2. místo – Martin Brňák – píseň – Voda, čo ma drží nad vodou 
1. místo – Klára a Barbora Paulíkovy – píseň – Cesta 
 
Tím celá soutěž skončila a my věříme, že byla pro všechny diváky příjemným zpestřením 
nedělního odpoledne. 

                                     Adéla Mazuchová, Eliška Králíková, Michaela Pelcová – žákyně 9. B 
 

Den úsměvů - vítězové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Velikonoce 
Velikonoce jsou křesťanský svátek. Oslavuje se vzkříšení Ježíše Krista.  
Dodržuje se spousta různých tradic – zvony nahradí hrkačky a klapačky, peče se beránek, zdobí 
se vajíčka, chodí mrskači. 
Svátek se mi docela líbí, protože nechodíme do školy a dostaneme spoustu sladkostí a dárků. 
Ale na druhou stranu nesnáším velikonoční pondělí. Je nefér, že kluci si vymrskají spoustu 
peněz a dobrůtek a holky vyfasují pouze modřiny na zadku. 

       Eliška Dupejová, 6. A 
 
Na Velikonoce pečeme beránka, malujeme vajíčka. Kluci chodí vymrskat děvčata pomlázkou 
z vrbových proutků. Dostanou za to malovaná vajíčka a sladkosti. Na pomlázku klukům holky 
vážou barevné mašle. Kluci při mrskání říkají básničku: Hody, hody, doprovody, dejte….. 

        
Soňa Filípková, 6. A 

 
Na velikonoční pondělí jsem se připravoval už od soboty. V sobotu jsem jel s taťkou pro vrbové 
proutky, abych si upletl pomlázku. Nepovedlo se mi to ani napodruhé ani napopáté, proto 
jsem si musel nějakou koupit. V neděli odpoledne začaly sestry barvit vejce a k večeru jsem na 
stole viděl modrá, žlutá, zelená, červená vejce a na některých byly nálepky. V pondělí v 8.00 
jsem vstal, připravil jsem se a šel vymrskat sestry a pokračoval jsem celou Tyršovkou. 

        
Milan Moulis, 6. A 

 
 
Slavíme úspěchy 
Ve středu 4. 4. 2018 se naše žákyně 9. ročníku, Adéla Mazuchová, zúčastnila krajského kola 

Olympiády v českém jazyce. Přípravu na olympiádu 
komplikovala nemoc žákyně a velikonoční prázdniny. 
V soutěži byly dvě části – jazyková a slohová.  Adéla 
musela  prostudovat  ve svém volném čase zadání 
minulých kol a úsilí se vyplatilo. Za své snažení si 
odnesla krásné 2. místo a daleko za zády nechala 
ostatní soutěžící. Postupuje tedy do celostátního 
kola, ve kterém bude mezi sebou soupeřit prvních 5 
oceněných žáků z každého kraje. Přejeme štěstí a 
zároveň gratulujeme k takovému úspěchu. 

      Předmětová komise českého jazyka 
 
 
 



 
 

 

Technické muzeum 
Dne 5. 4. 2018 jsme byli na exkurzi, kde se nám nejvíce líbila herna, 

ve které jsme zkoušeli 
různé pokusy. Také 
nás zaujal klavír, který 
hrál sám. Dále jsme 
viděli zajímavé 
počítače, foťáky, 
mikroskopy, telefony. 
Moc nás bavilo 
hledání informací 
k rozluštění hesla, 

abychom si mohli zahrát hru na starším počítači. Moc se nám 
exkurze v Technickém muzeu líbila. 

Iva Tauberová, Nikol Šrámková 

 
 
 

 
 
 
 
Exkurze Planetárium Brno  
 
Dne 11. 4. 2018 jela třída 6. A a 6. B na exkurzi do Planetária. Jeli jsme vlakem z Brankovic. 
Když jsme do Brna dojeli, měli jsme rozchod na náměstí Svobody. Po rozchodu jsme jeli šalinou 
na Kraví horu, kde se planetárium nachází. V 10:00 jsme šli do takového, jako kdyby kina, kde 
jste si mohli sedačku nastavit na ležato a na stropě se promítalo. Program byl rozdělen na tři 
části: první byla spojena s teorií, druhá nás informovala o Exoplanetách a třetí pořad byl o 
různých sondách. Když to skončilo, jeli jsme šalinou na hlavní nádraží, šli do Vaňkovky, kde 
jsme měli rozchod. A jeli jsme domů. Mně upřímně se to hodně líbilo, i když to bylo celkem 
krátké. 

Simona Luzarová 
 
 



 
NOCOVÁNÍ 2. A VE ŠKOLE 
Po skoro dvouletém čekání se i děti 2. A dočkaly nocování ve škole. Stalo se tak z 12. na 13. 
dubna 2018. Plni nadšení a očekávání se sešly v 16. h před školou  a po krátkém zabydlení  ve 
vlastní třídě se všichni vrhli do bazénu. Hodinka dovádění byla završena společných skokem do 
vody, ze kterého měla většina největší zážitek. Po chvíli odpočinku, večeři a nedokončené 
pohádce na děti čekala stezka odvahy připravená 6 dětmi z 8. A. Hra se povedla natolik, že 
patřila k největším zážitkům celého nocování. (Tímto osmákům ještě jednou mockrát 
děkujeme a jsme rádi, že mohli být s námi.) Úkolem dětí bylo chodit po tmě venku, hledat 
rozstříhanou básničku: 

U hřiště v malém lese, 
každý se tam strachy třese. 

Žijí tam totiž strašidla 
a my jim teď určíme pravidla. 

„Utečte z lesa pryč, 
nebo na vás vezmeme bič. 

Touto básničkou mohly děti osvobodit strašidla, která je provázela po stezce. Trochu pláče, 
hodně strachu bylo odměněno skvělým pocitem z překonání sebe sama. Zasloužený 
odpočinek netrval pro dospělé dlouho, ale všichni jsme to zvládli s úsměvem na rtu. Ranní, 
nejen bábovková hostina, byla odměnou.  

Ráda bych poděkovala šesti odvážným osmákům a paní učitelce Celnarové, která byla velice 
milou společnicí dětem, fotografkou a dohledem šikovných dětí z 8. A. 

Za 2. A  p. u.č.  M. Sutorová 
 
 

 
 


