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   Příběhy vrby 

Smuteční vrba před školou. Byla obrovská, ořezaná až kmen s dvěma 

hrozivými pařáty v roce 2006 a vítězná o tři roky později, kdy byla návštěvníky 

dne otevřených dveří vyhlášena nejkrásnějším stromem Brankovic. 

Zdálo se, že vichřice z letošního 29. října zpečetila její osud a strom půjde 

k zemi i ze země. A tak jsme vyzvali všechny, které baví vyprávět, naslouchat a 

psát, aby se podělili o svůj příběh vrby před školou. Výsledkem byl soubor 

(mini)povídek a básnických výtvorů, a přestože jsme se nedověděli, jak stará 

vrba je, všechny příspěvky nám udělaly radost, protože byly originální, 

poetické i poučné. Jeden z oceněných si můžete přečíst na druhé straně, ostatní 

jsou zveřejněny ve skříňce před školou. Čtenáře upozorňujeme, že příspěvky 

nejsou obsahově ani formálně upravené. 

  

 

 

Škola pro všechny  

pořádá akce pro rodiče.  
 

V rámci projektu Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků, do 

kterého je naše škola zapojena, pořádáme setkání rodičů a dalších zájemců s odborníky, kteří mají zájem 

dětí přímo ve své pracovní náplni. Řeč nebyla pokaždé pouze o škole a učení. Naopak, chtěli jsme 

nabídnout témata zajímavá z hlediska vzdělávání i taková, která mohou rodičům (pokud jsou nejistí) 

napovědět, jak pohlížet na chování vlastních dětí a třeba jim více porozumět. Podobu setkání mohli 

ovlivnit sami účastníci – po přednášce zaměřené na prezentaci dané problematiky následovala diskuze 

s pozvaným odborníkem.  

V letošním roce se uskutečnila čtyři setkání: 

- Poruchy učení – Mgr. J. Jeklová a Mgr. M. Nečasová, Křesťanská pedagogicko-psychologická 

poradna Brno  

- Prevence on-line závislosti u dětí – Mgr. M. Fialová, Pedagogická fakulta Masarykovy 

univerzity 

- Výběr povolání a profesní uplatnění – Mgr. M. Kupka, kariérový poradce ZŠ a MŠ Brankovice 

- Poruchy chování – Mgr. M. Šimanová, školní psycholožka ZŠ a MŠ Brankovice.  

Další dvě setkání chystáme na první pololetí roku 2018. Již v lednu bude akce zajímavá zvláště pro rodiče 

starších žáků – Co nás čeká na střední škole? – a zatím posledním plánovaným tématem je Bezpečí 

v on-line světě. 

Doufáme, že více rodičů využije možnost setkat se s odborníky a pracovníky školského poradenského 

pracoviště. Budete mít příležitost sdílet svoje postřehy, rady a zkušenosti a také zjistíte, na koho ve škole 

se můžete v případě potřeby obrátit a s kým budete jednat. 

  

 

Vyučování v pátek 22. prosince: 1. – 5. ročník do 11.30, 6. – 9. ročník do 12.25, 

školní družina do 15 hodin.  

Provoz školy a školky po vánočních prázdninách bude zahájen ve středu 3. ledna. 



ples 

Příběh vrby 

Psal se rok 2010, kdy jsme poprvé uviděli naši školu. Ještě předtím nás ale uchvátila majestátná vrba.  

Pomysleli jsme na to, kolik na ní bude zábavy. Jak čas šel, vrba musela snášet mnoho. Například když 

jsme se na ní houpali. Byla to sice zábava, ale myslím, že vrba z toho nadšená nebyla. Docela jasně se 

mi vybavuje, když jsem z ní poprvé spadla. Dlouhou dobu jsem pak na ni nechtěla vlézt. Domnívala 

jsem se, že to bylo něco jako odplata za to, že ji nenecháme na pokoji. Párkrát se mi dokonce zdálo o 

tom, jak se pomalu mění na vrbu mlátičku z Harryho Pottera. To se mi k ní taky moc nechtělo. Zkrátka 

někdo z ní měl radost a myslel si, že je to to nejlepší na škole a někdo z ní měl strach. Jednou ji potkal 

hrozný osud. Byla pokácena. Všechny to zarmoutilo, zvláště ty mladší. Myslím si, že prožila krásný 

život a hodně toho zažila.        M. Učňová, VIII. B 

 

 

Poznámky do kalendáře: 

23. prosince – 2. ledna (sobota – úterý)   vánoční prázdniny 

19. ledna (pátek)     začíná prodej vstupenek na školní ples 

2. února (pátek)     pololetní prázdniny 

2. února (pátek)     školní ples  

5. února – 11. února (pondělí – neděle)  jarní prázdniny 

15. února (čtvrtek)     schůzka rodičů v mateřské škole 

29. a 30. března (čtvrtek a pátek)   velikonoční prázdniny 

4. dubna (středa)      zápis do prvního ročníku  

10. května (čtvrtek)      zápis k předškolnímu vzdělávání  

 

 

Hrát bude skupina Relax Band. 

Předprodej vstupenek začne v pátek 19. ledna. 

Vstupenka s místenkou 120 Kč,  

vstupenka bez místenky 100 Kč. 

Veřejná generálka vystoupení žáků je v 18.30. 

 

 

 

 

Vánoční slovo ředitele školy 

Roku 2017 odbíjejí poslední hodiny a za dveřmi už nedočkavě postává jeho nástupce, rok 2018. 

Všichni se těšíme na vánoce, radujeme se z dárků, podléhajíce pocitu štěstí. Škoda, že si neuvědomujeme, 

že tento pocit můžeme zažívat každý den, každé ráno když se probudíme.   

Pedagogům, žákům, rodičům, ostatním zaměstnancům školy, starostům, prostě lidem, kteří se 

podílejí na chodu naší školy, děkuji za pomoc a přízeň. Vám všem do roku 2018 přeji: 12 měsíců bez 

nemocí, 53 týdnů optimismu, 365 dnů štěstí, 8 760 hodin splněných přání, 525 600 minut pohody a 31 

536 000 vteřin lásky!               Mgr. Jaroslav Hejný 


