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Projektový den očima žáků
Móda
Byla jsem v oblasti „móda“. Byli jsme rozděleni na 20., 30. a 40.
léta. Zkoušeli jsme si různé druhy oblečení a podle něj jsme měnili i
účesy. K tomu nám hrála moc pěkná písnička. Akorát před klukama,
kteří právě procházeli kolem, jsme se my, holky, styděly.
Natálie Bozděchová, 4. třída
Umění
Mně se v umění líbilo. Dělali jsme z keramické hlíny lipové listy. Ve
skupinkách jsme pracovali s tabletem, vyhledávali jsme ilustrátory
a autory knížek.
Kateřina Tylšarová, 4. třída
Obchody, reklamy
Vylosovali jsme si každý kartičku a měli jsme vyhledat různé věci.
Například stavebnici Merkur, boty Baťa atd. Já jsem si vylosoval
stavebnici Merkur a zjistil jsem, že se začala vyrábět roku 1920. A
byly tam i věci, které jsem neznal – třeba mýdlo s jelenem. Bylo to
super.
Petr Paul, 4. třída

Den otevřených dveří očima žáků
Dne 18.11.2018 se na naší škole odehrál Den otevřených dveří. Tématem bylo „100 let
republiky“. Mohlo se tu vyzkoušet mnoho věcí z dřívějších dob. Ve třídě s tématem školství se
dalo vyzkoušet psaní brkem. Ve vědě se vyráběly antistresové míčky. Takhle byla v každé třídě
nějaká aktivita. Já osobně jsem byla v kuchyni, kde jsem pouštěla prezentaci a pomáhala
holkám s organizací her, které měly připraveny. Ve 14.30 byla v přízemí módní přehlídka a
v 16.00 začalo divadlo o filmu za posledních sto let. Den otevřených dveří se mi moc líbil a už
se těším na příští rok, kdy se přijdu podívat jako prvák zpátky na základku.
L. Pěnicová, 9. třída
Dne 18. 11. jsem se zúčastnila dne otevřených dveří. Na stanovišti, kde jsem byla, si
návštěvníci mohli přiřadit luštěninu k určité charakteristice. Za odměnu dostal každý menší
sáček se sušenými jablky. Občas jsme se spolužačkou stihly odběhnout do jiných tříd. Den
otevřených dveří se mi líbil.
A. Mlčoušková, 9. třída
Dne 18. 11. 2018 byl na Základní škole v Brankovicích Den otevřených dveří. Já jsem byl ve
skupině věda. Pomáhal jsem vyrábět antistresové balonky. Ale byl jsem se podívat i jinde – ve
školství, sportu, průmyslu, kuchyni. V kuchyni jsem ochutnal výborné beleše. Celý den mě
bavil.
J. Doležal, 9. třída

Bobřík informatiky
Žáci 4. – 8. ročníku v týdnu od 6. -15. listopadu lovili bobříka v hodinách Informatiky. Soutěž je
zaměřena na bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Nejlepšími lovci v tomto školním
roce jsou:
Kategorie Mini:
M. Učeň – 192, L. Berka – 176, A. Kalffas –
160
Kategorie Benjamin:
E. Dupejová – 172, B. Paulíková – 157, M.
Procházková – 152
Kategorie Kadet:
F. Šťastný – 168, S. Vikrorynová – 161, K.
Paulíková - 133

Cestování v čase
V rámci předmětu Informatika se žáci 4. – 6. ročníku mohli zapojit do soutěže – Cestování
v čase, která probíhala od září do prosince. Každý týden odpovídali na jednu otázku. Mohli se
dovědět zajímavosti z oblasti výpočetní techniky. Všichni účastníci byli odměněni. Mezi
nejpilnější soutěžící patřily Natálie Bozděchová ze 4. třídy a Marie Priesterrathová ze 6. třídy.
Zajímalo by Vás:
Kdy se poprvé objevily operační systémy?
Windows 95 – září 1995

MS DOS – srpen 1981

LINUX – září 1991

Odkdy můžeme využívat:
Pevný disk – 1956

dalekohled – 1608

myš - 1962

Nocování - 7. A
Dne 15. 11. 2018 se žáci 7. A a někteří deváťáci sešli v 16:00 hodin před budovou školy. Ve
třídě jsme si vybalili věci a spacáky. Pak jsme se odebrali společně na bazén. Po vykoupání
jsme se v multimediální učebně dívali na film Hotel Transylvánie 3. Po filmu jsme si zahráli
v tělocvičně florbal. Mezitím vybraní žáci chystali stezku odvahy, která byla opravdu
strašidelná. Pak jsme se uložili do spacáků a nechali jsme si zdát krásné sny. Nocování se nám
moc líbilo.
Terezie Nováková, 7. A

Vybráno z hodin českého jazyka
Olympiáda z českého jazyka – slohová část
Zadání: Co všechno umí světlo – libovolný slohový útvar
Kdybych se měla zamyslet, jak vnímáme světlo, začala bych takto.
Když jsem byla menší, myslela jsem si, že světlo je jen to, které máme ze Slunce nebo žárovek.
Ráda jsem si hrála hru „den a noc“, kdy vypínač na lampičce byl nejdůležitější pomůcka. U toho
bych dokázala vydržet celé hodiny.
Jakmile jsem nastoupila do školy, začalo být světlo něco víc. Potřebovala jsem ho nejen na
učení, ale i na čas strávený s rodinou a přáteli. Ty nic nenahradí.
Vrátíme se ale k dřívější otázce, jak kdo vnímá světlo. Někdo ho vnímá pouze jako něco, díky
čemu vidíme na všechny činnosti. Někdo vidí světlo i jinak. Lidé, co jsou slepí nebo jinak
postižení, vnímají světlo i v pouhých lidech, kteří se jim snaží pomoci. Já sama se to světlo
snažím přinášet do míst, kde je ho třeba. Tohle světlo je možná více potřebné, než to, které
vidíme. Dokáže pomoci i v těch nejtemnějších chvílích, kde je baterka opravdu k ničemu.
Nerada to říkám, ale světlo naděje a lásky pomalu dohořívá. V dnešní době je pro většinu lidí
mnohem důležitější světlo z počítače nebo telefonu. Hodně z těchto lidí si neuvědomuje, jak je
to ničí a ničí to i okolní svět. Tohle špatné světlo by se mělo nějak omezit, jenže to by buď
musel být celosvětový výpadek proudu, nebo by se lidé nějakým zázrakem začali starat i o
druhé Ani jedno z těchto řešení není možné. Možná akorát to první, ale upřímně, kdo z nás by
to vydržel.
M. Učňová, 9. třída

Studený prosinec - brzké jaro
Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.
Když je Barbora ucouraná, bude svatý Štěpán na ledě.

Zamysleli jste se někdy nad tím, co všechno umí světlo?
Málokdo si umí představit, že by o světle povídal několik minut, ale i tak se o to pokusím.
Nejspíš nejdůležitější světlo pro lidi je světlo viditelné, které má vlnovou délku 400 -700 nm.
V tomto krátkém úseku se nachází vše, co můžete vidět. Všechny domy, auta, stromy, prostě
všechno, co můžeme na našem světě vidět. Díky němu se můžeme perfektně orientovat
v prostoru. Bez něj by tu pro nás byla jen tma. Ale existuje i jiné světlo, které už nemůžeme
vidět – např. rentgenové záření, které má délku několika stovek pikometrů. To znamená, že je
velmi silně energeticky nabité. Tomuto zařízení bychom se měli vyhýbat, protože je pro lidi
velmi škodlivé. Při silném záření gamma na lidské tělo se rychle mění DNA dané osoby, to
může způsobit mnoho nádorů. Ale existuje i záření o větší vlnové délce. Například mikrovlnné
záření o vlnové délce od několika milimetrů až do mnoha tisíců kilometrů. Toto záření
samozřejmě také nevidíme. Je produkováno mimo jiné i elektronikou, protože není velmi
energeticky nabité, a tak je jednoduché takové záření vytvořit. Mnoho lidí si myslí, že
mikrovlnné záření je škodlivé, ale podle vědců je tělu neškodné díky nízké úrovni energie,
kterou přenáší.
Když se tak zpětně dívám, vidím, že i o klasické věci, jako je světlo, se toho dá hodně říct.
D. Bárta, 9, třída

Mikuláš ve škole
Ve středu 5. 12. jsme ve 4. třídě uslyšeli zabušení na dveře a v tom vešel do třídy Mikuláš, 3
andělé a 4 čerti. Mikuláš si zavolal pár zlobivých kluků, kteří byli zapsaní v knize hříchů. Ti
museli Mikulášovi zazpívat písničku nebo zarecitovat básničku. Jednoho kluka si dokonce vzali
do pytle a odnesli ho s sebou, ale naštěstí se vrátil. Andělé nám rozdali nadílku, dostali jsme
mandarinku, fidorku, bonbony, sušená jablka a kluci měli navíc ještě kousek uhlíku. To proto,
že během roku asi zlobili.
Julie Korbičková, 4. třída
Začala hodina. Nejdřív jsme se začali učit a najednou někdo zaklepal a zabušil. Nejdřív vešel
Mikuláš, pak 3 andělé a naposledy 4 čerti. Mikuláš vyvolal ty, kteří něco zapomínali a pak ty,
kteří zlobili. Potom andělé rozdali každému balíček a tužtičky. Mně se to hodně líbilo a kluci
dostali do balíčku uhlí, ale holky ne.
František Kalfas, 4. Třída
Ve středu chodil Mikuláš. K nám do třídy přišel ve druhé vyučovací hodině. V knize hříchů bylo
zapsáno 5 kluků. Naštěstí holka žádná. Každý hříšník musel říct básničku. Pak jsme od andílků
dostali nadílku. Líbilo se mi to, byla jsem spokojená.
Natálie Kremzová, 4. třída

Mikulášské perníčky
Ve středu 5. 12. jsme se do školy těšili, protože jsme v hodinách výtvarné výchovy pekli
perníčky. Rozdělili jsme se do čtyř skupin. Každá skupina měla jedno těsto. O těsto jsme
poprosili naše maminky nebo babičky. Těsto jsme si rozdělili na menší části a pak už jsme
váleli a vykrajovali hvězdičky, zvonečky, stromečky a co si kdo přinesl. Upečené perníčky
jsme ještě horké potřeli vajíčkem, aby se nám hezky leskly. Všechny tato práce velmi bavila,
nikdo se nenudil. Bylo to fajn a vůně z našich perníčků se nesla celou školou.
Žáci 4. ročníku

Demosthenes – řečnická soutěž
Také v letošním roce nesměla chybět řečnická soutěž. Pochvalu si zaslouží zejména žáci 6. – 7.
ročníku, kteří se na své vystoupení pečlivě připravili. A kdo patří mezi nejlepší řečníky na naší
škole? Tady je máme:

Vánoční pranostiky
Je-li na Štědrý den východ slunce jasný, urodí se jarní obilí.
Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný.
Na Štědrý večer hvězdičky - ponesou vajíčka slepičky.
Na Štědrý den před večeří se dává za okno miska s vodou.
Padá-li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí bude na polích
Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří.

Exkurze čtvrťáků a páťáků – Vánoční Brno
Ve čtvrtek 13. 12. jsme se spolu s pátou třídou vypravili na exkurzi do Brna. Je vám snad jasné,
že jsme se už dlouho předtím těšili, že uvidíme slavnostně vyzdobené ulice a náměstí. Začali
jsme na hradě Špilberk. Tady nás uchvátila výstava loutek. Některé byly jen tak ve vitríně, ale
s některými jsme si mohli zahrát divadlo. Někteří si navlékli na ruce maňásky, některé zajímaly
marionety a javajky. Nejvíce se nám líbil Spejbl a Hurvínek. Také jsme si mohli nějakou loutku
vyrobit. Škoda, že jsme měli málo času, klidně bychom tam vydrželi celé dopoledne. Ze
Špilberku jsme sešli pěšky na Zelný trh, který voněl vánočními dobrotami. Protože tam bylo
moc lidí a mohli bychom se tam ztratit, přešli jsme na Dominikánské náměstí a obdivovali jsme
vyřezávaný betlém. Hlad a žízeň jsme uhasili v KFC. Cestou k autobusu jsme viděli obří ruské
kolo, kluziště a velkou figurku, která se nafukovala a vyfukovala. Cestu zpátky jsme si zkrátili
posloucháním písniček, máváním ostatním autům nebo spaním. Moc se nám to líbilo a těšíme
se, že si takovou exkurzi ještě někdy zopakujeme.
Žáci 4. ročníku

Radostné prožití vánočních svátků, hodně radosti, štěstí a zdraví v novém roce 2019
přeje Redakce

