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Návštěva školní knihovny
Poslední lednový týden jsme v rámci hodin českého jazyka navštívili školní knihovnu. Mohli jsme si
vybrat knihu podle vlastního zájmu a číst si z ní. Potom jsme stručně knihu představili ostatním.
Nejvíce nás zaujaly nově zakoupené knihy.

Školní ples - 1. 2.2019

Pexesománie
Soutěž v online pexesu proběhla v hodinách Informatiky ve dnech 28. 1. – 31. 1. 2019. Žáci soutěžili
v různých oblastech. Čtvrťáci se orientovali v dopravních značkách, páťáci vyhledávali hlavní města
Evropy. Žáci 6. třídy poznávali exotická zvířata, sedmáci se zdokonalovali v pojmech z Informatiky a
žáci osmého ročníku hledali rozhledny.
Nejlepší hráči jsou: Aleš Marhold, Vítek Kinč – 4. tř.; Marek Učeň – 5. tř.; Monika Otáhalová, Kamil
Černý – 6.tř.; Soňa Filípková – 7. A; Adam Šafář – 7. B; Ondřej Pilát – 8. A; Lenka Přibilíková, 8. B

Školní ples - 1. 2. 2019

Proč tancovat polonézu?
Polonéza je podle mě takový začátek společenského života. Jsme poprvé na plese, kde už se od
nás očekává slušné chování, reprezentujeme zde sami sebe.
Polonéza se tančí v deváté třídě, kdy už je třídní kolektiv tak nějak srovnaný. Celý půl rok
nacvičujeme, abychom se třikrát předvedli lidem. Ne, podle mne to není jen o tancování. Když
čekáte na schodech a začne hrát hudba, vy si přehrajete všechny společně prožité zážitky. Je to
krása, ale pak si uvědomíte, že půl rok uběhl strašně rychle a ten další taky. Najednou se vidíte
na střední škole s novými spolužáky. Je vám smutno, protože už to končí.
Takže polonéza je takový ten poslední největší zážitek s vaší třídou, na který budete vzpomínat
celý život a rádi.
J. Doležal
Proč tancovat polonézu?
Co si představíte pod pojmem polonéza? Já si představím nádherný tanec, kde jsou všichni
krásně a slušně oblečeni.
A proč ji vlastně tančit?
Zažijete úžasný pocit a budete se cítit jakoby v lepší společnosti. U nás tančí polonézu žáci 9.
ročníku, popřípadě osmého. Nacvičuje se vždy od konce září. Máme sestavu, kterou vymýšlí
pan zástupce a ze začátku je to vždy složité a těžké. Připadá vám, že se to snad nikdy
nenaučíte. Ale i přesto se snažíte.
Podle mě by si to měl zkusit každý, protože je to velký zážitek a budete na to vzpomínat celý
život. Máte totiž pocit, že jste alespoň na jeden den velmi důležití a že vám to sluší.
L. Pěnicová

Přátelské setkání žáků 4. a 5. ročníku z Brankovic a Nesovic
Brankovická škola je každoročně hostitelem žáků z Nesovic. Mezi dětmi se tak rodí nová
přátelství. Jaký byl program celé akce? Po přivítání hostů jsme žáky rozdělili do skupin podle
barev. Následovala prohlídka školy, při které si děti prohlédly odborné učebny např. plavecký
bazén, učebnu chemie, multifunkční učebnu, jazykovou učebnu a v tělocvičně se podívaly, jak
chlapci 8. třídy trénují skok přes švédskou bednu. Pak se představili mladí chemici se svými
pokusy. V bílých pláštích vypadali jako opravdoví odborníci. Následovalo bohaté občerstvení.
Nabídli jsme kokosové pečené Rafaello, ovocný koláč a šneky z lístkového těsta. Dětem
opravdu všechno chutnalo, nezůstal ani drobeček. Následovala exkurze do vyučovacích hodin.
Pro vyučující to byla nelehká práce. Museli zvolit takovou aktivitu, do které zapojili jak starší
žáky, tak i žáky z prvního stupně. Z ohlasu dětí můžeme říct, že úkoly byly velmi zajímavé. Žáci
měli možnost uvidět moderní formy výuky a nové učební pomůcky, se kterými se v naší škole
pracuje. Nakonec měli žáci možnost diskutovat s vyučujícími a s ředitelem školy. Do diskuse se
zapojili jak Nesováci, tak i žáci z Brankovic. Před zakončením akce jsme hostům předali drobné
dárky, které vyrobili čtvrťáci a páťáci. Byly to záložky s rébusem, náramky přátelství a drobná
sladkost.
Celá akce byla organizačně velmi náročná. Chceme poděkovat všem, kteří pomáhali při
organizaci a hlavně všem vyučujícím, za výborně připravené ukázky školní práce.
Vyučující 4. a 5. ročníku

Kamarádství
Zajímavé hodiny
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zábava

ochutnávka

chemické pokusy
Plnění úkolů
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prohlídka školy

Pranostiky na leden a únor
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
Hromnice – 2. února
V lidovém křesťanství se Hromnice staly důležitou oslavou přicházejícího jara.
Svátek byl také spojen s ochranou před ohněm, bouří a bleskem jak napovídá jeho název.
Nejznámějším příkladem této víry je svěcení svící, takzvaných hromniček, prováděné v tento
den, které se pak během bouře dávaly do oken a měly tak ochránit domácnost.

Na Hromnice jasná noc - bude ještě mrazů moc.
Svítí-li slunce na Hromnice, hojnost žita i pšenice.
Na Hromnice zimy polovice.
Názvy měsíců
Leden
nejstudenější měsíc, tvoří se ledy
Únor
led se v tomto měsíci noří, láme a puká

Návštěva místní knihovny v Brankovicích
Žáci VIII. A a 9. třídy poslední týden v únoru navštívili místní knihovnu. Cílem bylo ukázat
žákům možnosti a využití knihovny. Deváťáci hledali knihy současných autorů a osmáci se
zaměřili na autory povídek. Každý si našel knihu dle vlastního zájmu a přečetl si z ní ukázku.
Některé žáky kniha zaujala tak, že si ji hned vypůjčili.
Mile nás překvapilo prostředí. V nově zrekonstruované knihovně jsme se cítili velmi
příjemně.

Deváťáci pro prvňáky
V pátek 22. února pořádali deváťáci karneval pro 1. třídu. Týden před karnevalem jsme se
začali připravovat. Měli jsme téma zvířata, a tak jsme podle toho přizpůsobili úkoly. V pátek
po druhé vyučovací hodině vše vypuklo. My i prvňáčci jsme přišli v maskách. Sešli se
princezny, hasiči, víly, sportovci …….. Začali jsme společným tancem, který vedla Lucka
Pěnicová. Poté začaly děti z první třídy plnit úkoly, které jsme pro ně připravili. Děti dostaly
kartičky, na které dostávaly razítka za splněné soutěže. Karneval se povedl a bavili se nejen
prvňáci, ale i deváťáci. Nakonec všichni účastníci dostali diplom.
M. Učňová, T. Handlová

