Redakce 019
Zpravodaj Základní školy Brankovice 2018/2019

Vyšlo: 29. 4. 2019

dvouměsíčník

číslo 4

Intuitivní hry – žonglování
V pátek 1. 3. se uskutečnilo v naší škole žonglování. Nejprve jsme seděli v kruhu a vykládali si.
Potom jsme po sobě házeli různé předměty. Nejvíc se mi asi líbilo, když jsme měli unést svého
spolužáka na laně. Účelem této akce bylo, abychom se spolu více sblížili a naučili se
spolupracovat. Hry, které jsme hráli, byly netradiční a zajímavé. Tato akce se mi líbila.

Přišli jsme do
byli naši spolužáci
neznámý příjemný
vysvětlil, že vše, co
je dobrovolné, a že
rozděleni na třídy, ale
všichni společně. A
Podbíhali a
švihadlo. Házeli jsme si
dřevěnými tyčkami
udržet na velmi
našeho spolužáka.
moc líbilo a byli jsme z toho nadšeni.

tělocvičny, kde už
z 8. B a jeden nám
pán. Ten nám
dnes budeme dělat
dnes nebudeme
budeme pracovat
potom jsme začali.
přeskakovali jsme
s míčky a
nebo jsme museli
napnutém laně
Všem se nám to

Výstup na Praděd
Ve čtvrtek 28. 2. 2019 se uskutečnil již podruhé výšlap na
Praděd. Cílem bylo 90krát vyjít schody v neomezeném čase. Já
jsem to celé nechodila, protože jsem musela domů, ale mrzelo
mě to. Myslím si, že každému, kdo se rozhodl vyjít na Praděd,
se akce líbila. Zapojilo se celkem hodně spolužáků. Je hezké, že
se chtějí hýbat a nesedí u počítače.

Lyžařský kurz očima osmáků a sedmáků
V neděli 10. 3. jsme autobusem přijeli do Karlova pod Pradědem, kde jsme měli lyžařský výcvik.
Ten den jsme se ubytovali, hráli jsme hry, ale nelyžovali jsme. Lyžování pro nás začalo
v pondělí, kdy jsme byli rozděleni do skupin. Kromě těch, co lyžovat opravdu uměli, to
vypadalo marně. První jízda dolů nám trvala dvě a půl hodiny, ale naučili jsme se jezdit ze
strany na stranu, obloučky, otočit se i vstát, když spadneme. Během týdne jsme se naučili
lyžovat všichni, sice každý svou rychlostí ale všichni. Někdo padal víc, někdo míň. A jestli se
ptáte, co jsme zažili kromě lyžování? Každý večer jsme měli společný program. Jeden den se u
nás na pokoji rozpoutala banánová bitka. Ve středu jsme vyrazili na výlet do Karlovy Studánky,
je to půvabné lázeňské městečko, kde jsme dostali rozchod. Ve čtvrtek večer jsme měli módní
přehlídku s odbornou porotou tvořenou našimi učiteli. V pátek jsme plni zážitků jeli směr
Brankovice. V autobuse se zpívalo, smálo se a pouštěly se písničky. Náramně jsme si lyžák užili.
Děkujeme našim učitelům za krásný týden.
L. Janásková, K. Konečná

Dne 10. března jsme jeli do Karlova pod Pradědem na lyžařský kurz. Byli jsme ubytovaní v
penzionu
U Bohouše. Chodili jsme lyžovat do ski areálu Pawlin a někteří chodili do ski areálu Karlov.
Každý den jsme měli v osm hodin snídani, ve 12 oběd a v 6 večeři. Ve středu jsme jeli na výlet
do Karlovy studánky a večer jsme si vyzkoušeli večerní lyžování. Ve čtvrtek jsme se hodně
nasmáli na módní přehlídce. Mně osobně se na lyžáku moc líbilo a ráda bych jela i příští rok.
Simona Luzarová, 7. A
10. 3. jsme přijeli na hory. První den celý pršelo, proto jsme si ho moc neužili, pořád jsme hráli
hry. Druhý den už to bylo hezké, byl napadený čerstvý sníh a šli jsme lyžovat. Bylo to moje
první lyžování a samozřejmě mi to nešlo, ale odpoledne už to bylo lepší. Na pokoji jsme byli
čtyři - Dan, Luboš, Slávek a já. Mám spoustu zážitků a za mě to bylo moc hezké.
Patrik Tarabáš, 7. A

Týden bez lyžáku očima sedmáků a osmáků
Spojené sedmičky
My, kteří jsme nejeli na hory, jsme byli spojeni do jedné třídy. Během prvního dne jsme si na
sebe zvykali. V úterý už to bylo mnohem lepší. V hodinách jsme převážně opakovali. Nejlepší
byl čtvrtek, vyšli jsme si na vycházku do Kožušic. Cesta byla zábavná, povídali jsme si, hráli jsme
hry a poslouchali hudbu. V Kožušicích si někteří dali v motorestu oběd, jiní jenom něco k pití.
Pátek už byl takový rozlučkový. Ve třetí hodině přijeli naši spolužáci z hor a my jsme je
sledovali z okna.
Soňa Filípková, 7. A
V týdnu od 11.3 – 15. 3., když většina našich spolužáků odjela na hory, měli jsme netradiční
způsob výuky, který byl velmi zábavný. Hned první den jsme měli dvakrát český jazyk a
poslední dvě hodiny jsme se dívali na film. V úterý jsme využili počítačovou učebnu a pak jsme
se dívali na film - Běž, chlapče, běž. Ve středu jsme se vydali na procházku do Kožušic. Ve
čtvrtek jsme opakovali učivo a dívali se na film o lidském těle. Pátek jsme také opakovali učivo,
šli jsme na procházku po Brankovicích. Poslední hodinu přijeli naši spolužáci a my jim mávali
z okna. Nejvíce se nám líbila středa, protože jsme neseděli ve škole. Celý týden byl velice
zajímavý a sblížili jsme se se spolužáky z druhé třídy.
A. Pokorná, F. Šťastný
DO-RE-MI
V neděli 31. 3. 2019 se v kulturním domě Brankovicích uskutečnila soutěž DO-RE-MI. Soutěže
se zúčastnili žáci zdejší školy. Každý si připravil jednu píseň, kterou předvedl, jak nejlíp umí.
V 15 hodin to celé zahájili moderátoři Klára Paulíková a Vilém Rybnikář. Odpoledne se
odehrálo v duchu česko-slovenských písní a zazněly i písně pohádkové. Po odzpívání všech
soutěžících proběhlo hlasování. Každý divák dostal hlas a vybral si svého oblíbeného zpěváka.
Po odhlasování vystoupili vítězové předchozích let se svými písněmi. Potom následovalo
vyhlášení výsledků. A jak to všechno dopadlo?
Na 3. místě se umístily Teresie Drbalová a Karolína Přikrylová z 1. třídy s písní Či a či a čičiči.
O druhé místo se dělí dvě soutěžící – Lucie Pěnicová z 9. třídy s písní Vyprávím a Anna
Křížková ze 6. třídy s písní Sen.
Na 1. místě se umístila Magdalena Učňová z 9. třídy s písní Voda živá.
I když všichni vyhrát nemohli, byli se svými výkony spokojeni a všichni si to užili.
M. Učňová, 9. třída

Soutěž o velikonoční vajíčko
Velikonoční soutěžení
V rámci výtvarné výchovy byla vypsána pro žáky soutěž o nejhezčí velikonoční vajíčko. Děti
mohly použít jakoukoli výtvarnou techniku. Nejvíce se líbilo zapouštění barev do klovatiny.
Všechny soutěžní kraslice byly vystaveny na nástěnce a doslova prozářily celou chodbu. Bylo
opravdu těžké rozhodnout a vybrat ty nejhezčí. Tento úkol dostaly naše paní asistentky. A kdo
byl oceněn??????????????????

Vyhodnocení výtvarné soutěže
O nejhezčí velikonoční vajíčko

I., II. třída
1. Nela Kremzová
2. Elen Nováková
3. Adéla Štefková

IV., V. třída
1. David Gamba
2. Lucie Trněná
3. Antonín Kalfas

VI., VII. B
1. Kamila Přikrylová
2. Michaela Pešlová
3. Jan Pinkava

Finanční gramotnost a osmáci
Dne 2. 4. 2019 jsme měli přednášku o finanční gramotnosti. Během přednášky jsme se
seznámili s praktikami bank a obchodů. Dověděli jsme se, jak lépe hospodařit s penězi a jak to
souvisí s našimi sny a tužbami. Paní, která přednášku vedla, věděla dobře, o čem mluví,
protože pracuje v bance. Dozvěděli jsme se, jaký je rozdíl mezi kreditní a debetní kartou. Také
jsme se dověděli, jak spořit a že není vhodné si brát půjčku na dovolenou. Občas nám pověděla
i humornou historku ze života. Tato přednáška byla zajímavá a hodně jsem si z ní odnesl.
Zazpívej, slavíčku
Ve čtvrtek 11. 4. 2019 se žáci naší školy zúčastnili okrskového kola soutěže ve zpěvu lidových
písní. Není to nic jednoduchého, musí se zpívat sólově a bez doprovodu, aby byla slyšet každá
chybička. Soutěž proběhla ve třech kategoriích:
1. kategorie - to jsou žáci od 1. – 3. ročníku. Vítězkou se stala Ema Půčková. 2. místo získala
Karolína Pešlová.
Ve 2. kategorii si vyzpíval prvenství žák 4. ročníku Dominik Křížka.
A úplně nejlíp jsme dopadli ve 3. kategorii. Tady naše soutěžící posbíraly, co se dalo. Získaly
první místo díky výkonu Barbory Paulíkové, druhé místo díky výkonu Kláry Paulíkové a třetí
místo vybojovala Anna Křížková.
Zvláštní čestné uznání si odnesl Vilém Rybnikář za každoroční účast v soutěži a jako už téměř
profesionální zpěvák byl pozván do dalšího – tedy okresního kola.
V kategorii duet byly oceněny sestry Klára a Barbora Paulíkovy – získaly 1. místo.
Všem zpěvákům patří velká gratulace a dík za skvěle odvedenou práci. Všem budeme držet
palce, aby i okresní kolo, které proběhne 10. 5. 2019, bylo pro naše zpěváky úspěšné.

Velikonoční zvyky a tradice na jižní Moravě
V mnoha domácnostech se před svátky zdobí kraslice.
Od Zeleného čtvrtka procházejí některými obcemi děti s řehtačkami, jejichž zvuk podle tradice
nahrazuje zvony.
V pondělí obchází venkovská stavení krojovaná chasa s pomlázkou.

