
 

Redakce 19 
Zpravodaj Základní školy Brankovice 2019/2020 

 
 
     Vyšlo: 16. 12. 2019                dvouměsíčník             číslo 2 

 

……a byla celá -  sametová, 

zpívá v písničce Ondřej Hejma se 

svou skupinou Žlutý pes. My jsme 

si mysleli, že sametová může být 

třeba sukně, ale ve škole jsme si 

říkali, že v roce 1989 byla u nás 

sametová revoluce. Ale my jsme 

ani nevěděli, co je to revoluce. 

Paní učitelky nám vysvětlily, že 

když lidé nejsou s něčím ve státě 

spokojeni, mohou vyjít do ulic se 

svými požadavky. V hodinách vlastivědy a češtiny jsme si povídali, jak se v té době žilo, s čím si 

třeba děti tehdy hrály a na jaké zboží se stály fronty. Také jsme si prohlíželi knížku od 

spisovatele, který žil v Americe, Karla Síse – Zeď. Ten popisuje události 17. listopadu 1989 

takto: „ Policie a studenti se střetnou na Národní třídě. Demonstrace na Václaváku. Milion lidí 

na Letné. Zvoní klíčema. Občanské fórum a Havel. Celá země se probouzí.“ Letos slavíme 30. 

výročí od této události, proto jsme v hodinách výtvarné výchovy namalovali spoustu symbolů 

jako vzpomínku na naši – 

sametovou. 

                                                                                        

Žáci 5. a 4. B třídy 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ke 30. výročí sametové revoluce zorganizovali vyučující pro žáky všech ročníků 
druhého stupně exkurzi Osmdesátky v Brně Zn. Klíče s sebou. Nabízíme pohled očima žáků 
9. ročníku. 

 
11. 11. 2019 jsme vyrazili na exkurzi nesoucí název Osmdesátky 

v Brně, kterou pořádalo TIC Brno. Průvodce, se kterým jsme se 
potkali na Staré radnici, nám věnoval dobové noviny, pohlednice a 
mapu. Během cesty po středu města jsme se ze zajímavého povídání 
dozvěděli něco o původních názvech míst, kudy jsme procházeli, 
oslavách 1. máje, o tehdejší zábavě (kino Scala), Tuzexu, atd. Moc se 

nám líbilo, když pan průvodce ze své tašky „vylovil“ staré hračky (mončičáky, céčka, 
fosforeskujícího pejska), pionýrský šátek, svazáckou kravatu a členské průkazky některých 
organizací. Naše cesta skončila na náměstí Svobody, kde jsme si společně zacinkali klíči.  

Exkurze byla zajímavá a jsme rádi, že jsme se dozvěděli něco nového.  
         Žáci 9. B 

Žáci 4. -5. ročníku v hodinách informatiky vyhledávali odpovědi k následujícímu kvízu. 
1. Co znamenal výraz 
vekslák? 
a/ Kandidát na členství 
v KSČ 
b/ Prodejce bonů a valut 
c/ Západní turista 
d/ Spolupracovník STB 

 

2. Mohli jste si za minulého 

režimu koupit jeansy 

v běžném obchodě? 

a/ Ano 

b/ Ne, bylo to nedostupné 

zboží 

c/ Ne, bylo to zboží dostupné 

pouze v obchodech TUZEX, 

kde se neplatilo korunami 

 

3. Na kterém z následujících 

řádků je pojem, který se ke 

zbylým dvěma nehodí? 

a/ Favorit, Eska, Liberta 

b/ Čtyřlístek, Sluníčko, 

Mateřídouška 

e/ Kotva, Prior, Dederon 

 

4. Byly za socialismu mobilní 
telefony? 
a/ Ano, stály však 
desetinásobek běžného platu 
b/ Ano, ale jen v 
automobilech prominentů 
c/ Ne, tehdy ještě 
neexistovaly, i na pevnou 
telefonní přípojku se čekalo 
měsíce až roky 

5. Co bylo za minulého 
režimu potřebné k 
vycestování na západ 
 
a/ Platný cestovní pas 
b/Celní prohlášení 
c/ Devizový příslib 
d/ Výjezdní doložka 

6. Jakou  nejvyšší  rychlostí 
se jezdilo v obci 
 
a/ 60 km/h 
b/ 80 km/h 
c/ 50 km/h 



   
Pranostiky 
 
25. listopadu má svátek Kateřina 
 
Lidové zvyky 
 
Tento den se také vyplácela mzda děvečkám, aby mohly přejít k jinému zaměstnavateli. Tento 
den se oslavoval zábavou. Ženy samy organizovaly zábavu - Kateřinskou - samy sháněly 
občerstvení i hudebníky a na zábavě samotné měly tzv. ženské právo. Mohly si samy volit své 
tanečníky. Se svými partnery se loučily malými pozornostmi, např. květinou nebo vrkočem. 
A co byl VRKOČ – speciálně zdobený koláč, na dřevěné špejli bylo napícháno sušené ovoce. 
 
Byla to poslední zábava před adventem, proto se říká - svatá Kateřina zavřela housle do 
komína - tedy Kateřinou skončila zábava. 

 
Kateřina na ledě, Vánoce na blátě. 

Sníh na svatou Kateřinu věští vysoké obilí. 
Chodí-li svatá Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě. 

 
30. listopadu má svátek Ondřej 
 
Ondřejův sníh zůstane ležet sto dní. 
 

Když na svatého Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží. 
 

Na svatého Ondřeje se někdy člověk ohřeje. 
 
 
 
 
 
 

 

VIDA! science centrum Brno 
 

13. listopadu žáci 6. ročníku navštívili zábavný vědecký park v Brně. Ráno nás čekala cesta 
vlakem a potom šalinou. Pak jsme se ocitli ve Vidě. Na začátku jsme měli asi hodinu rozchod, 
kde jsme si prohlíželi všechny exponáty. Potom následovala práce ve skupinách, řešili jsme 
různé úkoly. Např. Zjisti, co se musí načerpat do ponorky, aby klesla?  Jak dlouhé je tenké 
střevo?  Jaký máš srdeční tep? Na závěr nás čekala bombastická show. Tento výlet se mi líbil. 

Z. Pavéska 

https://vida.cz/
https://vida.cz/


 
 
 

Bobřík informatiky 
 

4. 11. – 15. 11. 2019 
Nejlepší řešitelé 

 
Benjamin 6. – 7. ročník 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kadet 8. ročník 
 
8. A 8. B 
1. místo Eliška Dupejová 1. místo Tereza Korbičková 
2. místo Jakub Králík 2. místo  Jakub Kilián 
3. místo Soňa Filípková 3. místo  Marek Svoboda 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. třída 7. třída 
1. místo Marek Učeň 1. místo Michaela Procházková 
2. místo Dominik Jirka 2. místo Barbora Paulíková 
                 David Šlampa 3. místo Filip Gorošák 
3. místo  Antonín Kalfas  



 
Krajina na podzim - / z hodiny slohové a komunikační výchovy/ 
 

Dnes je zatažený den. Někomu uletěl usměvavý drak. Les opadává, listí se zbarvuje a venku 
začíná být čím dál větší zima a tma. Tráva zamrzá, venku začíná foukat a čerti se žení. Ještě 
k tomu lije jako z konve. Ani sluníčko není vidět, protože je na obloze mnoho mraků. Ven si 
musím dávat bundu a čepici a vždy, když vyjdu ven, mám hned mokré boty. No, a to je náš 
podzim. Mlhavý, studený a mokrý.           

        Natálie KREMZOVÁ, 5. tř. 
 
Nesovická sukovačka 
Dne 7. 12. v kulturním domě v Nesovicích proběhla Nesovická sukovačka. Byla to hasičská 
soutěž, kde se vázaly uzly (plochá spojka, tesařský uzel, lodní smyčka a úvaz na proudnici). 
Soutěžilo se v kategoriích: Plamínci, Mladší a Starší. V kategorii Plamínek soutěžila 4 družstva – 
Křižanovice, Nesovice, Nové Hvězdlice a smíšené družstvo. Následovala soutěž Mladších, v této 
kategorii soutěžilo sedm družstev. Nesováci skončili na krásném 2. místě. Já se svými spolužáky 
jsem soutěžil v kategorii Starší a skončili jsme na 4. místě. Závod jsem si užil a těším se na 5. 
ročník! 

David Šlampa, 6.tř. 
Tradiční advent 
Na druhou adventní neděli již tradičně jezdíme na vánoční trhy do Brna. Jezdíme vlakem, 
protože si tu cestu více užijeme. Letos byla trochu smůla, že vlaky nyní nejezdí na hlavní 
nádraží. Museli jsme vysednout v Židenicích, odsud jsme jeli tramvají do města. Nejprve jsme 
šli na Zelný trh, kde jsme si dali oštěpok. Potom jsme se přesunuli na náměstí Svobody, kde 
jsme si prohlíželi stánky a nasávali vánoční atmosféru. Vánoční trhy jsme zakončili na 
Moravském náměstí. S hrůzou jsme zjistili, že se blíží 18 hodina a my se musíme přesunout na 
vlak do Židenic. Vlak jsme dobíhali na poslední chvíli. Domů jsme přijeli až večer, ale moc jsem 
si výlet užil. Už se těším na příští rok. 

L. Kolář, 6.tř. 
 

Divadlo Mikuláš 
Ve středu 11. 12. žáci z dramatického kroužku předvedli divadlo o svatém Mikuláši. 
Představení bylo nejen zábavné, ale také jsme se dozvěděli spoustu věcí. Tak třeba, že se 
Mikuláš narodil ve městě Patara v západním Turecku. Pocházel z bohaté rodiny. Lodí odjel do 
svaté země a stal se biskupem. Obdarovával chudé a potřebné lidi. Dodnes si připomínáme 
jeho štědrost 6. prosince. Poznáme ho podle toho, že nosí mitru, ornát a berlu, která vypadá 
jako pastýřská hůl.  
Děkujeme všem žákům, kteří účinkovali, byli všichni moc šikovní a dokázali nám zpříjemnit 
předvánoční čas. Děkujeme paní učitelce Paulíkové, která s dětmi divadlo nacvičila. 

       Žáci 5. ročníku 

 
 



 
 
 

Exkurze Brno – Detektivní příběh ztraceného klíče 
4. A, B  +  5. třída 
V úterý 10. 12. jsme se od rána těšili na 
detektivní pátrání. V Brně se nám 
věnovala paní průvodkyně, všem rozdala 
malou knížečku, ve které bylo 8 stop 
k vyřešení otázky kolem ztraceného klíče. 
Podle nich se nám podařilo záhadu 
vypátrat. Kromě toho jsme se seznámili 
s památkami, příběhy, legendami a 
skutečnými postavami, které kdysi 
k městu neodmyslitelně patřily. Jednou 
z významných postav byl i kamenický 
mistr Antonín  Pilgram a právě jeho klíč 
jsme hledali.  Na konci naší cesty nás ještě 
čekal ukrytý poklad – samé zlaté mince. Nejvíc se nám líbil panáček NEHAŇBA, který z kostela 
svatého Jakuba špulí svůj zadeček již po staletí na všechny kolemjdoucí. 

        Žáci 5. ročníku  
Milý Ježíšku, 
Letos se na Vánoce moc těším. Nejradši zapaluji prskavky. K večeři míváme kapra, ale moc mi 
nechutná. Moc bych si přála nový pokojíček. Vím, že je to hodně drahý dárek, a proto si už nic 
nepřeju ani k narozeninám. Měj se hezky. 

         
Ahoj Ježíšku, 
Já bych chtěl reprák a ještě krásný Vánoce. Já znám taky vánoční písničku. Můžu ti ji zazpívat, 
Ježíšku! 
Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé…………… 

         
Milý Ježíšku, 
Moc se těším, až budou Vánoce. Moc a moc bych si přála, aby byla o Vánocích dobrá 
atmosféra a byli všichni zdraví. 

         
 
 
 
   
 
 
 

Klidné Vánoce v rodinném kruhu  
a pevné zdraví v roce 2020 

přeje Redakce 
 


