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PEXESOMÁNIE 
Také v letošním roce jsme si poslední lednový týden zahráli online pexeso.  
Soutěžilo se v různých kategoriích. Žáci 4. ročníku si zopakovali lesní zvířata, páťáci poznávali 
památky evropských měst. Nástroje a nářadí rozeznávali šesťáci. Sedmáci  navštívili hrady a 
zámky naší země a osmáci se zapotili u poznávání  retro dopravních prostředků. Některá 
vítězství byla velmi těsná. Všem soutěžícím děkujeme a vítězům blahopřejeme. 
Nejlépe se dařilo následujícím žákům: 

 
4. A      Vojtěch Tylšar, Nikolas Pantůček, Monika Otrubová 
4. B       Dominika Doupovcová, Jakub Skoupý, Milan Otáhal 
5.           Dominik Křížka, František Kalfas, Natálie Bozděchová 
6.           Matouš Koudelka, Adam Loučka, Dominik Jirka 
7.           Filip Machala, Michaela Švejdová, Kamil Černý        
8. A       Soňa Filípková,  Eliška Dupejová, Milan Moulis 
8. B      Žaneta Odrazilová, Kamila Přikrylová, Tereza Kovářová 
 
A čím byla letošní soutěž jiná? Připomněli jsme si 55. výročí tohoto československého 
vynálezu. První karetní hru s názvem PEXESO - pekelně se soustřeď-  vydalo nakladatelství 
Pressfoto v roce 1965. Hra obsahovala 32 párů fotografií z tehdy populárního filmu Poklad 
na Stříbrném jezeře.  Za tvůrce pexesa se považuje výtvarník Zdeněk Princ.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slohová cvičení na popis 
Hádej, kdo jsem? 

Jsem zvíře mužského rodu. Žiju i na severním pólu. Lovím převážně ryby, ale živím se i 

jinými zvířaty a bobulemi. Jsem velký a lidé se mě často bojí. Mám rád med, kvůli 

kterému lozím na stromy a skály. Mám rád lesy a nežiju v Africe. Jsem docela dobrý 

plavec a dokážu běžet přes 30 km v hodině. Obývám většinu Asie, Evropy Ameriky i 

Antarktidu. Žiju také trochu v Česku a na Slovensku. 

 

 

Já jsem rodu mužského neživotného. Používají mě doktoři a modeláři. Jsem vyroben 

z plastu a kovu. Jsem hodně ostrý. Můžu si měnit ostří. Lékařům pomáhám zachraňovat 

životy lidí. Modelářům sloužím k tomu, aby mohli vylamovat dílky z platíček a 

odstraňovat nečistoty. Můžete mě koupit v železářství. Jsem veliký jako psací pero. 

Nejsem vhodný pro malé děti. 

 

 

Jsem žena a mám i sestru, bez které se neobejdu. Většina lidí mě používá téměř každý 

den. V teplých oblastech mě lidé vůbec nepotřebují, zatímco ve studených krajích se 

beze mě neobjedou. V ČR nás používají hlavně na jaře, v zimě a na podzim. Ale většina 

Čechů nás nosí i v létě. Můžu mít jakoukoli barvu a vzor, ale sama od sebe barvu 

neměním.  

 

Jsem muž, zpočátku jsem zelený a až dozraju, jsem žlutý. Jsem hodně měkký, takže mě 

mohou jíst novorozenci, ale i senioři. Jsem hubený a dlouhý, ale na to, abys mě mohl 

sníst, musíš se poprat s mým brněním.  

 

 

Jsem žena. Lidé mě pěstují ve svých zahrádkách od jara do podzimu. Většinou se 

přidávám do polévek, anebo mě můžete jíst syrovou. Doporučují mě pro malé děti, 

údajně jim zlepšuji zrak. Jsem oranžová a také si na mne pochutnají zvířata. 

 

 

Jsem z látky, nebo z kůže. Nosí mě u sebe ženy, ale i muži. Dávají si do mě peněženku, 

brýle a diář. Zkrátka věci, které potřebují mít po ruce. Mám zip a často jsem hezky 

ozdobená. Jsem v podstatě doplněk. Jsem trend, vždy jsem byla a myslím, že i dlouho 

budu. 

 



Výročí 
 

4. 2. 2020 uplynulo 200 let od narození spisovatelky B. Němcové. Její pohádky jsou stále 
s námi.   Kdo by neznal Pyšnou princeznu, Sůl nad zlato, Sedmero krkavců, Popelku…… 
V hodinách českého jazyka jsme si připomněli osobnost a dílo spisovatelky. Pro zájemce byl 
připraven pohádkový kvíz.  
Nejlepší řešitelé jsou: 
Křížka, Bozděchová, Korbičková, Kremzová, Tylšarová, Vernerová z 5. tř. 
Skoupý ze 4. B 
M. Učeň, M. Syřiště, M. Koudelka ze 6. tř. 
Můžete si vyzkoušet 
7. V pohádce Čert a Káča má na konci vyprávění čert z Káči: 
V:  radost 
S:  legraci 
A:  strach 
F:  prospěch 
2. V pohádce O perníkové chaloupce Jeníček a Mařenka šli s tatínkem do lesa. Zatímco on 
sekal dřevo, děti sbíraly 
O: jahody  
P: maliny  
K: borůvky  
R: odpadky  
6. V pohádce Neohrožený Mikeš se Mikeš  vyučil: 
V :  truhlářem 
K :  kovářem 
A :  prodavačem 
H :  zedníkem 
5. V pohádce O Smolíčkovi žije Smolíček u  jelena, jehož paroží je: 
M :  diamantové 
N :  stříbrné 
O :  obyčejné 
L :  zlaté 
4. V jedné z pohádek Honza chce být pánem, a proto se chce naučit: 
H :  německy 
A :  anglicky 
E :  latinsky 
U : pořádně česky 
3. V pohádce Chytrá horákyně se Manka nakonec provdá za: 
V :  starostu 
S :  knížete 
K :  závodníka 
P :  prokurátor 



 
1. V pohádce matka řekne synům: „Kéž byste se všichni stali krkavci!“  

Těch synů bylo: 
Z : šest  
P : sedm  
R : osm  
S : devět  
 
Kdo řešil správně:  

 
Školní ples 
 
V  sobotu 8. února 2020 od 20 hodin probíhal v kulturním domě v Brankovicích školní ples. 
K této příležitosti jsme zatančili polonézu. Pod vedením zástupce ředitele jsme si připravili 
choreografii k písničce Cesta. 

Nacvičovat se začalo již v říjnu. Ze začátku bylo pár drobných neshod o tom, kdo s kým bude 
v páru, a docela dlouho nám jeden pár scházel. Naštěstí se vše vyřešilo a my se mohli pustit do 
nacvičování. Celkový 
počet párů byl čtrnáct. 
K tomuto číslu bylo 
zapotřebí požádat 
pár žáků osmé třídy, 
kteří nám vyhověli 
a tančili spolu s námi. 
Na začátku jsme 
trénovali ve školní 
tělocvičně. Jakmile 
se přiblížil termín plesu a 
to, co jsme každý čtvrtek předváděli, už nějak vypadalo, zkoušky se přesunuly do sálu 
v kulturním domě. 

Čas uplynul jak voda v řece a den konání plesu byl zde. Myslím, že můžu prozradit, že jsme 
všichni byli trochu nervózní. Sraz se stanovil na půl šestou. Dostavili jsme se již krásně upravení 
a připravení vydat ze sebe to nejlepší. Celé představení se vyzkoušelo dvakrát a pak nám 
nezbývalo nic jiného než čekat, až nastane ona chvilka, kdy staneme před lidmi. O půl sedmé 
proběhla generální zkouška, kterou směli zhlédnout i mladší žáci naší školy. V osm již začal 
ples, během nějž jsme ještě dvakrát vystoupili před publikem. A že nebylo zrovna malé. 
Po celý ples hrála skupina Eši band, které děkujeme. Velké díky patří především panu zástupci, 
jenž s námi měl spoustu trpělivosti a naučil nás choreografii. Samozřejmě nesmíme 
zapomenout poděkovat všem, kteří s organizací plesu pomáhali. Doufám, že můžu mluvit za 
všechny, když řeknu, že ples se moc povedl.         

Kristýna Kalfasová 



 
Setkání s Nesováky 
11. února 2020 bylo setkání s Nesováky. My, 5. třída, jsme pro ně vyráběli medaile s fotkou   
naší školy. Také jsme měli pro ně připravenou tyčinku a pitíčko. Všichni jsme se  sešli 
v hudebně, představili jsme vyučující a rozdělili jsme se na barevné skupinky. Já, Náťa 
Bozděchová a Julie Korbičková jsme byly modré. Šli jsme navštívit češtinu a němčinu. 
V němčině jsme se představili a osmáci se představili německy. Naučili nás to taky a pak jsme si 
zahráli hru. Po dvaceti minutách jsme odešli do češtiny. Tam jsme dostali papírek a museli 
jsme hádat hádanku. Pak jsme si připomněli různé svátky a co se o nich říká. Po hodině jsme se 
vrátili zpátky do hudebny. Měli jsme tu připravenou svačinu, dali jsme si buchty a šneky 
z lístkového těsta. Po občerstvení jsme Nesovákům rozdali dárky, rozloučili jsme se a byl konec 
setkání.  Těším se na ně v příštím školním roce. Tento den jsem si užila.  

Natálie Kremzová, 5. třída 
 

 
Mně se to líbilo. Byli jsme ve třídě 9. B a tam jsme tancovali, nejvíce já a pak se zapojil i 
Dominik a bylo to dobré. Akorát netancoval František a to byla škoda.  

      David Potočiar, 5. třída 
Byl jsem oranžová. Byli jsme v chemii a ve výtvarné výchově. V chemii jsme poznávali vůně a ve 
výtvarce jsme dělali malování podle obličejů. Tento den se povedl. 

Martin Novák, 5. třída 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Luštěte s námi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ohlédnutí za jarními prázdninami…… 
 

četli jsme                     bruslili jsme             lyžování na Stupavě 
 

setkání s kamarády               lyžování v Beskydech a Jeseníkách 
 

návštěva babičky      prohlídka ZOO Olomouc   věnování se zájmům 
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                1. Kamarádka Sebastiána 
       2. Chlapec z džungle 

         3. Puma jinak 
           4. Šér-Chán byl… 

          5. Příjmení spisovatele Dobrodružství Toma Sawyera 

6.Křestní jméno autora knihy Lovci mamutů 
 7. Příjmení Robinsona 

   

 

    8. Kamarád Belly 
          9. Bílý tesák byl….. 

                         

 

         


