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Zpravodaj Základní školy Brankovice 

 
 
     Vyšlo: 24. února 2011                  dvouměsíčník             číslo 3 /2010  
 
 
Stalo se již tradicí, že v okolních vesnicích probíhají Tříkrálové sbírky. Nebylo tomu 
jinak ani v letošním roce.  Něco o historii Tří králů se můžete dovědět z následujícího 
příspěvku: 
 

Tři Králové 
Tři králové jsou lidovým označením pro mudrce, kteří podle novozákonních evangelií 
navštívili krátce po narození Ježíše v Betlémě a přinesli mu zlato, kadidlo a myrhu. 
Bible však vůbec neříká, kolik jich bylo, i jména Kašpar, Melichar a Baltazar jim byla 
přisouzena až na základě středověké legendy. 
Tento svátek je ztotožněn se slavností Zjevení Páně a církev jej na Západě i Východě 
slaví 6. ledna. 
Svátek Tří králů je svou podstatou totožný se slavností Narození Páně, je dvanáctým 
dnem Vánoc a fakticky jím Vánoce vrcholí a končí. 
V katolických zemích se o svátku Zjevení Páně (6. ledna) píše posvěcenou křídou na 
dveře domů a chlévů zkratka K † M † B † jako formule požehnání. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ples dříve 
 

Ples je společenská událost 
obvykle slavnostní povahy, která je 
spojena se společenským tancem za 
zvuků taneční hudby. 
V průběhu 19. století se plesy postupně 
staly  běžnou součástí tehdejší 
měšťanské společnosti,  
v té době byly takovéto lidové 
plesy označovány slovem bál. Pořádaly 
je obvykle různé občanské spolky nebo 
profesní a stavovská společenstva. 
Vzhledem k slavnostní povaze události je 

obvykle nutné, aby lidé na plese byli oděni ve vhodném společenském oděvu 
(společenské šaty, plesové šaty). 

( viz wikipedie ) 
 

Plesy v našem okolí 
 

• 21. ledna 2011 ples Gymnázia Bučovice v Nesovicích 
 
• Obec Nesovice pořádala dne 28. ledna 2011 3. OBECNÍ PLES 
 
 
• 11. 2.  2011 uspořádala ples Obchodní akademie Bučovice 

v kulturním domě v Nesovicích 
 
• Již tradičně se uskutečnil Sportovní ples v Nesovicích  dne  

 
18. 2. 2011 
 
• Školní ples ZŠ a MŠ Brankovice se konal 12. 2. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Karlov 15. – 22. ledna 
 
 
Letošní rok jsme si opravdu užili. V lednu se totiž konal lyžařský kurz sedmých tříd. Na 
hory jsme se všichni hrozne těšili a měli jsme proč. Když jsme dorazili na místo, rozdělili 
nás do pokojů. Protože pršelo  nemohli jsme jít lyžovat, a tak bylo volno. Druhý den byl ale 
náročný. Učili nás trochu jezdit a odpoledne už jsme jezdili na šlepru. Třetí den byl výšlap 
do Velkého Kotle. Čtvrtý den šli někteří na běžky až na Praděd. Bylo to namáhavé,  ale 
stálo to za to ! V pátek bylo úplně všechno super. Měli jsme závody, volné lyžování, módní 
přehlídku, výborné jídlo a krásné zakončení se svíčkami. Byl to úplně nejlepší výlet se 
třídou, který jsem kdy zažila. Ráda bych si to zopakovala !!! 

Kristina Procházková, 7.A 
 

 

Uhřické kolečko 
Tento závod se uskutečnil 15.1. 2011 v Uhřicích. Prezentace závodníků byla od 8 hod. 
První závod byl v 9 hod, ale já jsem běžela až v 10:15. Trať byla nejen dlouhá(1410m), ale 
i namáhavá. Běželo se po silnici, po cestě a hlavně z kopce a do kopce. Všude byly kaluže 
a také bláto. Počasí nám moc nepřálo, ale občas vysvitlo i sluníčko. Závod se mi líbil, 
doufám, že příští rok pojedu znovu. 
 
 

Ivana Bílková, 8.B 

 

Jak dlouho se u nás hraje hokej? To se m ůžete dov ědět z následujícího p říspěvku. 
 

U nás se HOKEJ hraje od roku 1909. 

1909 

• Český výběr se ve francouzském Chamonix zúčastnil prvního mezinárodního turnaje s 
výsledky Česko - Francie 1:8, Česko - Švýcarsko 2:8, Česko - Anglie 0:11, Česko - Belgie 
1:4.  

• Reprezentovali: Josef Gruss, Jan Fleischmann, Bolča Hammer, Ctibor Malý, Jan 
Palouš, Jaroslav Jarkovský a Ota Vindy 

1910 

• Mezi 18. a 22. lednem se konalo historicky první mistrovství Evropy za účasti  

V. Británie, Německa, Belgie a Švýcarska a z vítězství se radovali Britové. 



1911 

• Češi se poprvé zúčastnili mistrovství Evropy a za účasti Čech, Německa, Belgie a 
Švýcarska turnaj vyhráli, což se jim podařilo zopakovat i o rok později, ale výsledek 
turnaje byl anulován, v roce 1913 skončili Češi druzí a v roce 1914 opět získali 
evropský primát.  

Patrik Kadlec, 8.A 

Známá osobnost 
 
Vladimír Růžička (6.června 1963) 

 
� Je to český hokejista a hokejový trenér 
� Jako hráč i trenér získal mnoho trofejí. 
� Hokej začal hrát ve svých pěti letech v přípravce v 

litvínovském klubu HC Chemopetrol. 
� Za reprezentační tým Československa odehrál celkem 186 

zápasů a vstřelil 107 gólů.  
� První ligový gól dal ve věku 16 let ve svém prvním ligovém 

startu. 
� Poslední gól pak dal z trestného střílení  
           21. listopadu 1999 proti Pardubicím. 

Za celou svou kariéru  odehrál v  

Extralize :  17 sezon, 680 utkání (431 branek + 433 asistencí = 864 bodů ) 

NHL: 5 sezon, 233 utkání (82 branek + 85 asistencí = 167 bodů ) 

Reprezentace: 200 utkání (112 branek ) 

� Jeho největším úspěchem jsou tři zlaté medaile. 
� První získal v Naganě jako kapitán týmu, ke druhé dovedl své svěřence jako trenér ve 

Vídni. Třetí zlato dobyli jeho svěřenci roku 2010 na MS v německém Kolíně nad Rýnem. 
� V současné době je spolumajitel, generální manažer a hlavní trenér hokejového klubu 

HC Slavia Praha. 
 

 
 

A. Hanák, 8.A 
Více na historie.hokej.cz     

 
 
 
 
 
 



 
Naše recepty 
 
Moučník NESCAFÉ 
 
30 dkg polohrubé mouky 
15 dkg moučkového cukru 
10 dkg rozpuštěného vlahého másla  
3 lžíce oleje 
2 celá vejce 
1 lžička NESCAFE 
3 lžíce kakaa 
¼ l mléka 
1 lžíce rumu 
1 prášek do pečiva 

 
Vše pořádně promíchat, nalít na pečícím papírem vyložený či olejem vymazaný plech. 
Pečeme na 180°C asi 15 minut.Po vychladnutí potřeme polevou. 
Poleva:Celou čokoládu na vaření rozpustíme s kouskem másla a pak ( po vychladnutí) 
vmícháme jednu celou zakysanou smetanu.Řezy jsou vynikající, dobrou chuť!   

 
Čaj na zahřátí 

Suroviny: 

1 lžička jablečných křížal, 1/2 lžičky černého čaje, 1 svitek skořicové kůry, 1/2 lžičky ovocné 
marmelády podle chuti 

Postup: 

Vše zalijeme horkou vodou a podáváme. Nesléváme. Čaj klesne ke dnu, jablka nabobtnají a 
můžeme je sníst, skořici vyjmeme na kraj talířku. 
 

 
Zimní kořeněný čaj s medem 

 

Suroviny: 

1 plátek citrónu /pomeranče/ , kousek skořice, 5 hřebíčků, 2,5 dl vody, 2 lžičky medu, snítka 
čerstvého tymiánu 

Postup: 

Vodu přivedeme k varu, přidáme tymián, hřebíček a skořici. Vaříme 10 minut.  
Potom čaj přecedíme, osladíme medem podle chuti a přidáme plátek citrónu nebo pomeranče.  
Čaj podáváme horký. 
 
 

 
 
 
 
 



Horká čokoláda 
Suroviny: 
1 kelímek smetany, 50g čokolády na vaření, kousek másla, 1-2 lžíce medu 
 
Postup:   
Ve vodní lázni si roztavíme čokoládu. Podle uvážení přidáme kousek másla a necháme rozpustit. 
Pak přilejeme trošku smetany a po zamíchání přidáme med. Dolejeme zbytek smetany (podle 
odhadu a chuti), zamícháme a vyndáme z vodní lázně.Nalejeme do hrnku. 

 
 

Čaj proti nemocem 
 
Suroviny:                                                                                                                                       
zázvor, pár snítek máty, kousky citronů a na dochucení med. 

Postup:                                                                                                                                          
Dáme vřít vodu, zázvor nakrájíme nebo nastrouháme na jemno a dáme do konvice pak přidáme 
mátu a kousky citronu. Zalejeme převařenou vodou a osladíme medem. Vše podle chuti a množství. 

 
 

Ivana Bílková, 8.B 
 

 
 
Práce žáků 
 
Moje babička 
 
    Moje babička se jmenuje Jiřina. 
Je moc hodná a milá. Vždy když k nám přijede, přiveze nám různé dobroty a bonbóny.  
     Babička bydlí ve Vyškově, ale přesto je u nás velmi často. Nedaleko babiččina bytu 
je bazén, a proto nás v létě každý den bere do vody. I když je babička už starší, docela 
žije s dobou. Má počítač s LCD obrazovkou, plazmovou televizi a další různé 
vymoženosti. 
     Babička má malou postavu. Obléká se do svetrů, které jsou pletené ze silné bavlny. 
Dále nosí mikinová trička, sváteční kalhoty, ponožky, které si sama uplete a zimní 
čepice. 
Oblečení jí moc sluší. 
     Chůzi má spíš rychlejší, protože dělá dlouhé kroky. 
     Na obličeji nemá skoro žádné vrásky, proto vypadá tak na čtyřicet. 
Má zajímavé hnědomodré oči.  
     Babičce se líbí restaurace, čtení knih, nakupování a chatování na Facebooku. 
     Myslím, že babička je moc prima. Jinou bych nechtěl ani za nic!!!! 
 
 

                                                                                        Dan Novák, 7. B  
 



 
   

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Sladká tekutina, kterou dáváme do čaje. 2. Zvíře, které lozí po stromech. 3. výběžky ze  
stonků růží 4. Náš sousední stát z jihu 5. Kdo to byl Karel IV. 6. Dcera sestry mé matky 7. 
Stanování, oheň, párky, hudba. To vše je….. 8. Opak starý 9. Opak stáří ………10.Boty na 
suchý…..11. Zvíře, které žije pod zemí a je slepé 12. Pejsek a …..13. Zelená koule, která je 
uvnitř červená a šťavnatá     14. Štaflík a…… 15.  
16. Malé šedé zvířátko, které kočky chytají 

 

Vtipy: 
V letadle sedí Američan, Polák a Čech. Američan najednou vystrčí ruku z letadla a povídá: "Á už 
jsem doma." Čech a Polák se ho zeptají: "Jaks to poznal?" "Sáhl jsem na mrakodrap." Potom 
vystrčí ruku z letadla Polák a povídá: "Á už jsem doma." "Jaks to poznal?" "Polák odpoví: 
"Umrzla mi ruka." Potom vystrčí ruku z letadla Čech a řekne: "Á už jsem doma. Ostatní se ho 
zeptají: "Jaks to poznal?" Čech na to: "Ukradli mi hodinky!" 

 
Vše je pouze relativní. Pesimista vidí v tunelu jenom tmu. Optimista vidí na konci tunelu malinké 
světýlko. Realista vidí přijíždějící vlak. A strojvůdce, ten vidí na kolejích tři pitomce. 

 
Američané, Rusové a Francouzi se vsadí, kdo má nejlepšího špiona. První Amerika: Jejich špiona 
mučej den, dva - všechno řekne. Francie: Jejich špion vydrží den, dva, týden - všechno řekne. 
Poslední Rusko: Jejich špiona mučej den, dva, týden, měsíc - nic neřekl. Tak komise jde za ním 
do vězení a tam ho vidí: Jak mlátí hlavou o zeď a povídá: "No tak, Borisi, vzpomeň si, nebo tě tu 
zabijou!" 

 
Pepíček dostane krásné autíčko, maminka mu připomíná: "Co se říká?" "Nevím!" "Co říkám 
tatínkovi, když přinese výplatu?" "Aha! Neříkej, že to je všechno!" 
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