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Zápis do první třídy 
 

Dne 18. 1. 2012 ve 14:00  se uskutečnil zápis do 1. třídy. Přišlo mnoho dětí se svými rodiči. 
Děti musely projít několika stanovišti, které byly pro děti zábavné a pro učitele velice 
důležité. Na stanovištích plnily děti různé úkoly. Každý předškolák si mohl vybrat jednu živou 
pohádkovou postavu, kterou představovali žáci 8. – 9. třídy a s nimi procházeli daná 
stanoviště. 

 
Úkoly, které děti řešily:      
 

Jak správně uchopit tužku 

Rozpoznání barev 

Rozpoznání geometrických tvarů 

Rozpoznání tvarů na perníkové chaloupce 

Poznávání zvířat 

Počítání do 15 a výš. 

Výslovnost ř, č, š, ž, r, l, ch 

 
Za splnění těchto úkolů dostaly tašku s překvapením a ještě papírovou krabičku s bonbonky. 

 
Rozhovor s mou sestrou Petrou, která půjde do  1. třídy: 
Jaký úkol ti dělal největší problém?  
Petra: Nic mi problém nedělalo, a když jo tak mi pomohla paní učitelka. 
Který úkol se ti podařilo udělat nejlépe? 
Petra: Nejvíc mi šlo poznávání tvarů. 
Užila sis to, nebo to bylo pro tebe velmi obtížné? 
Petra: Užila jsem si to. 
Jak se ti líbila škola? 
Petra: Byla hezká, moc se do ní těším. 

 
      

             
         K. Křenová, 9.B 



Pranostiky a svátky v lednu 

 
Leden studený, duben zelený. 

Mnoho sněhů v lednu, mnoho hřibů v srpnu. 
 V lednu za pec si sednu. 

 
 

Peer program – přednáška o drogách 
 

Ve středu 25. ledna jsme měli přednášku o závislosti na drogách. Vedl ji pan Veselý z 
projektu Podané ruce. Povídal si s námi o drogách, a jestli s nimi máme nějaké zkušenosti. 
Na začátek jsme se pobavili humorným úvodem – představením. Klukům z naší třídy se to 
opravdu povedlo. Poté nám vyprávěl příběhy o lidech závislých na drogách. To bylo celkem 
zajímavé, ale hlavní program nastal až po chvíli. Byl to komiks, který vytvořili z pravdivých 
příběhů jejich léčebny. Tady je popsaný příběh o Kamilovi: Kamil chce udělat dojem na 
spolužačku a kvůli tomu kouří. Maminka něco tuší a zkouší ho prověřovat. Ve škole se s ním 
nikdo nebaví, jen jeden chytrý kluk, který je zároveň i jeho nejlepší přítel. Aby měl více 
kamarádů, začne užívat marihuanu. Kamil přestává chodit do školy a skamarádí se s partou 
feťáků. Kluk z jejich party, Béďa, začne vyrábět pervitin. Klukům se to zalíbí a už se věnují 
jenom droze. Brzo si na ni navyknou a kvůli vzniklým problémům se parta rozpustí. Kamil 
začne kvůli penězům na drogy krást. Nakonec se dostane do úplně omamného šoku a začne 
mu pomáhat jeho bývalý nejlepší přítel. Nevíme, jestli se z toho dostane, to už příběh 
nevypráví, ale my víme, že mu z nouze pomohl přítel, kterého si po vyzkoušení drog vůbec 
nevšímal. Byl to moc hezký příběh s ponaučením a poté jsme se o tom ještě bavili víc. Tyto 
hodiny byly super a ráda si je zase zopakuju. 

 K. Procházková, 8.A 
 
 
 
 
 

Ve čtvrtek, 23. února, se konala beseda o drogách. Žáci devátých tříd se sešli v jedné 
z multimediálních učeben, kde byl připraven program. Nejdříve se chvíli obecně mluvilo o 
drogách, jaké jsou druhy drog apod. Potom se přešlo na prezentaci, kterou předčítali čtyři 
z nás. Byl to komiksový příběh o drogově závislém Kamilovi. Namalovali ho zvláštním, 
výstižným stylem. Slečna nám po každém obrázku dala dodatečné otázky a nechala prostor i 
pro naše dotazy. Podle mě byla beseda zajímavá a příjemná. Dozvěděla jsem se pár nových 
věcí. Jen se mi zdá, že bylo málo času, protože to uběhlo opravdu rychle. Doufám, že se tu 
podobná beseda objeví brzy! 

                                                                                                   Lucie Jedličková, 9.B 

 
 

 



Pranostiky a svátky v únoru 
 
 

Hromnice je lidové označení svátku, který se slaví 2. února. 
Hlavním významem svátku Hromnice je příchod jara a návrat světla, proto „Na Hromnice o 
hodinu více“.  

U starých Slovanů se Hromnice řadily k svátku příchodu boha Peruna - boha hromů a blesků. 
Jeho příchod byl očekáván v podobě jarního zahřmění. Jarním bleskem se probouzela 
příroda a otevírala se novému životu. 

V Čechách při prvním jarním hřmění lidé klekali na zem a líbali ji. Ve světnicích přemísťovali 
židle a stoly, hýbali nádobami, na dvoře nadzvedávali vozy, mávali polním nářadím a před 
vraty zatínali do země sekery. To vše byly rituály na znamení toho, že je Perun svým hromem 
osvobozuje od zimního spánku. Lidé tak přicházeli Perunu na pomoc a vyháněli zlé duchy ze 
svých stavení. 
 
Hlavní roli v oslavách tohoto svátku ve všech kulturách hrály ohně a očista domů. Lidé 
uklízeli po zimě, vymetali stáje, čistili krby a zapalovali hranice, které měly zahnat zlé zimní 
duchy. Dnes už se tento svátek téměř neslaví a je skoro zapomenut. 

Ivana Bílková,  9.B     

 
 

Slavíte Masopust? 
 

Masopust začíná na Tři krále a končí Popeleční středou. Letos byla popeleční středa 22. 
února, v praxi připadá popeleční středa na 46. den před Velikonoční nedělí. Co se většinou 
obědvalo? Čočka s vajíčkem, vařená krupice, pečené brambory. 
O masopustních rejích na území Čech a Moravy jsou písemné zprávy již ze 13. století. 
Nezbytnou součástí masopustního jídelníčku byly koblihy smažené na másle. Na stole 
ovšem nesměly chybět ani boží milosti, klobásy, slanina a slivovice. 

 
Boží milosti 1 
15 dkg hladké mouky, 3 žloutky, 3 lžíce sladké smetany, lžíce rumu, špetka soli, tuk na 
smažení 
Z uvedených surovin vypracujeme vláčné těsto, které vyválíme na pomoučeném válu. 
Rádýlkem pak oddělujeme na různé kusy a tvary, které smažíme v rozpáleném tuku. Ještě 
teplé obalujeme v cukru. 
Boží milosti 2 
25 dkg hladké mouky, špetka soli, 1 lžíce moučkového cukru, 2 žloutky, 1 lžíce rumu, 3 lžíce 
bílého vína, 100 g zakysané smetany 
 Ze všech surovin uděláme vláčné těsto, které necháme asi 10 minut odpočinout. 
Postupujeme stejně jako v receptu 1. 



 
 

Lucie Jedličková, 9.B 

ZIMA 
Tahle zima? Hloupý vtip! 
V létě by nám bylo líp. 
Kde je sníh a kde je mráz? 
Ptám se znovu, zas a zas. 

 
A co boby? Lyže? Sáně? 
Není tu sníh, kašlu na ně. 
A když trochu sněhu je? 
Do týdne zas roztaje. 

 
Všude bláto, voda, špína – 
Nenadávat? No, to je dřina! 
Slunce svítí, jaké štěstí. 
Potkat zimu, dám jí pěstí! 

 
Jaro už k nám z dálky běží. 
Kolikrát jsme řekli „Sněží“? 
Jenom chvíli kruté mrazy.  
Chovali se jako vrazi. 

 
Jaro už se ale blíží, 
Pomůže nám od potíží! 
A když ne? A to je vtip? 
V létě nám fakt bude líp. 

 
                                                                     

Ples ZŠ a MŠ Brankovice 
V sobotu 18. 2. se v kulturním 
domě v Brankovicích konal 
tradiční ples. Samotný ples 
začal v osm hodin večer. 
Polonézu v dlouhých bílých 
šatech a barevných vestách pro 
nás předvedli a odtančili žáci 
osmých a devátých ročníků. 
Nechyběla ani bohatá tombola 
plná zajímavých a netradičních 
cen. Celým večerem nás 
prováděla kapela s názvem 
Gibon Music Band.  



Práce žáků - líčení 
Můj milý klavíre! 
Ty jsi můj nejmilejší přítel. Kdykoliv něco zahraju, tak mě potěšíš ve špatných i 
dobrých dnech. Umíš mě vždy pobavit a rozveselit. Když se skloním nad tvými bílými a 
černými klávesami, jsem jako v jiném světě. Vtáhneš mě s sebou do smutné i veselé 
hudby. Hraji na tebe, kdykoliv mám možnost a čas. Vím, že tu se mnou vždy budeš a 
že zůstaneme stále dobrými přáteli. Doufám, že bude stále více lidí, kteří podlehnou 
kouzlu hraní na tebe jako já a kteří pochopí ty tóny, které v sobě skrýváš. 

A. Havránková 

Můj milý počítači! 
Ty, který jsi můj dobrý společník. Vždy když se nudím, ty mě dokážeš vytáhnout z 
nudy.   
Umíš mě vždy zabavit na dlouhou dobu. Když začnu klikat na tvé ikony, jsem jako 
někde jinde . Můžu se v autech prohánět ulicemi New Yorku nebo Tokia. 
S tvou pomocí vyhledávám informace z internetu a pomůžeš mi i s úkoly do školy. 
Zapínám tě každý den, jen abych se mohl posunout někam jinam. Doufám, že 
budeme dobrými společníky, i přes tvoje výpady. Věřím , že i další lidé poznají  výhody  
moderních technologií. 
 

D. Kopřiva 
Milý deníčku! 
Jsi můj nejlepší přítel v každé situaci. Kdykoli mám čas nebo si se mnou nikdo 
nepovídá a i když jsem smutná, můžu se ti se vším svěřit. Když si přečtu řádky, které 
jsem napsala, směji se, jaké to dřív bylo, nebo jsem smutná, že už se ta šťastná 
vzpomínka nevrací. Někdy mě dokážeš i rozplakat, a to když si vzpomínám na opravdu 
ošklivé a smutné vzpomínky. Při čtení řádků si také uvědomuji, jak jsem se třeba 
zlepšila v psaní a v jiných dovednostech. Nikdy však nezapomenu jaké to je, když si 
čtu řádky svého deníčku. 

K. Vašíčková  
Moje milá myšičko,  
ty jsi mé nejmilejší zvířátko, jaké jsem kdy měla a mám. 
Umíš mě potěšit anebo naštvat. Vždy když tě krmím, jsi ráda, že jsem tě přišla 
navštívit. Když tě hladím, jsem během chvilky v jiném světě. Ve světě plném semínek, 
mrkví, oříšků a dalších tvých oblíbených pochoutek. Tvá srst mi připomíná plyšového 
medvídka. Tvoje zoubky jsou jako perličky, čumáček jako knoflík a tvůj legrační dlouhý 
ocásek mi vždy vykouzlí úsměv na tváři. Mám tě moc ráda a nechtěla bych ztratit naše 
společně strávené odpoledne a večery.  
Doufám, že tu budeš ještě dlouho a že zažijeme zase něco zábavného. Určitě by tě 
měl rád každý na tomto světě.  

K. Procházková 
 

 



Peer soutěže 
Chodím do peerů, kde zpracováváme soutěže pro děti. Nedávno jsme vyvěsili na 
kabinet paní učitelky další soutěž – soutěž o nejlepší vtip. Vtip se měl pak předat  
někomu z peerů. Nebylo moc zájemců, ale i přesto se někdo přihlásil. Soutěž o 
nejlepší vtip jsme nechali na kabinetě 2 týdny a poté jsme vyvěsili výsledky. Vyhrála 
Ida Vyhňáková s vtipem: 
 
Pepíčka ne a ne uspat, už se u něj vystřídala celá rodina a tak děda říká rodině: „Proč 
se s tím tak pářete, na dítě je třeba jít radikálně.“ Přijde k Pepíčkovi a říká: “Zavři už ty 
oči harante a koukej chrápat!“ 
Pepíček se na dědu podívá a dodá:“Dědóóó a zavři oči ty.“ 
„A proč právě já?“ Diví se děda. 
Pepíček na to pohotově odpoví: „ No víš, taťka říkal, že až jednou zavřeš oči, tak 
budeme hodně dědit.“ 
 
Nyní máme připravenou další soutěž. V této soutěži půjde o paměť. Máme vyvěšený 
plakát s koalou, kde jsou také informace o ní. Např.: Kde žije, kolik má mláďat, kolik 
let se dožije… Během týdne plakát sundáme a děti nám odpoví na otázky, které 
máme připravené. Budeme rádi, když se zúčastní spousta žáků.  

K. Procházková, 8.A 

 
Anglická soutěž 
V úterý 22. února jsem jela s Davidem Kopřivou a paní učitelkou Polachovou na 
anglickou soutěž. Nejprve byl poslech. Měli jsme odpovídat na otázky z tohoto 
poslechu. Řeknu vám upřímně, že to nebylo vůbec jednoduchý! Pak ale přišla ta 
nejhorší část. Měli jsme na výběr témata. Byla tato témata: 1. My family, my friend, 2. 
My house, my town, 3. Animals, my pet, 4. Seasons of the year, 5. English speaking 
countries, 6. My school, teachers, favourite subjects a 7. Hobbies. Měli jsme na každé 
mluvit více jak minutu. Na začátku jsme si mohli udělat poznámky. Pak jsme se 
představili a začali mluvit na dané téma. Já jsem si vybrala (naštěstí) to nejlehčí – my 
family, my friend. David měl o něco těžší – vybral si hobbies. I když jsme byli mezi 
samými deváťáky, myslím si, že jsme skončili na dobrém místě. Já jsem byla 8. 
z patnácti a David 12. Ráda bych jela i příští rok.  

K. Procházková, 8.A 

Adopce na dálku 

V úterý 28. 2. žáci 9. A uspořádali sbírku na adoptovaného STEPHENA z Keni. Podařilo 
se vybrat 1400 korun. Finanční částka bude použita na vzdělání „našeho“ 
adoptovaného chlapce.                     

Všem, kteří přispěli M     C  DĚKUJEME.                

                                                                    9. A               



 

 


