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Den otevřených dveří 

V neděli 18. března, v době od 14 do 17 hodin, se v Základní a mateřské škole v Brankovicích 

pořádal Den otevřených dveří. Cílem této akce bylo strávit odpoledne v naší škole s 

velikonoční atmosférou. Program byl velice bohatý. Třída 3.B si připravila pohádku o 

Šípkové Růžence. Dokonce si k ní sama vymyslela vlastní scénář. Pohádka se divákům moc 

líbila. I přes menší nedostatky všechny pobavila, ale mladí ,,herci a herečky“ to brali s 

humorem. Této šikovné třídě patřil velký potlesk. Ale nebylo zde jen jedno představení. 

Pohádku o Budulínkovi netradičním způsobem zahrála 2. třída. V reproduktorech byla 

puštěná pohádka od J. Uhlíře a Z. Svěráka, podle které ji hráli. Diváci byli nadšení. Vybraní 

žáci 7. třídy s doprovodem keyboardu zazpívali několik jarních písniček. Bylo také 

připraveno prezentování Peer programu. Tímto ale odpoledne nekončilo. Návštěvníci se 

mohli dozvědět o velikonočních tradicích a různých pranostikách. Měli možnost si koupit 

výrobky, na kterých se podíleli žáci školy. Pletly se zde žíly, vyráběly všelijaké výrobky, 

apod. Celá škola se proměnila v malou dílničku. V učebně fyziky a chemie bylo možné si 

vyzkoušet jednoduché pokusy s vajíčkem. V družině si spoustu lidí vyzkoušelo nové karaoke. 

Lidé si také mohli vyzkoušet psaní na stroji, husím brkem nebo plnicím perem. Nechybělo 

zde slané ani sladké občerstvení. Ve stolovně bylo vše připraveno. V čajovně bylo na výběr z 

několika ovocných čajů a dvou druhů kávy. Myslím, že akce se vydařila. Zúčastnilo se 

přibližně přes 200 lidí. Venku byla jarní nálada, která zavítala až k nám do školy. 
 

Ivana Bílková, 9. B 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klokánek 

 

Každý rok pořádáme 

matematickou soutěž 

Klokánek. Soutěž je 

rozdělena na různé 

kategorie – Cvrček, 

Klokánek, Benjamin a 

Kadet.  

V kategorii Cvrček 

soutěžili žáci  třetí třídy, 

v kategorii Klokánek žáci 

čtvrté a páté třídy, 

v kategorii Benjamin žáci 

šesté a sedmé třídy a v mé 

kategorii, kategorii Kadet, 

soutěžili žáci osmých a 

devátých tříd.  

Každý rok jsou velmi těžké úkoly, a tak na začátku soutěže máme hned nějaké body navíc. Na 

vyřešení úkolů je určitý časový limit. Jak jsme byli úspěšní?  To jsme se dověděli za několik 

dní a vítězové si odnesli i něco malého na zub. 

Vítězové jednotlivých kategorií: 

CVRČEK 

1. Adéla Mazuchová                        

2. Eliška Králíková                           

3. Martin Kabátník                          

KLOKÁNEK 

1. Petr Nagy                            

2. Alžběta Vojtková                  

3. Veronika Pištěláková            

BENJAMÍN  

1. Veronika Kazimírová            

2. Katka Kiliánová                     

3. Roman Horník                      

                

KADET 

1. Radek Pištělák                           

2. David Kopřiva                            

3. Kristina Procházková                  

Kristina Procházková, 8. A 

 

Ve čtvrtek 19.4. 2012 žáci 8. a 9. tříd 

navštívili lanové centrum Proud v Brně a 

zúčastnili se soutěže Expedice Karakoram. 

Během soutěže plnili různé úkoly a 

překovávali překážky, pracovali v týmu. 

Soutěž je velmi fyzicky náročná, ale pro 

žáky zajímavá. Při plnění úkolů se snažili 

získat co nejvíce bodů. Z 12 zúčastněných 

týmů skončili na 7. a 8. místě. 

 



Akce ve 4. třídě 

Návštěva Hvězdárny a planetária Brno 

Ve čtvrtek 29. 3. 2012 žáci 3. B, 4. a  5. třídy navštívili v Hvězdárně a planetáriu v Brně 

výukový program „Poznej svůj vesmír“, který začal komentovanou procházkou noční 

oblohou s popisem nejnápadnějších hvězd a souhvězdí.  Žáci se seznámili s podobou planety 

Země a jejím místem ve Sluneční soustavě. Při virtuální prohlídce navštívili také Měsíc, 

ostatní planety a některé další menší objekty brázdící náš planetární systém. Putování 

vesmírem zakončila prohlídka naší Galaxie.  

                                                                  Mgr. Lenka Kalová 

Den naruby 

V pondělí 2. 4. 2012 jsme si ve čtvrté třídě udělali „Den naruby“.  Jeho podstata spočívá 

v tom, že se z dětí stanou učitelé a z paní učitelky žákyně. Děti se rozdělily podle toho, kdo 

chtěl učit který předmět, každý předmět vyučovaly tři děti. Ty se musely domluvit, jakou část 

hodiny si nachystají. „Paní učitelky“ měly nachystané kromě aktivit a úkolů i různé pracovní 

listy. Dětem se tento den velmi líbil. 

Projektový den „Velikonoce“ 

Středa 4. 4. byla ve čtvrté třídě ve znamení Velikonoc. Cílem bylo seznámit se s tradicemi a 

zvyky – např. s názvy jednotlivých dnů Svatého neboli Pašijového týdne, co se v tyto dny 

dělalo nebo naopak nesmělo dělat. Doplňovali jsme různé říkanky, koledy, řešili jsme 

netradiční matematické i jiné úlohy. Odměnou nám byly sladkosti.  Na závěr jsme si zasadili 

semínka a vytvořili výtvarné práce.  

 

 

 

 

 

 

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 

22. dubna. Také čtvrťáci se jeden den věnovali tomuto tématu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/22._duben


Práce žáků – úvaha 

Čím je mi film? 

   Proč jsem si položila tuto otázku? Film je mi hlavně zábavou. Ať už je to komedie nebo 

romantický film. 

   U filmu se vždy dokážu odreagovat. Donutí mě zamyslet se nad chybami, které dělám. 

Když se dívám na film, dokážu na všechno, co se děje zapomenout. Ponořím se do děje filmu, 

zaposlouchám se. Za chvíli si myslím, že jsem další postava filmu. Ale proč to tak je? Možná 

proto, že chci utéct z tohoto světa. Ale proč? Co je na tomto světě špatné? Možná dnešní 

hrubost lidí nebo hodně povinností.  

  Líbí se mi, že je ve filmu i něco vymyšleného. Můžu do nereálného světa utéct od všech 

problémů. 

Markéta Novozámská, 8. A 

 

 

Dnešní mládež 

Jaká je dnešní mládež? Zamysleli jste se někdy nad tím, jak hodně se liší mládež v dnešní 

době od té, která bývala v době našich rodičů nebo babiček? Jak si mládež ničí zdraví? Proč 

často dělá to, co by neměla? Na toto téma si můžeme položit spoustu otázek, avšak ne na 

všechny se dá odpovědět. 

Mládež si v dnešní době strašně ničí zdraví, buď vědomě nebo i nevědomě. Na rozdíl od 

našich rodičů vysedávají hodiny u počítače nebo u televize, místo toho, aby šli třeba ven 

s kamarády. To se dříve stát nemohlo, protože počítače nebyly, a tak volný čas trávili většinou 

venku. Naše mládež je zvyklá pít alkohol a kouřit, je to pro ně téměř samozřejmost. Proč 

kouří a pijí? Co je k tomu vede? Odpověď je víceméně snadná. Chtějí zapadnout do party a 

podobat se lidem kolem sebe. Současná mládež si různými způsoby škodí a neuvědomuje si, 

že tím ubližuje jen sama sobě. Často také bývá zahleděna sama do sebe, takže od ní jen tak 

někdo nemůže čekat pomoc. Například se jen tak někdo nenabídne staré paní, jestli nechce 

vzít tašku. 

A nakonec můžu jen dodat. Ach, ta dnešní mládež! 

 

R. Obořilová, 8. A 

 

Pranostiky v dubnu 

Jaký duben - takový říjen. 

Hrom v dubnu - dobrá novina, mráz květů více nepostíná. 

Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto. 

 



Soutěž Zazpívej, slavíčku, 

V úterý 3. 4. proběhlo u nás ve škole školní kolo soutěže ve zpěvu lidových písniček. 

Ani jsme nevěřili, že přijde přes 30 soutěžících. Soutěž byla rozdělena podle věku do 3 

kategorií. 

Nejvíce soutěžících bylo z prvního stupně. 

Zpívalo se bez doprovodu, takže docela náročná záležitost. 

A kdo se probojoval do okrskového kola? 

Z první kategorie – Ivona Mlčochová a Veronika Vystavělová. 

Z druhé kategorie – Andrea Chadrabová a Miriam Povazsaiová. 

Z třetí kategorie – Barbora Mašková a Klára Májková. 

V okrskovém kole v Bučovicích patřily k úspěšným Barbora, Miriam a Andrea a postoupily 

do kola okresního. Holky, držíme vám palce. Konkurence bude veliká. 

Olympiáda českého jazyka 
20. 3. 2012 se žákyně 9. B  Lucie Jedličková zúčastnila okresního kola OČJ. Úkoly, které 

musela rozlousknout, nebyly zrovna jednoduché. I když tomu ani sama nevěřila, dařilo se 

jí a na výsledkové listině se objevila jako 2. v pořadí. Měla radost, ale jen do té doby, než 

zjistila, že postupuje do krajského kola, které proběhne 10. 5. V Brně. A co jí vzkazují 

spolužáci? 

„ Lucko, my ti věříme!!!!!!!!!!!!!!!!“  
  „To dáš!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!“ 
 
Prožitková lekce – Svoboda rozhodování 
 

26. 4. 2012 byla určena žákům 9. ročníků pod vedením mladých lektorek. 
Reakce žáků 9. B 
 

- Nezáživné téma 

- Bavily mě různé hry 

- Slečna byla milá 

- Nelíbilo se mi, že jsme museli pořád hrát nějaké scénky 

- Většina žáků se spíš nudila 

- Bylo to lepší než učení 

- Ve svém volném čase bych na takovou lekci určitě nešla. 


