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Svátky v květnu 
 

1. květen 

 

Svátek práce nebo 1. máj je mezinárodní dělnický svátek, který se od roku 1890 slaví  

1. května.  

Svátek práce v České republice v roce 2006 

V Praze na Letenské pláni se každoročně na 1. května konala tradiční oslava Svátku práce 

pořádaná a hojně navštěvovaná komunisty a jejich sympatizanty.  

Svátek práce v zemích reálného socialismu 

V socialistických zemích patřil tento svátek mezi nejdůležitější, organizovaly se masové 

prvomájové průvody, které procházely městem, často před tribunou s místními představiteli 

moci. 

Dnes 

Dnes většina rodin prožívá první máj jako dovolenou, jezdí na kole, chodí na procházky 

odpočívají od každodenního shonu. Každý si ho užije po svém. 

 

1. Máj je lásky čas 

V podvečer 1. máje se vypravují chlapci do lesa, aby usekli stromek a udělali z něj do rána 

staročeskou májku, tradiční symbol jara. 

 

Na 1. máje bylo zvykem vysypávat chodníčky lásky. Pěšiny z písku, vápna, pilin, otrub nebo 

kukuřičného šustí spojily domy zamilovaných dvojic. 

 

K. H. Mácha 

 

Byl pozdní večer, první máj, 

večerní máj, byl lásky čas. 

Hrdliččin zval ku lásce hlas, 

kde borový zaváněl háj. 
 



8. květen 

 
Den vítězství   

 

8. květen 1945, den osvobození nebo den německé porážky 

8. květen 1945 historickým dnem osvobození od nejnelidštějšího a nejbarbarštějšího systému 

světových dějin, německého fašismu. 

8. květen 1945 byl novým začátkem pro demokracii, humanismus, kulturu i svobodný duch.  

 

Nebylo možné nic mezi osvobozením a porážkou. Německo muselo být vojensky poraženo 

protihitlerovskou koalicí. Domácí odpor neměl dostatek sil k vítězství. 

 

Lidé byli osvobozeni z věznic, káznic a vyhlazovacích táborů, lidé byli osvobozeni do hrůz 

válečného ničení, občané i občanky byli osvobozeni od politického pronásledování a 

zastrašování, osvobozen byl svět, Evropa i Německo. 

 

 

 

Byli jsme v divadle – hodnocení žáků 
V pátek 18. 5. jela naše třída 9. B s ostatními třídami do Mahenova divadla v Brně. Toto 

představení nám mělo otevřít svět kultury. Já jsem si připadala jako dospělá. Měla jsem 

společenské šaty a boty na podpatku. V divadle jsem netrpělivě čekala, až se zvedne červená 

opona. Představení bylo legrační, některé scény mě zvedaly ze židle. Hercům v kostýmech to 

moc slušelo. Byl to pro mě zážitek. 

  

                                                                                                  Kristýna Křenová 

 

 pátek  18. 5. 

 líbily se mi vtipné scény 

 bylo dobré, že námět byl zasazen do současné doby 

 nejlepší herecký výkon podal  Harpagon – hlavní hrdina 

 mělo by se jezdit častěji                                                                       

 

 Libor Pištělák 

 

Bylo to prostě super. Sranda a všechno. Viděli jsme, jak dokážou být lidé chamtiví. Nejvíc se 

mi líbilo, jak herečka zapomněla text. Bylo to skvělý, jel bych zas!                

 

Dominik Beňo 

 

V pátek 18. května jsme byli v Mahenově divadle v Brně na představení Lakomec. Podle mě 

to bylo hodně zábavné a moc se mi představení líbilo. Nejdřív jsem myslela, že to bude nuda. 

Mýlila jsem se. Hlavní představitelé byli prostě úžasní, jejich herecký výkon a schopnost 

improvizovat jsem musela obdivovat. Nejvíce se mi líbily směšné scény a výrazy, gesta a 

obličeje hlavního hrdiny. Takové akce by se měly na škole konat pravidelně.                                                   

 

Denisa Pinterová 



  

Den matek 

 
Den, kdy vzdáváme poctu našim matkám. V České republice připadá Den matek na druhou 

květnovou neděli. V tento den dávají děti svým matkám dárky, většinou vlastnoručně 

vyrobené. Jeho původ je už ve starověkém Řecku, kdy se slavil svátek plodnosti a matek, 

spojený s uctíváním pohanské bohyně Rhey = Kybelé, matky bohů. 

 

Vznikl ve 20. století na počest Anny Reeves Jarvisové, která bojovala za práva matek.  

 

Moje milá matičko, 

dávám Ti své srdíčko. 

Hubičku Ti z lásky dám, 

protože Tě ráda mám 

Den otců 
Tento svátek připadá podle americké tradice na třetí neděli v červnu. 

Vznik tohoto svátku byl pravděpodobně inspirován osudem americké rodiny Smartových. 

Maminka šesti dětí, paní Smartová, brzy zemřela a všechny potomky vychovával jen jejich 

otec - Wiliam Smart. Na jeho počest pak uspořádala jedna z jeho dcer velkou oslavu, aby tak 

tatínkovi projevila svou vděčnost za všechno, co pro ně udělal.  

Oficiálně se začal Den otců slavit od roku 1972. V Čechách se tento svátek oficiálně neslaví. 

 

 

 

 Den matek v Brankovicích 
 

Na den matek byl v Brankovicích v kulturním domě program pro veřejnost. Já a dalších sedm 

holek jsme měly na úvod roztleskávačské vystoupení, takže jsem pořádně nevěděla, jaký je 

program. Trénovaly jsme každý čtvrtek po dva měsíce. Měli jsme růžovočerné oblečení a 

ponpony ve stejných barvách. Tancovaly jsme v této sestavě: já, Máša Mazuchová, paní 

učitelka Mazuchová, Bára Mašková, Katka Procházková, Iva Bílková, Klára Májková a 

Markéta Jašková.  I když jsme na začátku byly hodně vystresované, a dokonce jedna holka 

chyběla, dokázaly jsme udělat pro děti a dospělé krásné vystoupení. Hned po nás byl další 

program dětí z naší školy. Určitě se vše vydařilo a program byl velmi hezký. Doufám, že 

zopakujeme další vystoupení ještě během roku 2012. 

 

K. Procházková, 8.A 

 

 

Měsíc květen 

Květen je měsíc spojovaný s lidovými oslavami, např. stavění máje nebo s pálením 

čarodějnic, je považován za měsíc lásky, měsíc obětí komunismu a měsíc požární ochrany. Ve 

světe se v tento měsíc slaví Mezinárodní den Červeného kříže. Na Slovensku je Vzpomínkový 

den na ty, kdo ztratili svůj život během druhé světové války. 

S měsícem květnem jsou spojeny pranostiky:                                    

Mokrý máj - v stodole ráj. 

Mokrý květen -  přichází suchý červen.       Deštivý květen - žíznivý říjen. 

Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem. 

Když máj vláhy nedá, červen se předá. 

 



Zájezd do Vídně 
Ve středu 9. května jsme se vydali se spolužáky ze 6. až 9. třídy ZŠ a MŠ Brankovice na 

jednodenní zájezd do hlavního města Rakouska, Vídně. 

Ráno jsme vyjeli velmi brzy, abychom stihli všechny plánované akce – Přírodovědné 

muzeum, Dům motýlů, historické centrum města, ale hlavně na co se všichni těšili nejvíce – 

zábavní park Prátr. 

Cesta do rakouské metropole probíhala podle plánu, málokdo poznal, že jsme přejeli hranice, 

a zanedlouho jsme už byli v koloně aut ve Vídni.  

Náš autobus zastavil poblíž vídeňské radnice, která je úchvatná nejen vzhledem, ale i svou 

velikostí. Prošli jsme kolem Vídeňského parlamentu a už jsme stáli před sochou Marie 

Terezie a mířili do Přírodovědného muzea. Zde jsme viděli docela zajímavé sbírky 

zkamenělin a koster pravěkých ještěrů, exponáty vycpaných zvířat a tisíce drahokamů z 

celého světa.  

Další zastávkou byl Dům motýlů. Při vstupu nás překvapilo horko a dusno jako v deštném 

pralese, ale všude kolem nás létali velcí a krásně zbarvení motýli. 

Po krátké procházce centrem města jsme se všichni těšili na Prátr a jeho atrakce. Některé byly 

až moc velké a nebezpečné, ale všechny ostatní jsme si skvěle užili. 

Bylo hodně legrace, a proto byl tento výlet vydařený. 

                                                    

Lucie Jedličková, 9.B 

 

 

Hlídky mladých zdravotníků - zdravotní 

soutěž  

 
Ve čtvrtek 10. 5. se žáci naší školy zúčastnili 

zdravotní soutěže ve Vyškově. Na tuto soutěž jeli žáci 

z I. stupně ( Kateřina Plačková, Adéla Mrázková, 

Hana Doupovcová, Alžběta Vojtková 4. , Martina 

Křenová 3. B) a z II. stupně (Kateřina Urbanová, 

Markéta Novozámská, Hana Pavésková, Ida 

Vyhňáková 8.A, Patrik Kadlec 9.A). Soutěž se konala 

na dopravním hřišti ve Vyškově.  Zde na nás čekalo 

hned několik stanovišť. 1. část byla teoretická. Tady 

jsme měli za úkol přiřadit několik dat k událostem 

spojeným s Červeným křížem. Poté jsme měli za úkol 

poznat bylinky a říci, které části se z daných rostlinek 

sbírají. A nakonec na nás čekaly dopravní otázky. Na 

závěr jsme plnili praktické úkoly. Měli jsme tam tato 

stanoviště : obvazovou techniku, transport, krvácení z 

nosu, zlomené předloktí, cizí předmět v noze, 

poraněné oko, zlomená žebra, krvácení do dutiny 

břišní, bezvědomí. Všechna tato stanoviště jsme 

zvládli. Všechny pacienty jsme ošetřili. Domů jsme 

dojeli usměvaví a šťastní. Naše obě družstva dovezla 

do školy 2.místa. Samozřejmě děkujeme naší paní učitelce, bez které bychom nedostali do 

života tolik zkušeností. Děkujeme Vladěně Vrbacké. 

                                                                                  

                                                                                                     Markéta Novozámská, 8. A 



 

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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!“ 

A Lucie nezklamala ani v krajském kole, kterého se zúčastnila 10. 5. 2012 ve Středisku 

volného času v Brně Lužánkách. Soutěžilo se nejprve z jazykové části. Na tuto práci měli 

soutěžící vyčleněný určitý časový limit. Ve druhé části soutěže museli žáci vytvořit slohové 

cvičení na dané téma. S oběma úkoly si naše spolužačka velmi dobře poradila. Při 

závěrečném vyhlášení výsledků byla značně nervózní a měla obavu, jestli v té konkurenci 

studentů z nižších gymnázií a žáků z ostatních škol vůbec obstojí. A vedla si opravdu dobře, 

skončila na krásném 6. místě. První čtyři soutěžící postoupili do kola celostátního. Naši 

žákyni Lucii Jedličkovou dělily od tohoto postupu pouze dva body. Ale i tak je to pro naši 

školu velký úspěch.  

                                                                                                Žáci z kroužku Redakce 

 

 

 

Coca - cola cup 
 

Výhra Brankovic!!!!! 

V pátek 27. 4. se konal turnaj ve fotbale. Vítězem se stali žáci Brankovic. Ze čtyř 

zúčastněných týmů - Brankovice, Velehrad, Koryčany, Staré Město porazili Velehrad a 

Koryčany. 

Další kolo se odehrálo dne  

11. 5. 2012, opět naši zvítězili. 

Po dvou prvních místech v prvním a 

druhém kole turnaje jsme se na třetí 

kolo vypravili do Bojkovic. Našimi 

soupeři byly ZŠ Bojkovice, ZŠ 

Mohelnice a ZŠ Prostějov. První zápas 

jsme sehráli se školou z Mohelnice. 

Zápas byl velice vyrovnaný, ale dostali 

jsme nešťastný gól a nakonec jsme 

prohráli 1:0. Druhý zápas jsme sehráli 

se školou z Prostějova. Prostějov hrál 

technický fotbal a zápas byl poměrně 

jednostranný. Druhý zápas jsme prohráli 7:0. Do třetího zápasu jsme nastupovali pouze s 

jediným cílem, porazit Bojkovice a neskončit na posledním místě. Hráli jsme lepší fotbal. 

Vstřelili jsme 2 branky a nakonec jsme vyhráli 2:0. Do dalšího kola, tedy do Prahy jsme 

ovšem nepostoupili, ale i přesto si myslím, že to byl obrovský úspěch, protože jsme v 

prvním kole vyřadili těžké soupeře. 

 

David Kopřiva, 8. A 

 



 

Nocování  
V květnu 2012 jsme my, peeři ,nocovali ve 

škole se třetí třídou.  Dlouho jsme se 

připravovali, aby program byl opravdu 

zábavný. Nejvíce práce jsme měli s 

přípravou noční hry. Vypůjčili jsme si z 

přírodopisného 

kabinetu spoustu zvířecích atrap 

a roznesli je po škole. Nechyběl ani „Evžen“, 

přírodopisná kostra člověka. Principem hry bylo 

sbírat barevná víčka a za celou kompletní řadu víček 

dostaly děti nápovědu, kde je poklad. Po cestě na ně 

čekala spousta nástrah. Najít poklad nebylo 

jednoduché, ale nakonec se to dětem podařilo. Plny 

dojmů a zážitků odešly nahoru do třídy, vyčistily si zuby, a 

protože byly celkem vyčerpané, během půlhodinky usnuly.  

Týden po úspěšném květnovém nocování jsme se rozhodli nocovat ještě s prvňáky, než se 

vypustí školní bazén. Chtěli jsme si zaplavat a pořádat pro děti hry ve vodě, což se podařilo. 

Nejvíce děti zaujal most z plovoucích desek a soutěže s peery. Pak jsme se pořádně navečeřeli 

a vytvořili pro prvňáky malou stezku odvahy. Některé děti se dost bály, takže jsme pro ně byli 

oporou. Dokonce jsme dětem na dobrou noc pustili pohádku. Všichni jsme usnuli, jako kdyby 

nás do vody hodili. Ranní stávání jsme si vylepšili sladkou snídaní. Na vyučování jsme šli 

nadšení,  i  když ne zrovna moc vyspaní.   

Protože „peerovské“ spaní ve škole je velmi populární, ještě jsme stihli spát se šesťáky. 

Hlavním programem byla noční hra. Nejprve jsme docela náruživě hráli hry v tělocvičně, 

vybíjenou a florbal. S dětmi jsme si docela dost zahráli a všichni jsme se pořádně zapotili. Pak 

jsme se najedli a podívali se na scénky, které pro nás šesťáci nachystali a zahráli. Byli 

opravdu povedené. Pak jsme se nalíčili a připravili pro děti velmi 

obsáhlou noční hru 

bludičky. Princip byl 

podobný jako u 

třeťáků, ale 

museli projít více 

prostor a měli 

těžší úkol. Na 

noční hru 

jsme 

naladili 

šesťáky černými 

historkami v podobě her 

venku před školou. 

Doufám, že všichni žáci a peeři budou na toto spaní hodně dlouho 

vzpomínat.  

K. Procházková, 8.A 



 

Třídní hodiny 
 

Opět k nám zavítali do školy lidé z organizace Podané ruce v Brně. Tentokrát jsme měli 

program měli – KDO JSEM. Účelem bylo lépe poznat své vlastnosti a vlastnosti našich 

spolužáků. Nejprve jsme se představili a postupně hráli hry. Například jsme si vybrali osobu, 

která šla za dveře. Pak jsme určili jednoho žáka a všichni jsme se na tu chvíli tou osobou stali. 

Žák, co byl za dveřmi, hádal danou osobu. Následovala další aktivita. Každý dostal na čelo 

lísteček s novou vlastností. Všichni se pak museli k tomu člověku chovat tak, jako by měl tu 

vlastnost z čela. Naše lektorka nás moc neznala, takže přidělovala lístečky podle sebe. 

Naštěstí se většinou netrefila a dala dané osobě cizí vlastnost. Některé z nich byly třeba 

„Šašek“, „Agresivní“ nebo „Žárlivý“. V podstatě jsme měli zjistit, jakou novou vlastnost 

máme. A protože většina z nás fakt nevěděla, co jsou, navazovala na to další hra, která 

spočívala v tom, že jsme měli utvořit seznam věcí, co nás vystihuje. Měli jsme se také 

dohodnout na společné dovolené, jak se na místo dopravíme a co si s sebou vezmeme.  

 

Den dětí 
 

Jako každý rok, tak i letos jsme na den dětí prožili spoustu zábavy a neučili jsme se. Původně 

jsme měli být na Střelnici. Bohužel nám nevyšlo počasí, a tak jsme všechny úkoly až na 

střelbu měli ve škole. Dostali jsme papírek a hned po zahájení jsme začali plnit úkoly. Úkolů 

bylo dvanáct a za každý bylo možno dosáhnout až 10 bodů. Tady jsou: Guláš, Dobrý dech, 

Želva, Velká zima, Střelba, Plechovky, Věž, Ping pong, Manekýna, Lovci perel, Sbírání 

víček a Sázení brambor. Nejtěžší pro mě byla asi želva. To jsme si museli dát kostky na 

záda a po čtyřech jsme museli dojít do cíle s co největším nákladem. Těžký byl i Dobrý dech, 

neboť při přenášení papírků brčkem to občas i spadlo. Mezi úkoly jsme měli dokonce 

občerstvení v podobě uzeného cigára. Na konci bylo vyhlášení. Letošní borec školy je Radek 

Šmak.  
Dětský den pro všechny nekončil. V Nesovicích a v ostatních vesnicích byly další dětské dny, 

na kterých si děti užily podobnou míru zábavy. Doufáme, že se dětem bude líbit i příští dětský 

den.  

 

K. Procházková, 8.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Školní výlet 8. tříd 
 

Ve čtvrtek 14. 6. 2012 jsme byli s naší třídou na školním výletě v Brně. Nejprve jsme se šli 

podívat na Petrov. Je to nádherná stavba a kdo mohl, tak fotil. Dokonce jsme měli možnost 

podívat se i dovnitř. Vedle Petrova byl malý park, do kterého jsme se šli podívat, protože je 

odtamtud nádherný pohled na Brno. Tady jsme se i nasvačili. Pak jsme pokračovali dál v 

cestě. Naše další zastávka byla Kapucínská hrobka. Byla zde zachovaná těla kapucínů. 

Některá těla měla i nehty, což mě dost děsilo, protože umřeli asi před 300 lety. Pořádně jsme 

si je prohlídli a někteří i vyfotili. Pak jsme se šli podívat do brněnského podzemí. Seznámili 

jsme se se životem ve středověku. Nejprve jsme byli ve sklepení, kde bylo víno. Naše 

průvodkyně nám řekla něco k tehdejšímu skladování vína a ostatních potravin. Pak jsme se 

dověděli něco o výrobě svíček. Také jsme si mohli vyzkoušet křesat s kamenem. Řeknu vám, 

lehké to opravdu neměli. Pokračovali jsme do mučírny. To bylo teda něco. Průvodkyně nám 

ukázala všechny možné drtiče kostí, různé natahovače šlach a nebo lamače kostí. Nejhorší ale 

byla židlička s bodci na spodu. Člověk co byl mučen si na tuto ostrou židličku sedl a ještě k 

tomu dostal na klín co největší zátěž. Jako další jsme viděli laboratoř. Navštívili jsme i 

místnost se studnou přání, kde skoro každý hodil nějaké drobné a něco si přál. Nakonec jsme 

si koupili malý suvenýr v malém obchůdku, který byl v poslední místnosti. Myslím, že 

každému se výlet líbil a všichni doufáme, že příští rok pojedeme na nějaký bezva výlet zas. 

K. Procházková, 8. A 

 

 

 

I my jsme byli přitom!   
Vyškov – Mistrovství  ČR v atletice 2012                                                                                                                          

Nejrychlejší běžci z naší školy se 16. a 17. června zúčastnili závodu smíšených štafet 

základních škol. Družstvo starších žáků bojovalo na trati 4x200m  ve složení  Jakub Frank, 

Denisa Bodečková, Ondřej Škarek, Ivana Bílková a obsadilo v silné konkurenci devíti škol 

7. místo.  

Družstvo mladších žáků na trati 8x100m reprezentovali Miroslav Juhaňák, Eliška 

Králíková, Martin Tarabáš, Apolena  Žáková, Patrik Janovec, Andrea Pištěláková, 

Martin Kabátník, Tereza Proniuková,  kde před plnou tribunou atletického stadionu 

doběhli také na 7. místě z osmi základních škol. Pro všechny to byl nezapomenutelný 

sportovní zážitek, při kterém jsme se osobně setkali s mnoha vynikajícími atlety i 

reprezentanty České republiky v čele s Bárou Špotákovou.  

Děkujeme všem trenérům, kteří nás v atletickém kroužku, vedeným sportovním oddílem SKT 

Brankovice, na tento krásný závod připravili. 

 Za všechny závodníky  

 Ivana Bílková,  9. B 

 

 

 

 

 

Pohodové, slunečné a bezstarostné prázdniny  

všem  

přeje  Redakce 


