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Zahájení školního roku 2012/2013 

Prázdniny uběhly jako voda, začíná nový školní rok 
2012/2013. Nejvíce se na první školní den těšili 
prvňáčci. Přivítal je ředitel školy, třídní učitelka a 
zástupci obcí. Do lavic zasedli někteří s nadšením a 
někteří s rozpaky. Ve třídě na ně čekala spousta 
školních pomůcek, sešitů, učebnic a sladkostí. Svůj 
první školní úkol – namalovat sluníčko – zvládli 
všichni na jedničku. 
Přejeme všem žákům i učitelům hodně sil a 
optimismu do nového školního roku, rodičům pak 
trpělivost a porozumění. 

 
Návštěva divadla 
 
V úterý 18. září jsme jeli s celým druhým 
stupněm do divadla v Uherském Hradišti na 
představení Dalskabáty, hříšná ves aneb 
zapomenutý čert. Hned po první hodině 
jsme se rozdělili do dvou autobusů a vyrazili 
jsme. Cesta nebyla dlouhá, během chvilky 
jsme byli na místě. Příběh byl o 
zapomenutém čertu, kterého si Marjánka 
vychovala, aby z něj byl poctivý a pracovitý 

muž. Nakonec společně přemohli síly zla. 
Každé jednání začínalo písničkou. Bylo to 
opravdu skvělé divadlo, proto jsem se s 
kamarádkami domluvila, že budeme 
pravidelně jezdit do divadla. Když jsme 
přijeli do školy na odpolední vyučování, 
všichni jsme měli hlavy plné této pohádky. 
Moc se nám všem líbila. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

Pohár vědy 2012 
Jako předešlý rok, tak i letos se nesovičtí debrujáři zúčastnili soutěže Pohár 
vědy v Litomyšli. Na tuto soutěž se vybralo 14 týmů z celé České republiky a 
nám se podařilo dostat se mezi ně. Hned první den, v pátek 21. září, jsme měli 
na plánu pár úkolů. Pro začátek asi vybalení a ubytovaní v místní škole. Asi v 
šest večer jsme museli představit svůj tým a předvést zadaný pokus během pěti 
minut. To se nám podařilo na výbornou. Druhý den jsme měli ráno představit 
svoje výrobky a vše podrobně vysvětlit. Potom byla hra po Litomyšli. Dostali 
jsme spoustu úkolů a ty jsme měli vyplnit. To nám moc nešlo, ale naštěstí se to 
do Poháru vědy nepočítalo. Večer bylo vyhlášení. Skončili jsme šestí. Myslím, 
že jsme si vedli velice dobře, přestože  jsme z malého klubu z Nesovic.  

K. Procházková, 9. A 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Adaptační kurz 6. třídy 
Ve dnech 26. - 27. 9. 2012 se žáci 6. ročníku zúčastnili adaptačního kurzu, který se   tento rok 
mimořádně konal v naší škole. Hrála se spousta her, díky kterým se žáci mezi sebou spřátelili a 
získali mezi sebou důvěru. S hrami jim pomáhali žáci, kteří jsou zapojeni do peer programu, který na 
naší škole vede p. uč.  Mazuchová. V těchto dvou dnech se šesťáci i peer aktivisté nezúčastnili 
výuky.  Nechybělo ani nocování. Přes den jsme hráli hry na podporu důvěry a večer jsme si zahráli 
noční hru, která se jmenuje ,,Trifidi“. Další den se hrála ,,Zábavná hra po Brankovicích“, kterou 
připravili peeři spolu s paní učitelkou. Tato hra byla ze všech nejlepší. Šesťáci hledali po 
Brankovicích obálky s úkoly. Úkoly byly na zamyšlení a u některých žáci museli vynaložit velké úsilí. 
Tato hra trvala přibližně 2 hodiny, a spousta šesťáků se navzájem více poznala. Na konci této hry 
jsme si povídali o zážitcích z celého pobytu a pak jsme všichni adaptační kurz úspěšně zakončili. 
                                                                                                                                   Daniel Novák, 9.B 

 
 

 
 
 
 

Seznamovací pobyt 
šesťáků 
Dne 26. 9. 2012 ve škole 
proběhl seznamovací pobyt 
pro 6. třídu. Bylo to krásné a 
příjemné seznamování. 
Celá třída je  spokojená, už 
se docela známe. Během 
seznamovacího pobytu se 
hrálo mnoho her např.: 
klávesnice, noční hra a 
bomba. Podle celé třídy to 
bylo úžasné. Nejvíce se 
všem líbila hra klávesnice. 
Všichni se tam snažili o 
dobrou spolupráci. Chceme 
být dobrá třída a dobře 
spolupracovat, držet při 
sobě a důvěřovat si.  
 
Děkujeme paní učitelce 
Mazuchové, paní učitelce 
Spáčilové a Peerům. 

Andrea Pištěláková 
6. třída 

 



Taneční terapie v Domově Hvězda v Nových Hvězdlicích 
 

Dne 19. 9. 2012 se vybraní žáci z druhého stupně zúčastnili akce v domově důchodců v Nových 
Hvězdlicích. Odjezd byl od školy ve 13:00 a návrat  v  16:00 hodin.   Akce probíhala velmi dobře a 
všichni se ten den dobře pobavili. Taneční terapie pomáhá seniorům zahnat stres a smutek a 
pomůže jim znovu uvést své tělo do pohybu. Je dobré, že mladí pomáhají starším. Když senioři celý 
den nemají co dělat a málokdy je přijde někdo navštívit, jsou rádi, když jsou ve společnosti mladých 
a ochotných žáků, kteří s nimi rádi pracují. Nejde jen o to, že se žáci díky této akci nezúčastní 
některých hodin.  Jde o to, že starší lidé najdou v žácích nové přátele. Nám všem se tato akce moc 
líbila a už se  těšíme  na další. 

                                                                                                                                      Daniel 
Novák, 9.B 

 
Ježibaby a ženichové – divadlo pro žáky 1. stupně 
 
Každá třída dostala úkol: odpovědět na jednu otázku 
1.třída 
Jak se divadlo jmenovalo? 
Ježibaby a ženichové  
 Čarodějnice a ženichové 
Čarodějnice a dva ženichové 
 

4. A 
Vymyslel bys jiný konec pohádky? 
Za ženicha dospělého.  
Vyčarovaly by si kamarádku.  
Žádná svatba, lépe by se staraly o 
Ježoura. 

2. třída 
Jaké postavy v pohádce 
vystupovaly? 
 
Čert, Pařez, Ježour, Rozárky. 

3.třída 
Jak se ti líbil děj pohádky? 
Pohádka byla pěkně odehraná, herečky 

se nám líbily, hodně jsme se nasmáli. 

Líbilo se nám, že jsme si odnesli 

podepsaný plakát a mohli si vyzkoušet 

kostýmy a triky (létání ve vzduchu). 

 
 

4. B 
Jak pohádka skončila? 

Pohádka skončila svatbami. 
Ježibaby si vzaly Radima a Jana, protože měli dobré srdce.  

 
 
Divadelní představení JEŽIBABY A ŽENICHOVÉ 
 
Dne 27. září 2012 se u nás v kulturním domě Litavan pořádalo divadelní představení.        
Celý sál zaplnily děti z okolních mateřských škol a celý 1. stupeň naší školy. Představení 
bylo velice pěkné. Herci se snažili, abychom se i my mohli do děje zapojit. Malé děti však 
prožívaly pohádkovou atmosféru opravdu naplno, místy byly tak hlučné, že nebylo slyšet svého 
slova. Jako největší herecká hvězda pro nás byla Bára Seidlová, kterou známe z televizní 
obrazovky. Využili jsme toho a po představení jsme si běželi pro autogramy. A to byl konec. Pak 
už jsme se zase museli vrátit do lavic a čekala nás ještě čtvrtá a pátá hodina. 
 

                                                                       Kateřina Plačková, 5. třída 
 
 
 
 
 
 



Sportovní olympiáda v Nesovicích 
    26. 9. 2012 jsme my, 5. třída, jeli na sportovní olympiádu do Nesovic. Celá akce probíhala 
před nesovickou školou. Paní učitelky nás přivítaly a ukázaly nám místo, kde si můžeme odložit 
věci. A pak to přišlo. Čekaly nás soutěže v různých disciplínách. Nejprve hod medicinbalem. Pak 
jsme se přesunuli na hod kriketovým míčkem do dálky a skok do dálky. Nasvačili jsme se a pak 
nás čekal člunkový běh. Při této soutěži jsme se velmi pobavili. Posledním závodem byl běh na 
60 metrů. Pak jsme netrpělivě čekali na vyhodnocení výsledků. Mezitím jsme pokukovali, s kým 
se asi sejdeme příští školní rok v 6. třídě a snažili jsme se navázat nová přátelství.  
    A pak to přišlo, konečně vyhlášení výsledků. A vůbec jsme se nemuseli stydět. Naše 
spolužačka Tereza Proniuková převálcovala úplně všechny a umístila se na 1. místě.  
3. místo si odnesly Alžběta Vojtková a Alena Doupovcová. Z kluků zabodoval Radim Hanák, 
který získal bronzovou medaili. Pro všechny bylo připraveno drobné občerstvení. Kdo měl nějaké 
kapesné, mohl si koupit oblíbenou dobrotu v místním obchodě. Trochu unaveni, ale šťastni jsme 
se vrátili domů. Všem se akce moc líbila a těšíme se, že podobně přivítáme žáky z Nesovic u 
nás v říjnu „Na Dravcích“. 

                                                                     Kateřina Plačková, 5. třída 
 
Přehlídka dravců 
Dne 15. 10. 2012  od 10 hodin proběhla v Brankovicích na fotbalovém hřišti přehlídka dravců. 
Byly tam děti základních a mateřských škol, ale přišli se podívat i obyvatelé Brankovic. Atmosféra 
byla dobrá. Počasí se vydařilo. Přála bych 
vám zažít pocit, že vám dravec asi přistane na 
hlavě.  
Celkem jsme viděli 40 dravců. 
 
 Anketa  
1. místo: Výr Veliký (body - 11) 
2. místo: Bělohlavý (body - 4) 
3. místo: Orel (body - 3) 
4. místo: pan komentátor (body - 2) 
5. a 8. místo: sýček (body - 1) 
5. a 8. místo: kříženec sokol s rarohem (body - 
1) 
5. a 8. místo: sup (body - 1) 
5. a 8. místo: sokol (body - 1) 
 

                     Děkujeme sdružení Zayferus 
 
 

Andrea Pištěláková, 6. třída 
 
 

Návštěva žáků z Nesovic v naší 5. třídě 
 
Dne 15. října - v pondělí -  nás přijeli navštívit páťáci z Nesovic. Program pro nás nachystal 
kroužek peerů. Nejprve jsme hráli všichni dohromady seznamovací hry, při kterých byla velká 
legrace. Kdo nebyl pohotový, dostal pihu na obličej. Někteří byli celí pihovatí. Pak jsme byli 
rozděleni do skupin a pracovali jsme jako tým. Chodili jsme po různých stanovištích a plnili úkoly 
zaměřené na zručnost, rychlost a logické myšlení. Následovalo bohaté občerstvení – 
jednohubky, perníková buchta a teplý čaj. Takto posilněni jsme se společně přesunuli na hřiště, 
kde byla přehlídka výcviku dravců. Prostě celé dopoledne uteklo, všem se nám moc líbilo a 
těšíme se na další setkání.                                                                                                              
 

Kateřina Plačková, 5. tř. 
                                                        



Téma podzim – žáci 4. třídy  
                                                                                                                        
 
 
Podzim 
Podzim je krásný,  
je o něm hodně básní. 
Na podzim opadává listí, 
už se těším na podzim příští. 
Miluji podzim je skvělý 
a listy na podzim barvu mění. 
Adéla Mazuchová 
 
Podzim  
Podzim je plný krásných barev.  
Podzim je plný krásného vzduchu. 
Podzim to je deštivé počasí.  
Slunce svití nad návsí. 
Michaela Pelcová 
 
Podzim 
Podzim je krásný a barevný jako 
žlutá, oranžová a hnědá. 
Podzim je krásný listový a zatmělý. 
Jaromír Šamšula     
 
 
 
 
 
 
 
 
Podzim  
Kateřina Plačková 
 
Listí, vítr, rudé slunce, 
práce máme plné ruce.                                           
vítr draky opět  vznese. 
 
Nebe brečí velmi často,         
já jdu ale ven i přesto.  
Holínky natáhnu si  
i pláštěnku obléknu si. 
 
Deštník rozevřu 
a dveře otevřu. 
 
Jdu ven do deště 
a i když je všude vlhko ještě, 
přesto barvy podzimu  
zkrášlují tu krajinu. 
 
 
 



 
 
V pátek 5. 10. 2012  jsme prožili krásné dopoledne. Jeli jsme na tradiční Dýňobraní do Domova 
Hvězda v Nových Hvězdlicích. Čekali nás tam klienti, zaměstnanci a také dýně nejrůznějších 
tvarů, do kterých jsme řezali, dlabali, vpichovali, napichovali,….. 
Jak se nám to podařilo, posuďte sami. 

Žáci 3. třídy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Archeoskanzen  Modrá – očima žáků 4. třídy 
Den před odjezdem nás paní učitelka poučila. V autobuse pan řidič křičel, protože kluci dělali 
nepořádek. 
V archeoskanzenu to bylo dobré, jen kozy smrděly. 
Bylo to super, chtěla bych jet ještě jednou. Líbilo se mi to. Mám na památku ovčí vlnu. 

Sabina Danielová, 4. A 
 
Pan nám vyprávěl o jámě na obilí. Mohli jsme jít do pekárny. Viděli jsme ropuchu v jezírku. Měli 
tam malá kůzlátka. Dělali tam hrnky z keramiky. Šli jsme po cyklostezce k Velehradu a šli jsme 
po kukuřičném poli, nasbíral jsem kukuřici. Líbilo se mi, jak jsme šli po kukuřičném poli. Líbila se 
mi také zvířata, protože byla roztomilá. 

Radim Buchta, 4. A 
 
Ve skanzenu jsem viděl kozy, prasata, kočky. Chalupy byly pokryté rákosem. Chalupy byly ze 
dřeva, některé byly až 1m pod zemí kvůli teplu. Od skanzenu jsme šli na Velehrad. A u rybníku 
jsme krmili kachny. Exkurze byla pěkná, ale nic jsem neslyšel, tak jsem se nudil. Nelíbilo se mi, 
že Miloš honil prasata. 

Ondřej Kouřil, 4. A 
 

 
Co se nám nejvíce líbilo ve vyučování ve dnech 15.10-19.10.? Samozřejmě dravci, ale i…… 
 
V tomto týdnu se mi nejvíce líbila hodina angličtiny. Líbilo se mi, jak jsme měli pojmenovat věci 
ze třídy. Vybarvovali jsme test a spojovali. 
V pondělí 15.10 ukázka dravců. 
Líbilo se mi, jak děti vypouštěly supa a jeho přistání. (Adéla, 4. A) 
 
V tomto týdnu se mi nejvíc líbila tělesná výchova. Bavilo mě nejvíc cvičení na bojovníka a hra z 
angličtiny. 
Na dravcích mne nejvíc zaujal sup a orel skalní. (Jarek, 4. A) 
 
Nejvíc se mi líbila vlastivěda. Učili jsme se o době kamenné, bronzové, železné. Naučila jsem se, 
do jaké doby patří pěstní klín. 
Na prohlídce dravců se mi líbilo, jak letěl orel bělohlavý. (Michaela, 4. A) 
 
 
Víte, že: 
 
Draví ptáci výborně létají. Oplývají dokonalou schopností manévrovat, dlouhodobě plachtit nebo 
útočit střemhlavým letem, mohou mít rychlost až 389 km/hod. 
 
Draví ptáci se dožívají poměrně vysokého věku. Sokolovití se dožívají více než 20 let. Velcí 
dravci jako orli, supi, kondoři se mohou dožít dokonce až 80 roků. 
 
Malé druhy dravců snáší až 6 vajec, velké 1-2 vejce. 
 
U dravých ptáků se o mláďata starají oba rodiče. Pokud jeden z rodičů uhyne, zahynou s největší 
pravděpodobností také mláďata dravců. 
 
 


