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Lyžařský kurz  
V neděli 3. března nám začínal lyžařský kurz. Všichni jsme se moc těšili, až budeme v hotelu 
Morava v Dolní Moravě a užijeme si celý týden zábavy. Počasí nám přálo, a tak se hned první 
naučili skoro všichni lyžovat. Užili jsme si spoustu zábavy na sjezdovkách, které jsme bez 
závažných úrazů všichni zdolali. Každý večer jsme hráli různé hry, při kterých jsme se hodně 
bavili, a myslím, že i více poznali. Poslední večer jsme vzpomínali, co jsme všechno prožili. 
Vrcholem večera byla módní přehlídka, která zaujala každého z nás. Celý týden se všem moc 
líbil a dlouho na něj budeme vzpomínat. 

K. Černá, K. Kalendová, 7. tř. 
 
Hitace – co se lyžařům nejvíce líbilo 

1. Lyžování 

2. Sjezdovky 

3. Bobová dráha 

4. Chata Slaměnka 

5. Jídlo 

6. Polední klid 

7. Pokoje 

 
Na závěr kurzu nesměly chybět závody ve slalomu 
 

  Kluci Holky 
1. V. Kilián 1. K. Kiliánová 

2. M. Forman 2.  V. Kazimírová 

3. T. Přibilík 3. L. Havránková 

  
  

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematická soutěž  - KLOKAN 
Také v letošním roce jsme soutěžili s klokanem. A jak se našim žákům v matematické soutěži 
dařilo. Podívejte se sami. 

Kategorie Cvrček 
 

Kategorie Klokánek 

Bárta David, 3.tř Mazuchová Adéla, 4.A 

Novotný Jakub, 3. tř. 
Povázsaiová Lucie, 5. 

Učňová Markéta, 3.tř. 
Kutilová Gabriela, 5. 

Kategorie Benjamín 
 

Kategorie Kadet 

Kulíšek Vojtěch, 7.tř Kopřiva David, 9. A 

Černá Kateřina, 7.tř. Nagy Ladislav, 8. tř. 

Nagy Petr, 6.tř. 
Zajíčková Veronika, 8.t ř. 

 

 

 

Jaro 

Na jaře nejsou žádné známky zimy. 

Sníh už dávno roztál. Začínají kvést sněženky, 

sedmikrásky a tulipány. Pole už není bílé, ale začíná na 

něm růst zelený koberec. Děti si venku hrají a nejsou 

navlečené jako cibule.  

Březen, duben, květen jsou měsíce, kdy jaro kvete. Jaro 

je pěkné a krásné. Nejradši mám slunce, když na mě 

svítí a usmívá se.                Lucie Povazsaiová, 5. třída 

                                                                                                  

 Výtvarná výchova 
Ve výtvarné výchově jsme vyráběli zajíce. 
Nejdřív jsme si obkreslili tělo a hlavu, potom 
jsme si obkreslili zástěrky a vše vystřihli. 
Potom jsme sestavili zajíci všechny části těla 
a nalepili nos a nakreslili oči a pusu. 
Na zástěrky jsme připevnili knoflík. 

Adéla Mazuchová, 4. A 



Peeři v akci 
Letos jsme si my, peeři, konečně vyzkoušeli jaké to je být mezi dětmi. První program jsem měla 
připravený já a Dan. No, nebyla to žádná slast, ale myslím, že se program povedl. Hned po 
krátkém seznámení jsme vytvořili speciálně pro žáky malý kvíz o kouření. Na chvíli byli opravdu 
soustředění a některým se povedl tak, jako by něco už o kouření věděli. Samozřejmě za to dostali 
i jedničku od paní učitelky. Dále jsme jim popsali velkou cigaretu. Myslím si, že se jim tento model 
cigarety líbil, a proto poslouchali a něco si i zapamatovali. Pak jsme rozdali papírky s látkami 
v cigaretě a jednotlivé části jsme vysvětlili a řekli jsme jejich využití. Každý dostal lísteček s 
informacemi, který si nalepil do sešitu. Některé látky je přímo šokovaly, a být já šesťačka, 
šokovaly by mě taky. Poté jsme se zeptali na pár otázek a odpověděli jsme jim na ně, aby měli 
další materiál, který se jim bude jistě hodit. Na závěr jsme si zahráli hru -  BANG! Hra se jim líbila.  
Ke konci hodiny jsme s dětmi vytvořili zápis do sešitu. V závěru hodiny paní učitelka vyhlásila 3 
nejlepší řešitele kvízu. Jsem ráda, že jsem si vyzkoušela pracovat s dětmi. 

 
Kristina Procházková, 9. A 

Beseda s policií na 1. stupni 
O tom, jak beseda probíhala a co se na ní žáci dověděli, se dozvíte z následující ankety, kterou 
pro vás připravili žáci 4. A. 

 

 

 
Otázka č. 1 
Jaký typ policisty nosí modročerné oblečení? 
Otázka nikým nezodpovězena správně. 
(Správná odpověď: Všichni) 
 

Otázka č. 2  
Jaká je povinná výbava na kolo? 
4 žáci odpověděli tak, že jim chyběly 4 položky. 
3 žáci odpověděli tak, že jim chyběly 2 položky. 
1 žák odpověděl tak, že mu chybělo 5 položek 
(Správná odpověď: Brzdy, zvonek, kryt řetězu, odrazky, světla, helma). 

Adéla Mazuchová 

 

 

 



Otázku č. 2 si můžete vyzkoušet na následujícím pracovním listu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketa  

 

 

 

 

 

 

Otázka číslo 1. 

Jak poznáte pravého policistu? 
Pravého policistu poznáme podle odznaku, čísla a oblečení. 
Na tuto otázku odpověděli všichni dobře. 
 
Otázka číslo 2. 
 
Proč se některým policistům říká pořádkový policista. 
Správná odpověď. 
(Protože udržují pořádek v dopravě.) 
Špatná odpověď. 
Udržuje pořádek na stanici. 
Na tuto otázku správně odpověděli 3 žáci, 6 jich to mělo špatně a 2 žáci nevěděli. 

Michaela Pelcová, 4. A   
 

 

 

 



 
Otázka č. 1 
Jak se rozezná policista státní a městský? 
(Správná odpověď: Městský má znak státní taky) 
Odpovědi žáků 
4 dobře, 5 špatně, 1 nevěděl. 

Jaromír Šamšula, 4. A 
 

Malování na hrnečky – akce pro žáky prvního stupně. Žáci malovali hrnečky ke Dni matek. O 
průběhu akce nás informují žáci 4. A formou dopisu. 

 

 

5.duben 2013  

Ahoj Markéto, chceš říct, co jsme dělali v hodině? 

No, normálně jsme zaplatili 80 Kč za hrnky, a tak k 

nám do školy přijela nějaká  paní, která nám 

přivezla hrnečky. Hrnečky byly bílé a na nich bylo 

něco předkresleného, třeba nějaké zvíře. Já jsem 

si vybrala hrneček s tuňákem a vymalovala jsem 

si ho. Druhý den jsme si to vzali domů na 

vypálení. Mělo se to vypálit v troubě na 150 

stupňů a 35 minut. Já si to upekla v peci v 

pekárně. Bylo to hezký a bavilo mě to. Chtěla 

bych to vyzkoušet ještě jednou. 

Tvoje kamarádka Michaela Pelcová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. duben 2013  
 
Ahoj Gustave, jak se máš? Já se mám dobře.  Ve škole jsme si barvili hrníčky. 
Jeden hrníček stál 80 Kč. Líbilo se mi to. Namalovala jsem si poníka. 
Nebylo to lehké, jak jsem čekala. Chtěla bych to vyzkoušet ještě jednou.To je co? Bylo to hezké. 
Ten hrnek jsem si vzala domů a ještě nevypálila, protože jsem neměla čas. Chtěl bys taky co?  
 

Áďa 
Adéla Mazuchová, 4. A 

 

 

 



 

Den úsměvů 
Již po několikáté se na Den učitelů na naší škole konala soutěž o nejhezčí úsměv. Žáci naší školy 
mohli hlasovat pro svoje favority, každý měl jen tři hlasy. Nemuseli hlasovat jenom pro žáky, ale i 
pro učitele a asistenty. Z každé třídy se mohl umístit jen jeden. Vyhlášení ankety o nejlepší úsměv 
proběhlo po Velikonočních  prázdninách. Jak to vše dopadlo?   

 

 

 
 

 

 

  

 



 
Řečnická soutěž - Mladý  Demosthenes  
V  ZŠ a MŠ Brankovice se každým rokem žáci připravují na řečnickou soutěž, kterou vyhlašuje 
pražská  Řečnická škola D3. Patronkou celé soutěže je moderátorka a ředitelka školy Jana 
Adámková. Letos  v regionálním  kole  brankovickou školu reprezentovaly dvě žákyně. Za mladší 
žáky bojovala Veronika Pištěláková a  za starší  Veronika  Zajíčková.  Soutěžní  klání  proběhlo 
19. února v Brně. Soutěžilo 45 vítězů školních  kol  ve třech kategoriích. Předsedkyně poroty -  
moderátorka Jana Adámková -  soutěžícím vysvětlila, jak má správný  mluvený projev  vypadat. 
Na pódiu se každý soutěžící  představil  a  své  volně  zvolené téma   přednesl  tak, jak nejlépe 
uměl. Po vystoupení všech účastníků se porota dlouho a spravedlivě radila. Vyhlášení výsledků 
bylo velmi napínavé. Za okres Vyškov obdržely první místa žákyně naší školy. Oběma 
gratulujeme. 

                                      Žáci z kroužku REDAKCE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zazpívej, slavíčku 
Ve středu 17. 4. 2013 se žáci naší školy  zúčastnili okrskového kola soutěže ve zpěvu lidových 
písní. Není to nic jednoduchého, musí se zpívat sólově a bez doprovodu, aby byla slyšet každá 
chybička. Soutěž proběhla ve třech kategoriích – 1. kategorie  - to jsou žáci od 1. – 3. ročníku, 
tady si naši nejmenší vedli skvěle. 1. místo získal Vilém Rybnikář  a 3. místo Klára Paulíková. 
Ve druhé kategorii jsme byli také úspěšní – 3. místo si vyzpívala Adéla Mrázková. 
A úplně nejlíp jsme dopadli v kategorii 3. Tady jsme získali první místo díky výkonu Barbory 
Maškové a druhé místo díky výkonu Máši Mazuchové. 
V kategorii duet to pro nás bylo také velmi úspěšné. Na 1. místě se umístily Máša Mazuchová 
a Klára Májková, na druhém místě Marie Jílková a Barbora Mašková. 
 

Všem zpěvákům patří velká gratulace a dík za skvěle odvedenou práci. 
 

 

 

 



Práce žáků  - úvaha 

Jak nás vidí kniha - Adéla Havránková 

Už dlouho jsem nezažila takový malý zájem. Jsem stále zavřená v knihovně a nikdo 

se na mě ani nepodívá. Přemýšlím, proč to asi tak je? Vždyť pomáhám lidem 

rozvíjet jejich fantazii a představivost a nutím je přemýšlet nebo vzdělávat se. Mám 

listy z papíru s množstvím textu, ale když mě někdo pozná, najde ve mně přítele 

nebo učitele. Můžu být romantická, strašidelná, detektivní, dobrodružná, poučná a 

mnoho víc. Myslím si, že lidi si radši pustí televizi nebo zajdou na internet, než 

aby četli z mých stran. 

 

 

Jak nás vidí autobus - Kristina Procházková 

Co to zase je? Já nemám žádné prázdniny! Několikrát za den a v tom nejhorším počasí 

jezdím sem a tam. A pořád po mě někdo dupe! Co to je za život?! Jsem špinavý, 

plný odpadu a pomalovaný. A jezdím, dokud se nerozbiju. Pak mě někdo 

nahradí a k němu se nechovají o moc lépe. Ale myslím si, že moje práce má 

i své výhody. Dostanu se na místa, kam jiní ne. A je zajímavé poslouchat 

historky ostatních lidí.  Navíc jsem většinou svědek mnoha situací  - třeba 

začínajících vztahů, a nebo krádeží. Sice se ke mně lidé chovají jako čuňata, 

ale najdou se i takoví, co si své odpadky sbírají a dávají do koše. Takže je lepší, 

aby se lidé chovali slušně, protože nikdy nevíte, jestli autobus náhodou neposlouchá.  

 

 

Nákupní košík - Markéta Novozámská 

Vžijme se do role nákupního košíku. Ať už je to obyčejný košík do ruky, košík 
na kolečkách nebo takové nákupní autíčko. Jak se asi může cítit takový 
košík? Myslím, že moc dobře ne.  

Jsem nákupní košík pojízdný. Vezme si mě paní se dvěma dětmi. To 
menší si sedne na sedačku do 15 kilo. To větší si stoupne napřed ke 
košíku. Maminka je veze. Jako nákupní košík tvrdím, že dítě, které sedí 

na sedačce, rozhodně nemá 15 kilo. Maminka lítá po obchodě s dětmi a 
košíkem jako šílená. Ve mně je tolik těžkých věcí. Pečivo, salámy a 

sladkosti pro děti. Ti lidi se dnes zbláznili? Á-á-á už se to blíží, pokladna. 
Rychle vyskládat věci na pás. J-é-é, a mám klid. A ne už to do mě zase 
hází hlava, nehlava. Au, to je bolest! Teď si mě vzal starý pán. Cesta se 

táhne, jako slimák. Bože, to je nuda! U každé věci se zastavuje, bouchá do 
regálů a do lidí. Panečku! Už mě to nebaví. A teď pokladna. Půl hodiny se hádá s pokladní, že ten 
rohlík má stát 2,50 a ne 3,50. A chce si zavolat nadřízeného. Panečku, já ty lidi dnes nechápu. 
Copak nemůžou být slušnější?! 
 

 

 



 

 

Noc ve škole očima čtvrťáků 

Nejvíce se mi líbilo: hra na upíry, kouzla, vtipy, hra škola hledá „talent“. Večerku jsme měli ve 

21.30 hod, ale usnula jsem až o půlnoci. Druhý den jsem byla strašně ospalá. Nocování se mi 

moc líbilo, i když jsem byla unavená, určitě bych ve škole spala ještě jednou.  

Michaela Pelcová, 4. A 

Nejvíc se mi líbila noční hra. V ní byly různé vzkazy u svíček.  Potom nás holky z „Peerů“ strašily a 

nejhorší bylo vzpomenout si na básničku. Byla tam kostra, vycpaná zvířata a různé zvuky. Bylo to 

strašidelné. 

Ondřej Kouřil, 4. A 

Noční hra 

Než jsme šli na hru, muselo se čekat. Když jsme vyšli, museli jsme po třídách hledat lístečky, byly 

u světýlek. Na lístečcích jsme si museli zapamatovat verše z básničky. Byla tam kostra, strašák na 

kříži, vycpaná zvířata, strašidla (peeři) a strašidelné zvuky. Když jsme došli do družiny, museli 

jsme říct básničku, zněla takhle:  Slon, slon, slon k muzice má sklon, jako podle not hraje na 

chobot. Celý den by troubil světu na trombón či na trumpetu. 

Potom jsme dostali indicii a museli jsme říct vtipy, abychom dostali další. Nakonec nám vyšlo, že 

máme jít do fyziky a tam že je poklad. Poklad byl popcorn a bonbóny. Mně se hra líbila. Chtěla  

bych to zažít znovu.    

Adéla Mazuchová, 4. A 

 

 


