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K A R A K O R A M 

 

Dne 25. 4. 2013 se zúčastnili žáci 8. a 9. tříd Základní školy v Brankovicích soutěže v 

lanovém centru v Brně - Lesné. Soutěž se jmenovala Expedice Karakoram. Zúčastnilo se 6 

týmů. V každém týmu soutěžilo 6 lidí. Naši školu prezentovaly dva týmy.  Jedno naše 

družstvo „Veverky“ skončilo na 2. místě o malý kousek jim uniklo první místo.  Všichni 

jsme se těšili na celou soutěž. Úvodní úkol jsme všichni úspěšně zvládli a už jsme soutěžili. 

Byl zaveden nový systém hry než minule, kde se muselo hodit kostkou a podle hodu jsme 

dostali vstupenky na jednotlivé překážky. Počasí nám po celý den přálo, pěkně svítilo 

sluníčko. Všem se tento den líbil a celá soutěž se povedla. Žáci naší školy se těší na další 

ročník této soutěže. 

Jakub Frank, 9. A 

 

 

Exkurze do ZOO a leteckého muzea – pátek 3. května 

 

V rámci projektu z evropských fondů jel celý náš druhý stupeň na exkurzi. Ale každý jinam. 

Naše devátá třída zavítala nejprve do ZOO ve Vyškově. Počasí nám sice nepřálo, ale i tak 

jsme se těšili na  prohlídku areálu. Nejprve jsme zaujali místo před ZOO a než otevřeli, 

v klidu jsme si popovídali. Po pár minutách nás průvodkyně odvedla do mediální místnosti, 

kde probíhal náš program. Zabývali jsme se životním prostředím. Mezi naše aktivity patřilo 

třeba přiřazování textů k jednotlivým institucím ochrany přírody, přiřazování lístečků se 

jmény CHKO a NP do obrysu české republiky, nebo kvíz o ochraně přírody. Program se mi 

moc líbil a doufám, že i ostatním. Poté jsme měli ještě čas, tak jsme si dole v malém 

veřejném muzeu prohlíželi exponáty a zkoušeli optické klamy. Pak nás autobus zavezl do 

leteckého muzea. Tam jsme absolvovali přednášku o některých strojích, motorech a historii 

spojenou s druhou světovou válkou v oblasti letadel. Některé fakta byla překvapivá a toto 

téma zaujalo, myslím si, všechny žáky. Po přednášce jsme se porozhlídli kolem a podívali se 

na některá letadla a tanky. Je až neuvěřitelné, jak moc je fascinující vidět letadla stará více 

než 50 let v tak dokonalém stavu. Program se mi líbil a určitě by každý zase chtěl jet na 

nějakou zajímavou exkurzi.  

 

Kristina Procházková 9. A 

 
 
 
 



 
 

Zdravotní soutěž 

Jako každý rok jezdí žáci z naší školy na 

zdravotní soutěž. Letos jsme se rozrostli na dvě 

družstva  na  1. i  2. stupni.  Zdravotní soutěž se 

konala na Základní škole Purkyňova ve 

Vyškově. Tam na nás čekalo šest odborných 

stanovišť (bezvědomí, zlomenina předloktí, nůž 

v noze, poraněné oko, obvazová technika 

různých částí těla, zlomená žebra, krvácení do 

břicha, transport raněného). Některých stanovišť 

se účastnili žáci druhého stupně. Poté nás čekala 

teorie (historie Červeného kříže, byliny a 

dopravní testy). Po splnění všech úkolů nás 

čekalo vyhlášení.  Myslím, že jsme dopadli 

skvěle. Na 2. místě z 1.stupně se umístilo družstvo Kateřiny Plačkové 5.tř. (Gabriela 

Kutilová 5.tř., Martina Křenová 4.tř., Adéla Mrázková 5.tř. a Tereza Proniuková 5.tř.). 

Rovněž na 2. místě ze  2.stupně se umísilo družstvo Kateřiny Urbanové (Hana Pavésková, 

Ida Vyhňáková a Markéta Novozámská 9.A) . Dostali jsme diplom, propisky, oplatky a 

každý si mohl vybrat nějakou věc, 

potřebnou ke sportovní aktivitě. Družstvo 

K. Urbanové se umístilo na 1. místě v 

teorii. Po ukončení soutěže jsme si šli 

koupit něco pro potěšení. Byla to úžasná 

poslední zdravotní soutěž. Chtěla bych moc 

poděkovat naší paní učitelce, Vladěně 

Vrbacké, která nás naučila za těch pár let 

tolik věcí a dala nám tolik zkušeností do 

života, které nám z nebe nespadnou. Přeji  

mladým zdravotníkům hodně štěstí a 

úspěchů v dalších letech.  

                                                                                                    

Markéta Novozámská, 9. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Den dětí z mého pohledu 

Ve škole jsme svátek slavili v pátek 31. 5. Ten den jsem si nemusel chystat učebnice ani 

sešity. Stačilo vzít si svačinu, pití, klíče a psací potřeby. Pokec s kámoškou v autobuse nebyl 

tentokrát o nesmyslech, ale o tom, kdo na jakém stanovišti bude a kdo bude obsluhovat. Já 

jsem byl se spolužákem Patrikem v 1. patře u pingpongového stolu, kde jsme připravili 

slalom s lehkými míčky a přenášení bankovek. Udržovat naše stanoviště v pořádku nebylo 

vůbec  jednoduché, protože jsme museli lovit zakutálené míčky a popadané bankovky. Třídy 

se střídaly jako na kolotoči a my měli spoustu práce. O to víc nám přišlo vhod občerstvení. 

Školník s některými kluky vyudil báječné cigáro. S hořčicí a chlebem nemělo chybu. A po 

svačině opět na stanoviště. Celé dopoledne velmi rychle uteklo. Zakončení dne proběhlo 

v tělocvičně. Osmáci a deváťáci zatančili valčík a pan ředitel vyhlásil borce školy. Stal se 

jím žák 8. třídy Radek Šmak. Patří mu naše gratulace. 

                                                                                                           Dan Novák, 9. B 

 

 

 

 

Dětský den 

V pátek 31. 5. pro nás žáci devátých tříd uspořádali dětský den. Byly to vlastně soutěže, ve 

kterých jsme dostávali body podle úspěšnosti. Bylo tam házení kruhy, podlézání tyči, 

chození s vajíčkem, stříhání bonbónů, přebírání písku, abychom našli kamínky a házení 

míčkem na plechovky. Mně se nejvíc líbilo podlézání tyče. Dětský den se mi líbil. 

Adéla Mazuchová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Školní výlet 

Dne 4. 6. 2013 jsme byli na výletě v Hodoníně 

společně se 6. třídou. Původně jsme měli jet 

pirátskou lodí a potom jít do ZOO. Jenže pršelo 

a řeka Morava měla vysokou hladinu, tak jsme 

nejeli na pirátské lodi. Pouze jsme jeli na menší 

pirátské lodi. Malou lodí jsme pluli do města po 

řece Moravě. Před městem jsme se otočili a jeli 

zpátky. Na konci plavby jsme dostali indicie a 

pak jsme z nich skládali heslo, abychom mohli najít poklad. Když bylo jedno družstvo na 

plavbě, pro ostatní byly přichystány soutěže např. -  koštýř naplnit plný kolou, smotat kotvu 

co nejrychleji. Když jsme měli všechny indicie, museli jsme složit větu, abychom zjistili,  

kde je  poklad. A nakonec jsme ho našli. Když jsme odjížděli, chtěli jsme jet do ZOO, ale 

bylo strašně mokro, a proto jsme nejeli. Výlet byl zajímavý, bohužel nám počasí nepřálo.  

Eva Strnková, 5. třída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeli jsme do Hodonína. Tam jsme šli do ZOO. V ZOO 

to bylo dobrý, koupil jsem si tam něco a mohli jsme 

krmit kozy, když jsme si pro ně koupili žrádlo. Byly to 

nějaké žluté kuličky a já jsem si je koupil. Bylo tam 

dost zvířat. A také jsme šli na řeku Moravu, jmenovalo 

se to plavba na pirátské lodi. Na lodi jsem jel s nejlepší 

kamarádkou. Jeli jsme na staré herce, která pod námi málem rupla. Bylo to zábavný. Potom 

až jsme dojeli na břeh, tak jsme plnili nějaké úkoly a potom jsme našli poklad.  

Jaromír Šamšula, 4. třída 

 



 

 

 

S čerty nejsou žerty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše třída 4. B  nacvičila pohádku S čerty nejsou žerty. V pátek7 .6. jsme hráli pro 

rodiče  v multifunkční učebně. Přišla se na mě podívat maminka i tatínek. Moc se nám 

to povedlo, všichni nám tleskali. Zahrála jsem si babičku, byla to krásná postava. 

Tereza Filípková. 

Hráli jsme se třídou divadlo, já jsem byla Dorota Máchalová, role se mi líbila. Hráli 

jsme pro školku, pro 1.a 3.třídu.V pátek odpoledne jsme pohádku zahráli  pro tatínky, 

maminky a babičky atd.. 

Nejvíc se mi líbilo, jak odnesli, Dorotu Máchalovou! A peklo! 

Veronika Vystavělová   
 

Třída 4. B hrála v multifunkční  

učebně divadlo S čerty nejsou 

žerty. Ta pohádka byla 

perfektně nacvičená. Sám jsem 

se také zúčastnil. Hrál jsem 

kaprála, který se mi ze všech 

postav nejvíce líbil, hrálo se mi 

výborně. Nejdříve jsme hráli 

pro spolužáky a nakonec pro 

všechny, kdo chtěli. 

Martin Kabátník   
 



 

Exkurze žáků osmé třídy 

 

Dne 12. 6. 2013 navštívili žáci 8. třídy firmu 

Rostex ve Vyškově. Firma je českým 

výrobcem bezpečnostního a dveřního kování 

a funguje už od roku 1925. Žáky firmou 

provázel jeden ze zaměstnanců. Žáci měli 

možnost vidět práci, kterou zaměstnanci 

vykonávají každý den. Také viděli, jak se 

zpracovávají různé materiály a jak se stroje 

na výrobu ovládají. Žákům se exkurze velmi líbila a uvědomili si, co tahle práce obnáší. 

Žákyně, 8. třídy 

 

Projekt Vesnická škola 

 

„Vesnická škola“ http://www.eu-brankovice.cz 

V lednu 2013 jsme zahájili nový projekt dotovaný z evropských fondů. Projekt Podpora 

vzdělávání na vesnické ZŠ je plánovaný na dva roky, ukončen bude v prosinci 2014, avšak 

první hmatatelné výstupy – tablety – už měli žáci v rukách. Na jaře bylo provedeno 

zasíťování školy pro připojení k internetu a na webových stránkách školy se objevila první 

verze elektronické naučné stezky. Během prázdnin bude instalována tzv. Apple TV, která 

umožní například prohlížení tabletem pořízených fotografií a videí. 

Na podzim si zájemci vyzkouší programovatelné stavebnice řízené počítačem a budou 

pokračovat práce na tematických panelech o Brankovicích, budování ekohřbitova a včlenění 

výstupů projektu do školního vzdělávacího programu. Aktuální informace o projektu 

Podpora vzdělávání na vesnické ZŠ najdete na adrese http://www.eu-brankovice.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme všem krásné prázdniny plné sluníčka a pohody. 

Děkujeme všem, kteří přispívali do našeho časopisu. 

http://www.eu-brankovice.cz/
http://www.eu-brankovice.cz/

