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EXKURZE ARCHEOSKANZEN MODRÁ 

Dne 16. 9. 2013 jeli žáci 7. a 4. třídy na Velehrad a do Archeoskanzenu Modrá. Dozvěděli 

se spoustu nových informací o Velké Moravě, Konstantinu a Metodějovi. Exkurzi pro žáky 

připravil p. uč. Loucký, paní učitelky Bártová a Spáčilová. Sedmá třída si dělala zápisky, 

protože se o Velké Moravě budou učit. A co se líbilo čtvrťákům?  

Vašíčková Monika a Pištěláková Andrea 

Věž, ukázky pečení chleba, střílení 

z luku, ukázky oblečení, zbrojnice, 

prasata, kozy.  

Zážitky z archeoskanzenu nakreslili 

žáci 4. třídy ve výtvarné výchově. Moc 

se jim to povedlo. 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 
 
 
 
 
 



 
Adaptační kurz 

Jako každý rok se i letos konal 
adaptační kurz pro 6. třídu. Možná 
přemýšlíte, proč zrovna pro šesťáky 
a ne třeba pro prvňáky.  Každý rok 
pár žáků z Nesovic přejde do 
Brankovic, a proto se potřebujeme 
blíže seznámit a naučit se 
spolupracovat. Proto pro nás 
nachystali peeři bohatý program, ve 
kterém byla klasická stezka odvahy, 
ale i mnoho neobvyklých aktivit. 
Myslím si, že letošní adapťák se 
vydařil a všem se líbil a za to 
můžeme poděkovat paní učitelce 
Lence Mazuchové, Jitce Polesové a 
peerům.  

Je mi líto, že příští rok už budeme sedmáci a o adapťáku si můžeme nechat jen zdát. 

                               Katka Plačková, 6. tř. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Plavecké závody Karviná 
 

Dne 14. 9. 2013 jsem se zúčastnil plaveckých diabetických závodů v Karviné. Účast byla 
mezinárodní, sjeli se zde plavci z Polska a České republiky. Byly zde kategorie dětí od 3 -
10 let, juniorů 10-15 let, mužů 15-60 let a seniorů 60-90 let. 
Já jako závodní plavec jsem byl přiřazen do kategorie mužů a umístil jsem se dvakrát  
na 1. místě v disciplíně: 25 m kraul a 50 m kraul. Kromě spousty krásných cen jsem 
domů přivezl - dvě zlaté medaile a pohár za mimořádný výkon. 

 
                                                                                Jan Hoždora, 6. třída 

 

Honzo, blahopřejeme ke sportovnímu úspěchu 
 
 
 

Něco pro zahřátí 
 

Na podzim se sklízí řada ovoce, které se dá využít na přípravu pečeného čaje. Může se 
vám hodit, když se vrátíte prochladlí z podzimní procházky. Potřebujete k tomu: 2 kg 
libovolného ovoce (nejlépe drobné, větší je třeba pokrájet, např. jablka, švestky, hrozny, 
banány, hrušky, rybíz, angrešt, višně), 500-750 g krystalového cukru, koření podle chuti 
(skořice, hřebíček, badyán), 1-2 omyté citrony. 
Postup: Očištěné ovoce odpeckujeme a větší nakrájíme na drobné kousky. Citron 
oloupeme a pokrájíme na kousky, nebo jen vymačkáme šťávu. Všechno dáme do hlubšího 
plechu, zasypeme cukrem a přidáme koření. Promícháme a vložíme do vyhřáté trouby. 
Pečeme při 170°C 30-40 minut, občas můžeme promíchat. Plníme do skleniček se 
šroubovacím uzávěrem, položíme je víčkem dolů a necháme vychladnout.  
Použití: do hrnku či sklenice dáme 3-4 lžičky ovocné směsi a zalijeme vařící vodou. 
Získáme tím ovocný čaj lahodné chuti, který je výborný horký i studený. Existuje několik 
různých variant tohoto čaje. 
 

Adéla Mazuchová. 
 

 

 

Červík a dům  
Monika Vašíčková  
Spadlo jablíčko ze stromu, bum. 
Přišel k němu červík a postavil si z něj dům, 
jablíčko mu potom shnilo,  
červíkovi smutno bylo, 
červík musel o kus dál, 
tam si na novém jablíčku pochutnal.  
                                                

 

 

 
 



 
Školní parlament 

V tomto školním roce nás čekala jedna novinka. Ve škole máme parlament.   

Školní parlament je pro nás něco nového. Na starost ho má paní učitelka Venhudová. 

Zasedání parlamentu bývá ve středu. V parlamentu jsou tři zástupci z každé třídy. V 

parlamentu se probírají problémy mezi žáky a učiteli, navrhují se akce. Na první schůzce 

bylo důležité seznámit se. Účast v parlamentu je dobrovolná. Už proběhly tři schůzky. 

Všichni se snažili přispět do sbírky nápadů, které jsme předkládali paní učitelce. Doufáme, 

že bude parlament prospěšný nejen pro školu a učitele, ale hlavně pro žáky. 

Jana Slováková, 8. třída 

 

Pranostiky na měsíc září 

 Když je vlhko i v září, v lesích se houbám daří. 

Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. 

Prší-li hodně v září, vesele se sedlák tváří.  

 
Žáci 8. třídy probírali téma - cestopis. Mimo jiné dostali následující úkol: 
Vytvořte cestopis masajského cestovatele, který poznává naši zemi. 
 
Drahý rodný kmene, 
Po příletu v nějakém obrovském válci (letadlo) jsem se ocitl v strašně obrovské budově 
s mnoha lidmi. Každý člověk měl při sobě nějakou krabičku různých barev a velikostí, do 
které mluvil. Po příjezdu do centra města divnou krabicí s kolečky (autobus) jsem se 
nestačil divit. Všude okolo byly prosklené výlohy osvětlené umělým sluncem, na zemi 
rovné kameny, skoro až do nebes se tyčily vysoké budovy a uprostřed náměstí bylo něco 
úžasného-gejzír. Vystřikoval a následně stékal do misek vytesaných v kameni, stál jsem u 
toho snad půl dne a nedokázal jsem pochopit, kde se tam ta voda bere. Snad kouzlo? Pak 
jsem šel na tržnici. Zarazilo mě, že se tu platí kusy kovu a papírky, to se přeci nevyrovná 
např. krávě nebo býkovi. Později jsem se seznámil s místními lidmi, od kterých jsem 
získával informace a cenné rady. Češi slaví Vánoce, Velikonoce a také oslavují příchod 
nového roku. Mají velmi pestrý jídelníček, pár jídel jsem ochutnal a musím uznat, že jsou 
moc dobrá. Jídla jsem zapíjel jejich „národním nápojem“ pivem. Zjistil jsem, že děti tu musí 
povinně chodit do školy. Lidé se tu živí, jak jinak než prací. Na rozdíl od nás ale většinou 
pracují ve službách, ale i v průmyslu a zemědělství. Ženy tu mají stejná práva jako muži. 
Lidé nosí různé oděvy, zkrátka mají na sobě, co chtějí. Moje cesta za poznáním 
pokračovala, ale to bych mohl jen neustále psát a psát. Vše vám povím, až se vrátím, je 
tady toho myslím tolik, že se máme ještě co učit. Musím se už rozloučit. 

 
S pozdravem Kirol z kmene Masajů 

 
P.S. Po pivu jsem nevěděl dva dny, jak se jmenuji. 
 



 
 

Říjen  Říjen Říjen Říjení Říjen Říjen Říjen Říjen Říjen Říjen 
 

 
 
Setkání s Nesováky 
 
Ve čtvrtek 3. 10. připravily paní učitelky Štůsková a Paulíková s deváťačkami seznamovací 
dopoledne pro páťáky z Brankovic a Nesovic. 
Nejdřív jsme se rozdělili do skupinek (oranžová, žlutá a bílá). Potom jsme šli na soutěže. 
Byl tam hod na plechovky, skákání přes švihadlo, slalom, město jméno zvíře, hledání 
kamínků, pamatování si různých věcí např. vařečka, hrnec jablko, sponka atd. Potom jsme 
dělali jednohubky a hráli florbal. 
Vyhlásily se výsledky a Nesováci odjeli. 

Adéla Mazuchová 
 

Tradiční dýňobraní 
 
V úterý 8. 10. 2013  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 4. třídy 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Technické muzeum Brno 
Dne 11. 10. 2013 se žáci 7. a 6. třídy zúčastnili exkurze do technického muzea. V muzeu 
byla spousta zajímavých věcí. Jediné, co bychom jim vytkli je to, že v uličce řemesel jsme 
strašně dlouho stáli a poslouchali. Některé to přestalo bavit a nedávali pozor.  Největší 
zábava byla ve fyzické herně, byla tam spousta různých pokusů a her. Podle nás exkurze 
dopadla velmi dobře, dozvěděli jsme se tam spoustu nových a zajímavých věcí. 

                                                                                         Vašíčková M. ,Pištěláková. A  
 
Jak dětem ze ZŠ a MŠ chutnaly palačinky 
V předmětu Svět práce letos vaříme. Co si uvaříme, to si také sníme. Pokaždé se těšíme, 
co dobrého ochutnáme. V pondělí jsme připravovali palačinky. Ani nikdo nezlobil, měli 
jsme všichni zaměstnání. A výsledek byl fantastický, výborné palačinky se šlehačkou, 
marmeládou, čokoládou, prostě mňamka. No posuďte sami, jak nám chutnalo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Šesťáci ze školy z Brankovic navštívili Brno 
Na čtvrtek, 17. 10. jsme se moc těšili. Ten den jsme nemuseli do školy. Měli jsme v plánu 
exkurzi do moravské metropole – do Brna. Už cesta vlakem byla pro nás – mládež – 
zážitkem. V plánu jsme měli návštěvu brněnských památek a muzea Anthropos. Po 
příjezdu do Brna jsme se vydali za starými pověstmi. Dozvěděli jsme se, jak to podle 
pověstí bylo s brněnským drakem, brněnským kolem, pokřivenými fiálami na staré radnici 
a s neslušným mužíčkem na kostele svatého Jakuba, který na celé Brno ukazuje svou 
holou zadnici. Další úžasný zážitek nás čekal v muzeu Anthropos. Zde nám pan průvodce 
vyprávěl o starší době kamenné, o homo habilis, homo erectus a homo sapiens. Největším 
zážitkem ovšem pro nás byl vycpaný mamut v životní velikosti. Dozvěděli jsme se, že vážil 
8 tun a dosahoval výšky až 4 metry. Obdivovali jsme také původní pohřebiště, kostry 
pravěkých lidí a makety obydlí. Tato exkurze pro nás byla zajímavá a dozvěděli jsme se 
spoustu nových informací, které bychom jen ve školní lavici nezískali.  

 Tuto zprávu zpracovali v hodině slohu žáci 6. ročníku. 
 

Pranostiky na měsíc říjen 

Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima. 

V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. 

V říjnu mráz a větry- leden, únor teplý.  

https://www.email.cz/download/i/1M2bukxGqATTg14e4_iP3YDB-_hqpRCezFkwYmbqP5r-3NRDHYu5iNvuXTBn-uk8wgZ1SEw/Fotografie0411.jpg

