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Čtení ve školce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V úterý 5. listopadu šla naše třída 5. B na poslední vyučovací hodinu číst do školky. Nejdřív 
jsme dětem zazpívali píseň O statečném kováři a pak jsme se pustili do čtení pohádky 
Boženy Němcové Neohrožený Mikeš. Při čtení jsme se všichni střídali. Dokonce jsme 
jednoho školkáčka uspali. Potom co Honza Machálek dočetl, tak jsme se tiše odebrali 
z místnosti. Pak nám dala paní učitelka ze školky sladké bonbóny za čtení a zpívání. Než 
jsme vyšli ze školky, poděkovala nám paní učitelka Martina Staňková za pěkné čtení. Všem 
se nám čtení ve školce líbilo.  

Martin Kabátník, 5. B 
Gastroden 

 
14. 11. byla devátá třída na Gastrodnu v Bzenci. Absolventi bzenecké školy mohli předvést 
dovednosti ve svém oboru. Například ukázky z myslivosti, vyřezávaní ovoce nebo pokusy z 
chemie. V areálu školy byly po místnostech umístěny ukázky  sladkého cukroví. V jedné z 
místností jsme mohli vidět celé město z marcipánu, veliké dorty nebo různé čokoládové 
bonbony. Viděli jsme i správně prostřený stůl. V tělocvičně byly ukázky, jak se jednotlivé 
pokrmy připravují. Nejvíce se nám všem líbily ochutnávky jídel v tělocvičně. 

 
Petra Slezáčková, 9. třída 



 
Hanácký statek a knihovna Vyškov 

Ve středu 6.11. jela třída 5.A a 5.B do Vyškova. Navštívili jsme ZOO a Hanácký statek, kde 
jsme se rozdělili. 5.A se zúčastnila programu HMYZ a 5.B měla program PTÁCI. Já jsem z 5.B, 
tak napíšu, co jsme dělali my. Úplně na začátku jsme šli krmit veverky a kozy. Nejvíce se 
nám asi líbilo krmit pštrosy, protože ti chytali krmivo ze vzduchu, házeli jsme jim to rovnou 
do zobáku. Pak jsme šli do budovy, kde jsme si prohlíželi vejce a peří.  Program byl zajímavý. 
Po skončení jsme šli do knihovny. Tam jsme poslouchali dlouhou přednášku o knihách. 
Nakonec jsme měli chvíli na prohlížení knížek. Všichni se rozběhli hledat nějakou knížku, 
která by se nám líbila. Cestou na autobus jsme se stavili v cukrárně, tam jsme si mohli 
koupit různé sladkosti. 

Eliška Králíková, 5. B 
  

První dětský sněm 
Dne 7. 11. 2013 se dvě žákyně 7. třídy zúčastnily prvního dětského sněmu. Sněm se konal v 
Brně na Střední škole polygrafické. Byla tam spousta workshopů. Dozvěděli jsme se tam 
mnoho nových věcí, a hlavně nám tam říkali, jak máme vést školní parlament.  

Andrea Pištěláková, 7. třída 
 

Divadlo brankovické žáky baví 
Žáci 5. a 6. třídy se 28. 11. zúčastnili divadelního představení 
Robinson Crusoe v brněnském alternativním divadle Polárka.  Již 
dopředu si žáci zjistili, že se jedná o mladou scénu, ve které hrají 
především mladí herci, často teprve studenti. Samotné divadlo 
není příliš velké, ale i přes nával diváků jsme se tam cítili velmi  

příjemně.                                                                                                                                                                                
O obsahu divadla jsme se dozvěděli již v hodinách literární 
výchovy a moc jsme se těšili na dobrodružný příběh. Naše 
očekávání se vyplnilo. Líbil se nám Robinson oblečený pouze do 
zvířecích kůží, zaujal nás mluvící papoušek a nad svalnatým 
Pátkem s dlouhými vlasy se nám tajil dech. Mezi nejnapínavější 
scény patřil vpád lidojedů, kteří pobíhali mezi námi – diváky. 
Možná jsme se i trochu báli těch pomalovaných divochů, ale 

nikdo z nás by to nepřiznal. Zkrátka – divadlo nás pobavilo i  poučilo. Určitě se těšíme, že 
Polárku navštívíme i v příštím roce.  

Pelcová, 5. A třída                                                                                      
 
 

Třídnická hodina v 7. třídě 
Dne 25. 11. 2013 se po celé škole od druhého stupně uskutečnila jako každý měsíc třídnická 
hodina. My, v sedmé třídě, jsme si sedli s paní učitelkou Spáčilovou do kruhu a jednu židli 
jsme si nechali volnou. U koho zůstala po pravé straně volná židle, tak si pozval spolužáka, 
buď ho pochválil, nebo mu něco vytkl. Potom jsme dotvářeli pravidla třídy. Všem se 
třídnické hodiny líbí, protože se vždy velmi pobavíme.  

Monika Vašíčková, 7.tř 



 
 

Konkurz na DO – RE – MI 
 

 
Po dvouleté přestávce chystá kabinet hudební výchovy ze ZŠ a MŠ Brankovice obnovenou 
premiéru pěvecké soutěže DO – RE – MI. Než ale přijdou žáci s mikrofonem na jeviště, chce 
to spoustu příprav. Začíná se konkurzem, kterého se mohou zúčastnit žáci od 1. do 9. 
ročníku.  Přišlo 17 zájemců a odborná porota vybrala 15 soutěžících. Tím to ale teprve 
všechno začíná. Soutěžící si musí vybrat písničku, obstarat doprovod, naučit se správně 
intonovat, vyslovovat, dýchat, otevírat ústa, pracovat s mikrofonem atd., atd. Jak se s 
těmito úkoly soutěžící poperou, to se přijďte přesvědčit na samotné veřejné soutěžení, 
které proběhne v měsíci březnu. Přesný termín bude včas zveřejněn. 

Žáci z kroužku DO – RE – MI 
 

Program pro žáky 8. a 9. třídy 
Dne 19. 11. 2013 proběhla ve škole přednáška o viru HIV. Přednášky se zúčastnili žáci 8. a 9. 
třídy. 
Naše třída se rozdělila na tři skupinky zhruba po 9 žácích. Byla určena tři stanoviště, která 
byla pojmenována   
1) Jak se používá kondom 
2) Virus HIV 
3) Antikoncepce 
  Během tohoto programu jsme se naučili, jak správně používat kondom. Dověděli jsme se 
také podrobnější informace o nemoci HIV. Jak se chovat, abychom se vyvarovali této 
nemoci. Na posledním stanovišti jsme se seznámili s různými možnostmi antikoncepce, tzn. 
jak se prakticky chránit proti otěhotněním. 
 

K. Procházková, 8. třída 
 

 
prosinec prosinec prosinec prosinec prosinec prosinec prosinec prosinec prosinec 

  
Čertí rej 

Dne 4. 12. 2013 uspořádali žáci základní školy Čertí rej pro děti z okolních mateřských škol. 
Rej řídil sám vládce pekel Lucifer, Bonifác a jejich věrní pomocníci. Všichni účastníci se sešli 
ve školní jídelně, kde dostali instrukce a rozdělili se do skupin. Pro malé děti byla připravena 
stanoviště, kde plnily různé úkoly. Mohly projít čertovskou dráhou, zazpívat čertí písničku, 
rozluštit hádanky, vyrobit čertí ozdobu do květináče a spoustu dalších aktivit.  
Za každý splněný úkol dostávaly razítko, kdo splnil všechny úkoly, odnesl si domů čertí 
certifikát. Potom šli všichni hledat knihu hříchů. Za nalezení knihy, kterou před nimi schoval 
Bonifác, dostali sladkou odměnu.  
Na závěr čekalo všechny překvapení – OHŇOSTROJ. 

 
K. Kalendová, K. Procházková, D. Foletarová, 8. třída 



 
          

Po stopách Napoleona 
4. prosince jeli páťáci a osmáci na exkurzi do Slavkova u Brna. Navštívili jsme Mohylu míru. 
Bavili jsme se o Napoleonovi, celým jménem se jmenoval Napoleon Bonaparte. Pocházel 
z Francie. Bojoval proti našemu císaři Františkovi a proti ruskému generálovi Kutuzovovi. 
Měl proti sobě početnou převahu vojáků – asi 90 000 a on měl jenom asi 75 000 vojáků. I 
přes to vyhrál, protože byl chytrý. Když vyhrál, uzavřel mír v Bratislavě. Bitva u Slavkova se 
počítá jako jeho nejlepší bitva. Měřil 156 cm, a proto jezdil na koni, aby vypadal větší. 
Exkurze se nám líbila, na mohyle to bylo moc hezké a skvěle propracované.  

Žáci 5. B 
 

Svatý Mikuláš 
Svatý Mikuláš z Myry byl biskup. Už za svého života byl velmi oblíbený mezi lidmi, proslul 
štědrostí k potřebným, jako obránce víry před pohanstvím a zachránce nespravedlivě 
obviněných. V západní liturgické tradici jeho svátek připadá na 6. prosinec a oslava tohoto 
svátku je spojena s rozdáváním dárků dětem (obvykle v předvečer 5. prosince). Mikulášská 
tradice na naší škole ve fotogalerii. 

 

  
 

 
 



 
 

 

 
POZNÁVEJ   STROMY 

Soutěž pro žáky 1. – 9. třídy 

21. října jsme si připomněli Den stromů, který má ve světě i u nás více než stoletou tradici. 
V České republice byla tradice obnovena v roce 2000 známými popularizátory stromů 
Václavem Větvičkou a umělcem Martinem Patřičným. 
Forma oslav je různá a my jsme připravili soutěž pro všechny žáky naší školy v poznávání 
stromů.  
Vytvořili jsme nástěnky s ukázkami stromů, jejich listů a plodů. V učebně „Apple Tv“ bylo 
připraveno 20 vzorků větví, listů a plodů stromů z našeho nejbližšího okolí. Každý žák dostal 
lístek k určení vzorku. Při vyhlášení výsledků soutěže byl z každé třídy vybrán nejlepší 
řešitel a byl odměněn čokoládou. 
Žáci byli motivováni k zapojení do soutěže vyhledáváním informací o stromech a jejich 
významu z encyklopedií a internetu, mohli také používat nové tablety.  
Žáci 5. třídy navrhli plakát k soutěži, žáci ostatních tříd kreslili výkresy s vybraným druhem 
stromu. Jejich práce byly využity k výzdobě školy. 
Cílem celé akce bylo, aby si děti uvědomily, že stromy jsou největší živé organismy na zemi 
a že by bez nich nebyl možný život. Že listí, tedy jehlice opadávají i u jehličnatých stromů, 
jen ne najednou z celého stromu. Že barvy červené, žluté a hnědé jsou v listech po celý rok, 
jen jsou schované za zeleným chlorofylem, který je svou barvou překrývá a uvolní je ze 
zajetí až na podzim, kdy se sám v listech rozpadne. 
Jen ten, kdo o stromech něco ví a všímá si nejen stromů, ale zeleně jako celku ve svém 
okolí, může přispět k její ochraně. 

Výsledky soutěže byly vyhlášeny 4. 11. 2013, nejlepší řešitelé:    
         
I.  žáci se zúčastnili, ale nesoutěžili 
II. Karolína Andertová, Kamila Přikrylová 
III. Lenka Přibilíková, Tomáš Slovák                                              
IV. Nikola Němcová, David Němec, Matěj Hoždora 
V. A Adéla Mazuchová, Pelcová Michaela  
V. B Filip Vaněk 
VI. 16 žáků mělo stejný výsledek 
VII. Monika Vašíčková 
VIII. Bára Kabátníková, Lucie Moricová, Kateřina Kalendová, 
Lucie Havránková 
IX. Veronika Kazimírová, Veronika Zajíčková, Laďa Nagy 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xm6Z_7YHEhj6jM&tbnid=mhjec7E5KPfcpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.3zsberoun.com/view.php?cisloclanku%3D2011110301&ei=t0teUsXUEem70QWGp4HABQ&bvm=bv.54176721,d.bGE&psig=AFQjCNEGSJJmBCnHD371NS0pddzBsSP-lw&ust=1381997673402069


 
Moje Brankovice – Naše škola 

V rámci celoškolního projektu Podpora vzdělávání na vesnické ZŠ žáci 6. ročníku zpracovali 
v hodinách občanské výchovy téma Naše škola. Podle vlastního výběru se rozdělili do pěti 
skupin. Po dobu 14 dnů shromažďovali materiál o škole, kterou navštěvují. Jednalo se o 
informace v obrazové i psané formě. Zajímali se o historii i o současnost, aby měli možnost 
srovnání, k jakému pokroku během uplynulé doby došlo. Nestačili se divit, jak se škola 
změnila po stránce architektonické i po stránce vybavenosti. Zvláště ocenili vymoženosti 
moderní doby – bazén, tělocvičnu, počítačovou učebnu, multifunkční učebnu, APPLE Tv 
učebnu, kde se pracuje s tablety. Všechny získané podklady pak žáci výtvarně zpracovali.   
Výstupem celé čtrnáctidenní lekce byla ústní prezentace před třídou a před vyučujícím. To 
byl asi úkol ze všech nejobtížnější. Ale všichni se snažili, i když měli trému hovořit před 
ostatními.  

       Žáci z kroužku Redakce   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
Technické práce – zájmový kroužek 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Využití počítačů v praxi – zájmový kroužek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školní kolo soutěže Mladý Démosthenes 

 

Nevíte, kdo byl Démosthenés? Byl to významný řečník z antického Řecka, který  se svou pílí 

a vytrvalostí  vypracoval z koktajícího chlapce na vynikajícího  orátora.  Že mluvit před fórem 

není žádná legrace, si vyzkoušeli žáci 2. stupně naší školy. Soutěž proběhla ve dvou 

kategoriích. První kategorie patřila žákům 6. a 7. ročníku, ve druhé soutěžili deváťáci a 

osmáci.  

Každý účastník si musel předem připravit vhodný příspěvek, naučit se ho a náležitě ho 

prezentovat před porotou, kterou tvoříli češtináři.  

A co se hlavně hodnotilo? Originalita, přirozenost, práce s hlasem, kontakt s publikem.  

Umístění bylo následující.  

Všem vítězům blahopřejeme a ostatním soutěžícím děkujeme za připravené příspěvky. A 

ještě chceme vzkázat, nenechte se odradit, třeba na rok zvítězíte právě vy. 

        Žáci z kroužku Redakce 

1. kategorie  

 

2. kategorie  

 

1. místo Anna Facková 

 

1. místo Veronika Zajíčková 

 

2. místo Veronika Pištěláková 

 

2. místo Kateřina Kalendová 

 

3. místo Monika Vašíčková 

 

3. místo Ladislav Nagy 

 



 
         

 
Chcete se vánočně naladit? Přijďte se podívat na pohádku. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


