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V úvodu prvního čísla v roce 2014 se vrátíme k událostem předvánočním. 
 
 
 

Anděl Páně v multifunkční  

Známou melodií koledy Adeste 
fideles začala v pátek 13. 12. 
pohádka ANDĚL PÁNĚ, kterou 
secvičili žáci 5. B. Mateřáčci a žáci 1. 
stupně se přišli podívat na panenku 
Marii, Pána Boha, andílky, čerta, ale 
hlavně na „matlu“ Petronela, který 
všechno poplete. Nejenže ho vyhodí 
ze sboru a rozsype koš pro Mikuláše, 
zklame i Pána Boha. Za to ho trest 
nemine. Musí napravit jednoho 
hříšníka. V pohádce se mu to 
povedlo, napravil sám sebe. 
Vezměme si z něho příklad a zkusme 
se nad sebou alespoň zamyslet.  

Žáci 5. B 
 

Předvánoční dopoledne a diskotéka ve škole 
Jako pěkné zakončení roku 2013 a naladění vánoční atmosféry se školní parlament rozhodl 
uskutečnit pro 1. stupeň předvánoční dopoledne a pro 2. stupeň diskotéku. V předvánočním 
dopoledni se děti bavily vyráběním vánočních ozdob a učením českých i anglických výrazů 
spojených s vánoční tématikou.  Diskotéka začala ve tři hodiny odpoledne v tělocvičně a skončila 
v 17:30 hod. Těšili jsme se také na tombolu, která nás lákala hodnotnými cenami.  Po celou dobu 
hrála skvělá hudba, kterou měl na starost Martin Klimeš. Moderování akce se ujal Ladislav Nagy. 
Překvapivé bylo, že se všichni odhodlali k tanci. Pro zábavu se konala dámská i pánská volenka. 
Hudba, na kterou se nejvíce a nejlépe tančilo, byla The fox a Žijeme len raz. Celé konání akce 
proběhlo bez problémů a všichni se dobře bavili. 

Jana Slováková, 8. třída 
 
 
 
 



Zápis do 1. třídy 
Ve středu 22. ledna 2014 se v brankovické 
škole konal zápis do 1. třídy. Předškoláčky 
přivítali žáci školy převlečení za pohádkové 
postavy z Večerníčků a provázeli je po 
stanovištích, kde děti plnily úkoly. Večerníček 
čekal u interaktivní tabule a měl pro děti 
připravené hádanky a pohádky. U Ferdy 
mravence děti kreslily postavu. Králíci 
z klobouku házeli s dětmi míčky do velikého 
klobouku. S Machem a Šebestovou hádaly 
zvířátka vyčarovaná kouzelným sluchátkem. 
Poslední úkol byl říct básničku nebo zazpívat 
písničku do televize. Za odměnu dostali 
všichni Večerníčkův perníček. Děti byly moc 
šikovné a zápis se povedl. 

   Veronika Vystavělová a 
Martin Kabátník, 5. B 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mladý Démosthenes 
Dne 23. 1. 2014 jsem se s Veronikou Zajíčkovou z 9. tř. zúčastnila regionálního kola soutěže 
Mladý Démosthenes. Tato soutěž se konala na ZŠ Lerchova v Brně. 
Ráno jsme nasedly na vlak a cestou jsme si mohly opakovat text. Cesta uběhla docela rychle, 
v Brně jsme ještě nastoupily na tramvaj a krátce před devátou hodinou jsme byly na místě. 
Po příchodu si každý ze soutěžících musel vylosovat číslo od 1 do 35. Tím se určilo pořadí. Chtěly 
jsme jít mezi prvními, ale naše losy byly 22 a 32. 
Veronika už věděla, z předchozích soutěží, co ji čeká a vůbec nebyla nervózní. Zato já jsem měla 
pěkně velkou trému. 
Nejprve jsme se musely představit porotě a říct o sobě pár vět. Paní Jana Adámková, která usedla 
v porotě a kterou jsem několikrát viděla v televizi, nám poradila, jak máme stát, co s rukama, a 
hlavně, jak mluvit. Po dvou hodinách bylo konečně po všem.  Během přestávky, kdy se porota 
radila, kdo a na kterém místě skončí, jsme se všichni mohli občerstvit. Místní žáci pro nás připravili 
čaj, toasty a i nějaké sladkosti. Pak přišlo vyhlášení výsledků. 
Já jsem byla zařazena do mladší kategorie a umístila jsem se na prvním místě za okres Vyškov. 
No a Veronika, která soutěžila za starší žáky, se umístila - tradičně - také na prvním místě. Všichni 
soutěžící dostali pěkné ceny a diplom. 
Před cestou domů jsme si mohly koupit malý oběd a projít pár obchodů. Unavené jsme se dostaly 
do vlaku a s dobrým pocitem jely domů. 

Anna Facková, 6. tř. 
 



 
Sběr vršků 
Ve škole se každý rok setkáváme se sběrem papíru, a proto se školní parlament rozhodl 
uspořádat sběr vršků. Odměnou pro žáky byly „poukázky na přednostní vydání oběda“, které 
umožňují dostat se z konce fronty rovnou k obědu.  Jedinou výjimkou byla 1. třída, která poukázky 
nepotřebuje, a proto dostali žáci sladkou odměnu.  Ve sběru vršků z pet lahví se pokračuje a další 
vyhodnocení se bude konat v květnu.  

Jana Slováková 8. třída 
 

Vyhodnocení soutěže –„Nakrmte plastožrouta“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Školní ples a polonéza - 8. února 2014 

Letošní polonéza 9. třídy se nám velmi povedla. I přesto, že některé zkoušky nevypadaly moc 
nadějně. Občas jsme se neshodli 

na krocích ani na rytmu. Postupně se 
choreografie zlepšovala. Každá 
zkouška nám přinesla něco 

nového a každým dnem jsme se učili 
víc a víc. Tančili jsme na skladbu od 

A. Dvořáka Rusalka. Na plese 
nám hrála skupina Relax Band, se 

kterou jsme byli všichni spokojeni. 
Ples nám oživila bohatá tombola. 

Myslím si, že celá třída si tenhle ples 
velmi užila a bude na něj s radostí 
vzpomínat. Pan učitel musel mít 

pevné nervy, aby nás naučil taneční 
kroky a vůbec, aby nás uhlídal. 

Nakonec jsme zatancovali bezchybnou a krásnou polonézu, za kterou děkujeme. Všem děkujeme 
za účast. 

                                                                                                                                              
Petra Slezáčková, Mario Handlíř, 9. třída 

1. místo 4. třída 12,3 kg 165 poukazů 

2. místo 1. třída 11,5 kg sladká odměna 

3. místo 2. třída 11,1 kg 110 poukazů 

4. místo 5. A 9,6 kg 80 poukazů 

5. místo 5. B 9,4 kg 50 poukazů 

6. místo 3. třída 5,7 kg 35 poukazů 

7. místo 7. třída 5,1 kg 25 poukazů 

8. místo 6. třída 3,7 kg 20 poukazů 

9. místo 8. třída 1,4 kg 15 poukazů 



 
Divadlo v tělocvičně 
Dne 14. února 2014 se z výtěžku plesu pořádalo ,,tragikomedy˝ divadlo. Na začátku se představili 
dva herci,  kteří  nám hráli postupně pět divadelních her od různých autorů. Mohli jsme vidět 
tragédii nebo komedii.  Představení byla zábavná a do her byli zapojování diváci (žáci).  K vidění 
byly hry jako např. Labutí jezero, rytíř Hadrian z Římsů atd. Divadlo se vydařilo a všichni jsme se 
bavili.  

Jana Slováková, 8.  třída 
 

 
 

 
         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pranostiky 
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna. 
 

V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med. 
 

Teplý únor - studené jaro, teplé léto. 

 
 
 


