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    Expedice Karakoram – Brno 2014 

Ve čtvrtek 24. 4. 2014 se 
někteří žáci sedmé, osmé 
a deváté třídy vydali do 
Lanového centra Proud. 
Výlet do horolezeckého 
centra byl dobrovolný.  
Když jsme dorazili, zjistili 
jsme, že se naše škola 
zúčastnila v nejhojnějším 
počtu týmů - třech.  Týmy 
byly po šesti a v každém 
musely být nejméně dvě 
dívky. Pak se ale týmy 
rozdělily na dvě trojice, 
tedy na dva jističe a 
jednoho lezce.  Po 

krátkém shrnutí pravidel jsme si šli ukázat a nasadit výstroj. Pak jsme si 
vyzkoušeli nízké lanové překážky a poté jsme lezli po malé horolezecké stěně. 
Pak následovalo zahřívací kolo, ve kterém jsme si sestavili tangram. Náš tým –
Osmáci - sestavil bohužel tangram jako poslední, a proto byly již všechny 
překážky obsazeny. Nezbylo nám nic jiného, než jít na skládání origami. Poté se 
ale překážky uvolnily, a tak jsme mohli začít se soutěží. Lezení bylo namáhavé, 
ale skoro všichni jsme to zvládli. A vzhledem k našemu pomalému startu se tým 
Osmáci (K. Kalendová, J. Slováková, V. Pištěláková, R. Horník, A. Gamba, 
T. Kouřil)umístil na čtvrtém místě. I  když jsme se nedočkali žádné výhry, přesto 
jsme si sportovní dopoledne užili a dokázali jsme překonat strach z výšek. 

J. Slováková, 8. třída 
 
 
 
 
 
 
 
 



Luleč 
Ve středu 30. 4., jsme se již potřetí, zúčastnili sportovního soustředění s kroužkem 
SKT  Brankovice. Jako vždy jsme byli ubytovaní na faře v Lulči u kostela sv. 
Isidora. Po příjezdu jsme se ubytovali a šli jsme na večeři do místní restaurace U 
Smrku. Ve čtvrtek pro nás trenéři připravili letní biatlon, při kterém musel každý 
běžet s hůlkami, střílet vzduchovkou na terč a házet tenisovými míčky. Dopoledne 
bylo jen zkouškové, ale zato odpoledne, to dalo nám i trenérům pořádně zabrat. Po 
této namáhavé disciplíně jsme ihned po večeři šli na kutě. V pátek ráno jsme si po 
snídani sbalili věci na bazén a jeli autobusem do vyškovského aquaparku, kde jsme 
si pořádně zablbli a taky vyhládli. Na oběd jsme měli kuřecí řízek obalený 
v cornflakes a brambory. MŇAM! Po obědě jsme se vydali pěšky do Drnovic na 
zmrzlinu a poté na nově postavenou rozhlednu s názvem Chocholík, která měří 26 
metrů a je z ní krásný výhled do širokého okolí. Z rozhledny jsme si to šinuli rovnou 
na faru do Lulče. Všichni byli tak unavení, že hned po večeři okamžitě usnuli. 
V sobotu jsme jeli do Tučap na závody v běhu. Získali jsme dokonce i zlatou a 
stříbrnou medaili z řad mladších. Po návratu na ubytovnu byl zbytek dne nařízený 
odpočinek, protože byli všichni z předešlých dnů vyčerpaní. V neděli 4. 5. jsme si  
hned od rána všichni balili své věci a pomalu se loučili. Celé soustředění se mi MOC 
líbilo, jen je škoda, že čas plyne tak rychle a my museli zase zpátky do drsné reality.  
 

B. Kabátníková, 8. třída 
Zájezd do Vídně 
 Dne 14. května se uskutečnil 
zájezd do Vídně. Odjíždělo se 
v šest hodin ráno 

z Brankovic. Všichni 
přijeli s dobrou náladou, a 
tak to bylo cestou tam poznat. V 
průběhu cesty nám pan ředitel 
vyprávěl o některých 

zajímavostech, kolem 
kterých jsme projížděli. Ve 
Vídni jsme byli docela brzo a 
svítilo nám sluníčko, takže měli 
všichni optimistickou náladu. 
První zastávka z našeho 
programu bylo Technické 
muzeum, které bylo velmi zajímavé, ale více zaujalo kluky než holky. Další zastávka 
byla v Muzeu kočárů a parku Schönbrunn. Park byl velmi nádherný a zajímavý, za 
hodinu byste ho určitě celý neprošli. Pak byl chvíli odpočinek v autobuse. Potom 
jsme se vydali do zábavního parku Prater, který byl podle většiny nejlepší. Spousta 
atrakcí, jídla, suvenýrů, a tak se nedivím, že se některým nechtělo odejít. Cesta zpět 
už byla o něco klidnější. Domů jsme přijeli v pořádku plní zážitků. Všichni byli 
nadšení a už se těší na příští rok. 

 
 

L. Havránková, 8. třída 
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Piškvorkové turnaje 
Školní parlament uspořádal dva 
piškvorkové turnaje. Nešlo jen o štěstí, ale 
chtělo to i pořádnou taktiku. Soutěžilo se o 
sladké ceny. Nikdo ale nedokázal porazit 
Veroniku Kazimírovou, která se stala 
šampionkou prvního kola. V druhém kole 
zvítězila Andrea Pištěláková. Obě dvě se 
tedy zúčastní 18. 6. 2014 na piškvorkovém 
semifinále, kdy se hlavní vítězka utká 
s panem ředitelem.  

J. Slováková, 8. třída 
 
Exkurze 5. A – Vyškov – Sběrný dvůr 
V pondělí 2. června jsme jeli na exkurzi do sběrného dvora do Vyškova. Protože 
jsme jeli linkovým autobusem, byli jsme rádi, že jsme si sedli. V Eko dvoře nás 
provedli a ukázali nám, jak recyklují odpad a lisují ho. Vysvětlili nám, co je ve 
spotřebičích a že třeba z PET lahví máme oblečení. Dozvěděli jsme se, že třeba 
v mobilech, tabletech, televizích jsou kousky zlata a drahých kovů. Ve sběrných 
dvorech se tyto kovy vyndají a znovu se mohou použít. Mohli jsme si také vyzkoušet 
jaké to je – jezdit s popelnicí. Nakonec nám dali párek v rohlíku a kofolu a mohli 
jsme si zahrát různé hry. Moc se mi to líbilo, akorát to tam zrovna nevonělo. 

        Adéla Mazuchová, 5. A 
 
 
 
V červnu se na naší škole každý rok koná oslava Dne dětí. V letošním školním roce 
připravili učitelé, v rámci projektu Podpora vzdělávání na vesnické ZŠ, pro žáky 
projektový den. 
 
První stupeň a mateřská školka měly společný program, který  připravil dramatický 
kroužek pod vedením p. uč. M. Paulíkové. Tématem bylo PUTOVÁNÍ PO 
BRANKOVICÍCH. Každá skupina navštívila osm míst, které se v Brankovicích 
nacházejí. Na stanovištích vždy zahráli mladí herci krátkou etudu a pak vyzvali děti, 
aby si zasoutěžily. Odměnou za snahu byla malá sladkost. Na stanovišti ŠKOLA se 
děti dozvěděly zajímavosti o Brankovicích. Na POŠTĚ poskládaly znak Brankovic. U 
rybníka HLAVATKA třídily, co do rybníka patří a co ne. V PEKÁRNĚ skákaly 
v pytlích od mouky. Na stanovišti STUDÁNKA U SVATÉ soutěžily v přenášení 
vody. V LÉKÁRNĚ poznávaly léčivé bylinky. U KOSTELA se dozvěděly, proč se 
jmenuje kostel sv. Mikuláše. Pro nepřízeň počasí musel celý program probíhat ve 
škole, ale i přesto si ho děti užily.  



 

Hodnocení žáků 

Mně se to líbilo, byla sranda. Nejvíc se mi páčilo nošení vody do kyblíku. Zaujalo mě 
vyprávění o bylinkách. Nelíbilo se mi, že jsme nebyli venku. 

 
Líbila se mi hra na tichou poštu a skok do dálky, poznávání bylinek. 

 

 

 

 

 

 

 

Program pro žáky druhého stupně připravili žáci devátého ročníku pod vedením p. 
uč. Mazuchové a p.uč. Venhudové. Deváťáci přichystali stanoviště s různými 
tématy. Žáci měli za úkol sestavit rozstříhané erby okolních obcí. Aby se dověděli 
něco o historii školy, měli za úkol vyplnit pracovní list. Informace mohli získat na 
jakémkoli místě ve škole. Nechyběla znalost z přírodovědy formou poznávání rostlin 
a živočichů. Na hřišti je čekala fyzika netradičně. Žáci měli za úkol odhadovat 
vzdálenost, velikost a hmotnost – celkem těžká disciplína. Na stanovišti – Mluvící 
destičky – měli za úkol sestavit nejstarší větu o vzniku městyse Brankovice. 
Nechyběli sportovní disciplíny – opičí dráha v tělocvičně a střelba ze vzduchovky na 
Střelnici. Cestou po obci žáci mohli získat bonusové body u místních podnikatelů.  

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



Školní výlety 

V pátek 6. června jsme jeli do Brna na radnici a do podzemí. Nejdříve jsme se 
shromáždili na vlakovém nádraží. Vlak přijel v 7:20. Cesta uběhla celkem rychle. 
V Brně jsme se vydali na Zelný trh, pod kterým bylo podzemí. Nejdříve jsme se 
vyfotili a poté jsme vstoupili do podzemí. Průvodkyně nám vysvětlila, že podzemní 
sklepy sloužili k uchování potravin a vína. Měli tam ukázku, jak to vypadalo ve 
sklepě v období středověku, dokonce tam měli i umělé jídlo. Několik věcí tam ale být 
nemohlo, protože Kolumbus objevil Ameriku až poté. Byla to rajčata, brambory, chilli 
papričky a kukuřice. Ukazovali nám středověkou mučírnu, různá svítidla i 
alchymistickou laboratoř, ve které měl alchymista většinou kanárka, aby poznal, zda 
mu někde neunikají jedovaté výpary. Po prohlídce jsme vystoupali na radnici. Byl to 
skvělý zážitek. Mně se výlet moc líbil.  

A. Mazuchová, 5. A 

 

Míša se pokusila vyjádřit výlet slovními druhy: 
podstatná jména: sklepy, vinice, mučírna, zelenina, studna, lucerny, vyhlídka, stropy 
přídavná jména: hezký, naučný, zajímavý, dlouhý, náročný, pěkný  
slovesa: chodili jsme, dívali, mluvili, sahali, jeli, smáli se, ptali se, jedli jsme, pili, 
seděli  

M. Pelcová, 5. A 

Třída 5. B se vydala na výlet do zábavního parku - BONGO 
 

Dne 3. 6. 2014 jsme byli na výletě v Bongu. Prolézali jsme prolézačkami, skákali 
jsme na trampolínách. Také jsme jezdili na skluzavkách a povozili jsme se 
v autíčkách. Vozili jsme se na tříkolkách, skákali jsme do plastových balonků. Velmi 
jsme se pobavili.  

Tereza 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Školní výlet 8. třídy  
Ve čtvrtek 12. června v 6:50 jsme 
nastoupili do vlaku na nástupišti 
v Nesovicích směr Brno. Po hodině 
strávené ve vlaku jsme vystoupili 
na hl. nádraží v Brně. Přesunuli 
jsme se k tramvaji, kterou jsme jeli 
k planetáriu. V planetáriu jsme 
chvíli čekali, než nám začal 
program NanoKam. Usedli jsme do 
pohodlných sedaček, do kterých 
jsme ulehli a které byly moc 
pohodlné. Jako první nám 

průvodkyně ukázala na umělém nebi hvězdy, které měly ten den vyjít na obloze. 
Potom jsme pozorovali různá souhvězdí, cestovali v galaxii, proletěli jsme kolem 
Alp a nahlédli jsme blíže k některým planetám sluneční soustavy. Po pozorování 
oblohy nám průvodkyně pustila program NanoKam, ve kterém jsme zblízka viděli 
mikroorganismy, bakterie, vši a další. Po prohlídce planetária jsme se vydali na 
hrad Špilberk. Cesta do kopce se některým spolužákům nelíbila, i když z kopce 
byl krásný výhled. Než nám začala prohlídka kasemat, procházeli jsme se kolem 
Špilberku. Bylo krásné a horké počasí a všem bylo velké horko, a proto jsme 
prohlídku kasemat s radostí uvítali. Ve vězení nás provázel průvodce, který nám 
v největší cele zazpíval, aby předvedl akustiku. Po prohlídce kasemat jsme přešli 
do Vaňkovky, do které se většina třídy moc těšila. Ve Vaňkovce jsme strávili 
hodinu.  Potom jsme šli na nádraží, kde jsme nastoupili do vlaku směr domov. 
Výlet se nám moc líbil.  

K. Černá, 8. třída 
 
 

Šesťáci a sedmáci – za poznáním v Lednici 
Na výlet jsme se vydali 12. června. Nejprve jsme navštívili skleník s různými 
exotickými, ale i českými rostlinami. Byla tam dokonce i dvě jezírka, jedno 
s malými rybami a druhé s velkými. Poté jsme museli jít po svých na věž Minaret. 
Některé děti byly buď unavené, nebo se bály výšek, tak zůstaly dole. Nahoře se 
nám líbil hezký pohled dolů na okolní lesy a jezera. Následovala plavba lodí na 
Janův hrad. Pán, který řídil loď, nám dovolil si také vyzkoušet řízení lodi. U 
Janova hradu byly stánky, ve kterých jsme si koupili občerstvení.  Potom 
následovala cesta pěšky asi čtyři kilometry k autobusu. Cestou jsme viděli 
zajímavé stromy a kočár s koňmi. Kolem třetí hodiny jsme unavení přišli 
k autobusu. Výlet se nám líbil i přesto, že bylo horko. 

T. Proniuková, A. Facková, 6.tř. 
 
 
 

Hurá na prázdniny. Hurá na prázdniny. Hurá na prázdniny. 

 


