
 

Redakce 016 
Zpravodaj Základní školy Brankovice 2016/2017 

 

 

     Vyšlo: 24. října 2016                  dvouměsíčník             číslo 1  
 

První školní den 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vzpomínky na prázdniny očima sedmáků 
 
 
                                  Jeseníky                  ZOO Ostrava               Zlín 
 
tábor Vřesovice 
 
                               Slunečná jezera                  Kunštát                      Bučovice 
 
 
ZOO Brno               hrad Trenčín                  Plumlov                  Pálava 
 

 
Portugalsko                  Itálie                        Chorvatsko 

 
 
Obrázkový kvíz 
 
Dokážeš přiřadit obrázky k pojmům? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A)                        C)                               
 
 
 
 
B) 
 
 
 
 
 
B)                        D) 
 
 
Pálava, Trenčín, Zlín, Bučovice 



 
Deváťáci s prvňáky ruku v ruce 

Abychom usnadnili malým prvňáčkům 
orientaci  ve školní budově, provedli 
jsme je všemi prostorami a ukázali, co 
všechno ve škole máme. Protože 
prvňáků je hodně, každý deváťák měl 
na starosti dva malé caparty. Ruku 
v ruce jsme procházeli po jednotlivých 
kabinetech, třídách i odborných 
učebnách. Pěkné přivítání bylo ve třídě 
čtvrté. Čtvrťáci nám zazpívali a 
pohostili sladkým bonbonkem. Naše 
cesta končila v hudebně, kde jsme si 
ještě zopakovali svá jména a rozloučili 
jsme se. Těšíme se na další setkání 

s našimi nejmenšími kamarády. 
      Deváťáci 

 
Adaptační kurz šestých tříd 

 
Adaptační kurz se mi líbil. Hráli jsme hry, které mě moc bavily. Líbilo se mi, jak jsme se 
nakonec vždycky domluvili. Pomáhali jsme si a podporovali se. Bavilo mě vařit večeři. 
Líbilo se mi, že když jsme přelézali elektrický plot, dokázali jsme si pomoct. Je škoda, 
že jsme nestihli všechno. Měli jsme program, který mě moc bavil. Taky mě moc bavila 
cesta po Brankovicích. 

 
Hry        zábava         domluva           podpora          vaření 
Náročné       lehké        zábavné         naučné        zajímavé 

Hrálo se      tancovalo se      vařilo se      běhalo se      chodilo se 
 
 

Sabina, 6.B 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Vybrali jsme z hodin komunikační a slohové výchovy sedmáků 

 
Jsou většinou kulaté, 
ale nejsou buclaté, 
jsou tam čísla jako v matice 
a používají se i v politice. 
 
Všude jinak ukazují, 
a proto je lidé, tak milují. 
Visí na zdi jak obrázek 
a není k nim přivázaný 
provázek. 

 
Jakub Doležal, 7. B 
 
 
 
Navždy malý jako dítě, 
vousky má jak malé nitě. 
Potkáme ho v pohádce 
i na některé zahrádce. 
V ruce drží nářadí,  
s každou prací si poradí. 

 
M. Schejbalová, 7. B 
 

 
Z dovolené přivezený, 
na poličce položený,  
z keramiky vyrobený, 
malý, bílý, roztomilý. 
Vevnitř skrývá korálku, 
posiluje morálku. 
Cinkilinky udělá, 
na nás děti zavolá. 

 
A.Baráková, 7.B 
 

Čarodějnice Hrbatice 
 
Čarodějnice Hrbatice působí 
strašidelně, pomstychtivě, ale 
sebevědomě. Je malá a tlustá. I 
podle jejího jména  poznáme, že 
se ještě nikdy nenarovnala. Její 
obličej vyvolává hrůzu, a kdo se 
jí podívá do očí, zkamení. Ještě 
nikdo neviděl, jakou má barvu 
očí. Obočí má jen na jednom 
oku a je šedivé. Nos má napůl 
useknutý. Její tváře jsou 
zničené od svrabu a místy tvář 
nemá. Oblečení je děravé od 
molů a nosí ho na sobě tolik, že 
je jako sněhová koule.  
Čarodějnici patří také velká 
magická hůl, která je jak její 
vařečkou na lektvary, tak i 
nástroj, se kterým ovládá své 
zombie. Čarodějnice Hrbatice je 
zlá, pekelná a ďábelská tak, že 
setkání s ní nikdo nepřežil. 
 
                        David Bárta, 7.A 

  
 



 
 
Práce žáků 
Osmáci dostali za úkol v hodině slohové a komunikační výchovy zpracovat 
charakteristiku Erbenova Vodníka. Přečtěte si, jak se s úkolem vypořádala žákyně 8. B 
Patricie Latioková. 

 
Vodník 
Asi si všichni dobře vzpomínáte na toho zeleného mužíka, 
bezcitného vodníka, 
který sedí u rybníka,  
v rukou drží nit,  
šije sobě šat zelený, 
botky rudé jako krev,  
měsíček mu k tomu svítí,  
usmívá se naposled. 
Ozářil však na chviličku vodníkovu tvář. 
Zpod vodníkova cylindru vykoukla jen zášť. 
Temné oči, křivý nos, 
čelo samá vráska,  
drobná ústa slova plivou, 
nikdo nezná jeho věk,  
pod pokličkou duše hlídá,  
srdce z ledu - samý jed.  
Zlomyslnost v něm přebývá,  
slitování tu místo nemívá.  
Není radno vodníka rozhněvat,  
bouře by se mohla rázem rozzpívat. 
 

 
Světový den úsměvu - World Smile Day 2016 

 
Tento den se slaví od roku 1999, vždy první 
pátek v říjnu. U nás se konal v tomto školním 
roce poprvé. Žáci měli napsat na lístek něco, 

čím ho spolužák rozesmál. 
 
 

Naši vítězové 
 
 
 
 

 



 
 
Co nás rozesmálo? 
 

Julie Vojtková mě zvedla, když jsem upadla.  (Lenka Helferová, 4.tř.) 
 
 
 

Paní učitelka Fialová řekla, že se nemusíme učit. (Lenka Helferová, 4.tř.) 
 
 
 

Barbora Paulíková mi namalovala nádherný a roztomilý obrázek.(Anna Křížková, 4. tř.) 
 
 

Pan učitel Kratochvíl mi popřál k svátku. (Justýna Jirková, 4. tř.) 
 

 
 
Zasmějte se s námi  
 
 
Paní učitelka se ptá dětí, co dostaly o Vánocích pod stromeček. Vyvolá Pepíčka.  
Pepíček: Já jsem dostal PSP 
Učitelka: To je ta nová hra, že?  
Pepíček: Ne to jsou ponožky slipy a punčocháče 
 
 

Přijde Pepíček ze školy a říká mamince:  
"Dnes jsem se jako jediný ze třídy přihlásil!"  

"No to je pěkné, a na co se paní učitelka ptala?" 
"Kdo rozbil okno na chodbě!" 

 
 
Ve škole, kam chodí Jan, každý rok hrají nějakou Shakespearovu hru. Při hodině 
literatury padla otázka: 
„Co víte o W. Shakespearovi?"  
Přihlásí se Jan: ,,Je to muž, který pro nás každý rok píše novou hru.“ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Vtípky 

 
Jde blondýna po chodníku a vidí banánovou slupku. 
Co si jako první pomyslí ????????????????????  
Jééé, 
zase upadnu !!!!!  

 
Blondýnka jede autem a zastihne ji sněhová bouře. Nezpanikaří, neboť si vzpomene, 
co jí radil otec: „Kdykoliv tě potká sněhová bouře, počkej, až kolem pojede pluh a pak 
jeď za ním.“ 
Zanedlouho se opravdu objeví pluh a blondýnka jej  
podle rady následuje. Jede za ním tři čtvrtě hodiny, až pluhař vystoupí a ptá se jí, co to 
dělá. Ona mu vysvětlí, že jí otec poradil, že při sněhové bouři je nejlepší jet za 
sněhovým pluhem. 
Pluhař říká: „No dobře, s parkovištěm před Hypernovou jsem už hotový, tak jestli 
chcete, můžete jet za mnou ještě k Tescu.“ 
 

 
Na vlakovém nádraží hlásí rozhlas: "POZOR, POZOR, vlak  z Trnavy bude mít  95 
minut zpoždění!!"  
Blondýnka vztekle a  zpupně  říká: „Kurňa, skoro hodinu!!!!" 
 
 
 
 
Hádanky 
1. Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to pohne. Co je to? 
2. Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co to je? 
3. Kolik udělá vrabec kroků za 100 roků??? 
 
Černý humor 
„Babičko, zavři oči!“ 
„A pročpak, broučku?“ 
„Tatínek říkal, že až zavřeš oči, ţak budeme mít spoustu peněz.“ 

 
„Tetičko, chutná ti ten bonbon, co jsem ti dal?“ 
„Chutná Pepíčku, chutná.“ 
„Vidíš, tetičko, a náš pes ho vyplivl.“ 

 
 
 



 
 

Rozlušti pojmy podzimní krajiny 
 
JKEŽE 

PIDOZM 
LTISY  

BRYVA 
SÍKELÍZN OECVO 

ZÍAIMÁZOVÁNV 
VAEREKV 

PÁTIC OÉLTDÍAJ 
DÁVYLÍABNVÁ ÝDĚN 

 
Rozluštěte podzimní tajenku 

             4) 

                                                         6)                                                   2) 

                    3)                             

                                5)                                                   1) 

 
 
 
 

 

 

Podzim 
 

Na zem jablka padají 

ptáci křídla zdvihají. 

Léto už si kufry balí 

ten náš podzim listí barví. 
 

1.        

2.        

3.        
4.        

5.        
6.         


