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Postřehy deváťáků 
 
Prvňáci na průzkumu 
Dne 5. 9. žáci 9. B prováděli naše malé prvňáčky po škole. Proč jsme to dělali? Dělali jsme to z toho 
důvodu, abychom jim ukázali, jak to na škole chodí, kam budou chodit, až budou na druhém 
stupni, dále jsme jim ukázali, jak to vypadá u pana ředitele a pana zástupce, provedli jsme je všemi 
třídami a odbornými učebnami. Byla to zábava pro nás i pro naše malé prcky. 

        Yveta Valentová 

První cesta po škole 
Dne 5. 9. jsme se rozhodli, že jako letošní deváťáci provedeme prvňáky po škole. V Brankovicích už 
to je vlastně takovým zvykem. A protože jsme nechtěli porušovat tradici, vzali jsme třídu 1. B na 
cestu po škole. 
Společně jsme prošli třídy na 1. i 2. stupni, jídelnu, družinu, počítačovou učebnu, hudebnu a 
mnoho dalšího. Prvňáčkům se cesta moc líbila a my jsme po čase stráveném s novými žáky školy 
zůstali příjemně naladěni. Doufáme, že se budeme moci zúčastnit i jiných akcí s 1. B. 

        Adéla Mazuchová 
 

Cesta do neznáma 
5. 9. byl obyčejný den jako každý jiný, ale pro ustrašené prvňáčky to byl velký zážitek. Zprvu se na 
nás dívali jako na obry, ale potom zjistili, že jim chceme pouze pomoci, aby měli lepší start a aby 
věděli, že se nemusí ničeho bát. Čím více jsme spolu prochodili tříd, tím více se zajímali a chtěli 
znát. Provádět je po škole pro nás bylo zážitkem, pro ně cestou do neznáma. 

        Patricie Latioková 

Provádění prvňáků 
Dne 5. 9. deváťáci provázeli prvňáky po škole. Každý deváťák si vybral prvňáka, seznámili se spolu a 
procházeli jednu třídu za druhou. Děti byly udiveny, co se vlastně skrývá v 1. a 2. patře. Říkaly, že 
než budou mít třídu v poschodí, že to bude dlouhá doba, ale to ještě neví, jak ten čas letí. 
P. S. Na mě nikdo nezbyl a hrozně mě to mrzelo. 

        Ondřej Kouřil 

 
 
 
 
 



 
Adaptační kurz šestých tříd proběhl poslední týden v září. Jste zvědaví, jak byli žáci spokojeni? 
Čtěte následující příspěvky: 
 

Zpráva o adaptačním kurzu 
Od 25. 9. – 27. 9. se žáci 6. A  a  6. B, doslova nastěhovali do školy. Byl pro ně připraven adaptační 
kurz. Cílem celého kurzu bylo navázat nová přátelství a seznámit se s novými žáky, kteří k nám přišli 
z Nesovic. Během pobytu ve škole jsme mohli hrát hry, tancovat, vařit a také uklízet. Moc se mi líbil 
výlet do Brna, protože jsme objevovali různé památky, které mají souvislost s brněnskými pověstmi. 
Líbil se mi i program v Centru prevence, kde jsme plnili různé úkoly a byli jsme velmi pochváleni paní 
lektorkou. Líbila se mi i jízda hromadnou dopravou.  Já si myslím, že lepší adapťák už být nikdy 
nemůže, protože tento byl nejlepší na celém světě. 

        Simona Luzarová, 6. A 

ADAPŤÁK byl super 
+ hrály se hry 

+ chodili jsme do tělocvičny 
+ mohli jsme vařit 

 
+ tančili jsme 

 
+ chodili jsme ven 

+ jeli jsme do Brna a hledali jsme památky 
+ hráli jsme schovku po škole 

+ měli jsme noční hru 
        Jakub Kolář, 6. A 

Adaptační kurz 25. 9. – 27. 9. 2017 
Na adaptačním kurzu, který byl připraven pro žáky 6. A a 6. B, jsme se naučili spolupracovat 
s Nesováky. Našli jsme spoustu nových přátelství a oživili ta stará. Užili jsme si spoustu legrace. První 
den jsme hráli ty nejlepší hry, které nám mohly paní učitelky připravit /děkujeme, paní učitelky!/. 
Večer jsme si připravili výbornou večeři a pak následovalo ještě několik různých her. Do spacáků jsme 
si zalezli v 10:00.  
Druhý den jsme brzy ráno jeli vlakem do Brna. Naším úkolem bylo najít památky, které se vztahují 
k brněnským pověstem. Pak jsme se šalinou přesunuli do Centra prevence. Zde jsme plnili úkoly podle 
pokynů paní lektorky. Vysloužili jsme si pochvalu za hezkou spolupráci. Velmi nám chutnal oběd 
v restauraci – plněný kuřecí řízek a hranolky. A následoval návrat do školy. Činnosti byly různé. Někdo 
si hrál, někdo pomáhal v kuchyni, někdo tancoval, někdo sportoval. Po večeři nás ještě čekala noční 
hra pro odvážlivce. Večerka byla v 10:00 hodin. 
Třetí den jsme se nasnídali, sbalili si věci a opět nás čekaly hry. Po obědě jsme na společném posezení 
zhodnotili celý náš pobyt ve škole. Všem se nám adapťák moc líbil a za sebe můžu říct, že to byly 
nejlepší 3 dny v mém životě.     

 
Soňa Filípková – 6. A 

 
 
 



 
 

Foto z Adapťáku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Archeoskanzen Modrá 
 

V pátek 6. 10. jsme vyrazili směr Modrá. Naším cílem byl archeoskanzen. Pan průvodce nám řekl 
spoustu zajímavých věcí z doby Velké Moravy. Navštívili jsme starověkou školu, kde se nás ptali na 
různé otázky o Konstantinovi a Metodějovi. Potom jsme viděli muže ve zbroji. Prohlédli jsme si 
výzbroj, štíty, zbraně a také jsme si mohli výzbroj vyzkoušet. Dále jsme navštívili hrnčířkou dílnu, kde 
nám ukázali, jak se vyráběla keramika. Dověděli jsme se, že na výrobu nádob je potřeba speciální 
hlína. Na závěr jsme si vyzkoušeli střelbu z luku. Dále jsme se přesunuli na Velehrad. Chtěli jsme 
navštívit katedrálu, ale protože probíhala mše, nemohli jsme jít dovnitř. Pan učitel nám řekl několik 
informací a my jsme měli za úkol nakreslit přední stranu katedrály. Výlet byl nádherný a naučný. 

 
Filip Šťastný, 7. A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
Drakiáda 
Pár dní před dnem „D“ se deváťáci  společně se třídou 1. A připravovali na Drakiádu. Prvňáčci si 
postupně nosili své dráčky a deváťáci si trénovali  svoje nervy. 12. 10. Nastal den „D“. I když to 
nevypadalo zrovna na větrný den, z počasí jsme si nedělali hlavu a šli na to. Děti se přiřadily ke 
svým kamarádům deváťákům a vůbec to nebylo o stejném pohlaví. Chlapci šli k děvčatům a 
naopak. Vydali jsme se na fotbalové hřiště, kde jsme porovnávali velikost a tvary draků. Pak jsme 
draky pustili do oblak. Draci opravdu létali, a tak byli prvňáčci šťastni. Nakonec jsme si vzali křídy a 
kreslili naše dráčky v oblacích. Den jsme všichni vyhodnotili pozitivně, už teď se těšíme na další 
společné akce. 

       Sabina Procházková, 9. A 
 
Ukázat prvňáčkovi školu je jedna věc, ale pouštět s ním draka, to je něco jiného. Obzvlášť když 
nefouká vítr. Ale zábava to byla stejně. Na hřišti jsme běhali o sto šest a pěkně si to užili. Pak jsme 
si svého draka ještě namalovali křídou. 

       Martin Paška, 9. A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vybráno z hodin českého jazyka 

 



 
 

Tvorba cestopisu 
 
Jako masajský cestovatel podejte zprávu o zvyklostech, chování, odívání a zdobení Evropanů. 
 
 
Evropa je divná a hezká. Mají tu vysoké domy, vozy, které nemusí tahat kůň nebo člověk, krabice, ve 
kterých se mění obrázky a hraje z nich zvuk a mnoho dalšího. Chodí tu oblečeni v kalhotách, v něčem 
s rukávy nad lokty a zakrývá jim to skoro celé tělo. Ženy mají většinou vlasy dlouhé a upravené, muži 
většinou krátké. Ženy zde nenosí těžké a velké šperky. 
Taky se tu povinně chodí do školy. Většina lidí je tu chytrá a vzdělaná. 
Mají tady hezkou přírodu. Zelené stromy, vysoké hory, hluboká údolí a dlouhé řeky. Je ale taky na 
některých místech zničená kvůli továrnám. 

Učňová, 8. B 
 
Do Evropy jsem se dostal letadlem. Když jsem přiletěl do Prahy, viděl jsem velké budovy, které vůbec 
neznám. Všude auta a oblečení lidé. Samozřejmě jsem si vzal plachetku přes jedno rameno. Lidé, kteří 
se o mě měli starat, na mě počkali na letišti a odvezli mě k nim domů. Jejich dům byl obrovský a 
z jiného materiálu než ten můj. Měli více místností a v jedné místnosti tekla čistá voda z nějaké trubky 
na páčku, bylo to úžasné. Poté mě odvedli do mého pokoje, kde byla postel s nějakým vrškem……….. 

J. Foletar, M. Hoždora, 8. B 
 

Právě jsem přijel do Evropy. V Evropě jsou úplně jiné zvyky než u nás. Lidé bílé pleti bydlí v domech 
z cihel. Chodí po ulici oblečení a upravení. Ženy mají zakrytou horní i dolní část těla. Nechodí bosy, ale 
mají obuty boty. Ženy také nenosí krunýře a jiné ozdoby, které jsou u nás zvykem. V některých částech 
Evropy je poměrně větší zima než u nás. Procházel jsem kolem obchodu. Když jsem do něj vešel, pán 
ve slušném obleku mě přivítal, a zeptal se, co potřebuji. Všiml si, že nejsem odtud, a tak mi vysvětlil, 
co to je. Dozvěděl jsem se, že je to elektronika. A k elektronice patří i mobily, které jsem viděl po cestě 
v ruce každého člověka. 

A. Baráková, E. Fajtlová, 8. B 
 

 
V Evropě se mi líbilo. Je tam jiný život než u nás. Lidé chodí více oblečení a mají domy, ve kterých je 
teplo a neprší na mě. Mají takové zařízení, kterému říkají televize. Nakupují potraviny, oblečení a 
různé přístroje ve velkých budovách. Ženy mají dlouhé vlasy a nenosí těžké ozdoby. Děti se tam 
vzdělávají ve školách, kde se učí číst, psát, počítat a další důležité věci do života. V Evropě se střídají 
čtyři roční období – jaro, léto, podzim, zima. 
 

Z. Kociolková, L. Pěnicová, 8. A 

 


