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Vážení čtenáři, 

 

právě se k Vám dostalo první číslo školního časopisu. Školní časopis se jmenuje Brantický Školní 

Miniexpres. Proč takový název? Je to jednoduché, v internetovém a školním kole tento název 

získal nejvíce hlasů. Musím říct, že to na nás pěkně sedí, z Brantic jsme, ze školy taky a protože 

s vydáváním časopisu právě začínáme, tak Vám přinášíme takový malý informační expres. 

 

Proč chceme vydávat školní časopis? Protože Vám chceme ukázat výsledky činnosti  pedagogic-

kého sboru jak ve školce, tak i ve škole. Dále chceme zapojit naše děti a žáky do výroby takové-

ho časopisu. Budeme Vám prezentovat jejich výtvory a v budoucnu se určitě dočkáme rubrik 

vedených samotnými žáky. 

 

Jsme na samotném začátku, proto nám prosím odpusťte případné šotkovo řádění. Sami dobře 

víte, že je nejtěžší začít. My jsme tímto číslem začali a hodláme se nadále zlepšovat. 

 

Příjemné chvilky se školním časopisem přeje  Mgr. Adam Šimůnek 

 

PS: Logo časopisu a titulní stránku vytvořil Aleš Grygar. Moc mu děkujeme a těšíme se na další 

spolupráci. 

 

PPS: Více fotek a aktuálních informací naleznete na webových stránkách www.zsbrantice.cz 
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Návštěva Slezského divadla v Opavě   

„Popelka“ - jedna z nejznámějších pohádek pro děti. My jsme se vydali na Popelku ve středu 10. 

října, hned po svačině, slavnostně oblečeni, autobusem a rovnou do Slezského divadla v Opavě. 

Pohádkový muzikál Popelka, živí herci, kulisy, otočné jeviště, šermířské souboje, krásné kostýmy 

a celé překrásné divadlo všechny děti okouzlilo. Nadšený potlesk, úsměvy na tváři a velká po-

chvala paní uvaděčky našim dětem, toho byly důkazem.  

 

 

Divadélko v MŠ  

Dne 3.10.2018 k nám zavítalo maňáskové divadélko ze Šternberka.  
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72 hodin v MŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cílem projektu 72 hodin je zapojit, co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společ-
ně dokázali mnoho. 
 
 
Tato myšlenka se v naši MŠ naplnila na 100 %. V pátek 12. října se po svačině děti z I. třídy roz-

hodly a také krásně uklidily naši školní zahradu. Děti z II. třídy si pro jistotu navlékly ochranné 

rukavice a vzaly si pytle na odpad. Nejdříve hledaly odpadky na náměstíčku u obecního úřadu a 

pak už se vydaly do příkopů kolem příjezdové cesty do Brantic. S očima na stopkách se doslova 

předháněly, kdo najde více smetí, a že ho nebylo málo!!! Největší úlovek byl za mostem v křoví, 

kam někdo vyhodil veliký kus koberce a ještě ho omotal drátem. Kousek od něj pak ležel plný py-

tel plastových lahví. Všechno děti s nadšením vyhodily do kontejneru u MŠ. Všichni jsme si slíbili, 

že na zem už nevyhodíme ani ten nejmenší papírek. 
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Kam zmizel les? 
 
Myslíte si, že jsme se spletli? Nespletli.  

 

Opravdu jsme se s dětmi vydali hledat les. Ten se od nás 

stále více vzdaluje a my ho musíme s dětmi hledat. V pá-

tek jsme využili krásného počasí, dali jsme naši Rozárku 

do košíčku a hned po svačině jsme vyrazili.  

 

Věřte, že jsme museli ujít s dětmi velký kus po nelehkém 

terénu. Naštěstí všechno dobře dopadlo. Objevili jsme 

všechny známé i neznámé stromy, které jsme si ve třídě 

ukazovali, nasbírali jsme Rozárce spoustu žaludů a krás-

ného listí, aby ji v zimě bylo teploučko. Jen smrkové šišky 

se nám z lesa ztratily. Všichni jsme se v pořádku vrátili a 

bolavé nohy jsme vyměnili za krásné úsměvy na tvářích! 

KORUNOVAČNÍ KLENOTY 

 
Věděli jste, že na Svatováclavské koruně je 96 drahokamů? 

A že je na ni největší perla a rubín na světě? 

A víte, že měl Karel IV. jedenáct dětí? 

A že chlapi nenosili kdysi kalhoty? 

 

To všechno a mnohem více jsme se dozvěděli na super výstavě ve Flemmichově vile.  

Vlastně ještě jedna tajná zpráva z výletu……každý se dotkl katova meče a mohl mít jedno přá-
ní…...blíží se Vánoce, tak co myslíš Ježíšku!!!!!! 
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Návštěva Obecního úřadu 
 
V rámci prvouky a tématu Domov jsme navštívili Obecní úřad v Branticích. Děti si prohlédly kroni-

ku, vlajku i brantický znak. Vyzkoušely si místní rozhlas a každý si na mapě našel svůj dům.  
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Matematika prof. Hejného ve 2. a 4. ročníku 
 
Podívejte se, jak pracujeme v naší matematice. Počítáme se zvířátky dědy Lesoně, stavíme krych-

lové stavby, seznamujeme se s krychlí. 

 

72 hodin v ZŠ 

 
V pátek 12. 10. jsme se zapojili do projektu dobrovolnických aktivit 72 hodin, v rámci kterého 

jsme se rozhodli pomoci uklidit část obce Brantice. Děti se nejdříve dozvěděli něco o třídění odpa-

du, naučili jsme se písničku, zahráli jsme si hry a zhlédli krátké video. Pak už jsme se vyzbrojeni 

rukavicemi a pytli vydali přímo do terénu, kde jsme vyčistili nedaleké okolí školy.  
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72 Hodin 
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Projektový den - 100. výročí vzniku Československa 

V pátek 26.10. jsme si s dětmi v 1. a 3.ročníku připomněli 100. výročí naší republiky. Dozvěděli 

jsme se něco o době před 100 lety a děti se zamyslely nad životem tehdy a dnes. Zazpívali jsme 

si naší státní hymnu a ukázali si i další státní symboly. Pak si děti vyzkoušely role designérů a na-

vrhovaly českou vlajku a vyzkoušely si i nakreslit českého lva. Třeťáci se seznámili se všemi naši-

mi prezidenty a pokusili se je chronologicky seřadit, což zvládli výborně. Pak jsme se naučili ne-

joblíbenější písničku našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka, Ach synku, synku. Prvňáčci si me-

zitím procvičovali prstíky trháním papíru a tvořením naší vlajky. Na čtvrtou hodinu si pro nás na-

chystali moc zajímavý program žáci pátého ročníku. Zjistili spoustu zajímavostí o významných čes-

kých osobnostech, o našich prezidentech, o českých vynálezech a mnoho jiného. Tímto jim za po-

zvání moc děkujeme.  
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Jablíčkový den 
 
Poznávali jsme jablíčko všemi smysly. Pekli jsme štrůdly, učili se básničku, zpívali písničku Koulelo 

se, koulelo, vyráběli jsme červíka v jablíčku, kreslili jsme obrázek podle textu, vyprávěli si příběhy 

z historie, kde jablko hrálo hlavní roli. Na závěr jsme si zahráli na malíře a vznikly moc krásné ob-

rázky. 

 

 

Dýňové slavnosti 
 
Ve čtvrtek 13.9. jsme se s 1.a 3.ročníkem vypravili na Dýňové slavnosti do Úvalna. Cestovali jsme 
autobusem i vlakem, ale to nám vůbec nevadilo, výprava byla o to více dobrodružná a zažili jsme 
tak dopravní výchovu na vlastní kůži. Do našeho cíle, zahradnictví Flora, jsme dorazili brzo ráno. 
Milé paní zahradnice nás tady vřele uvítaly a pak už jsme se mohli pustit do dlabání a vyřezávání 
dýní. Potřeba k tomu byl nožík, lžíce a černý fix. Děti pracovaly v malých skupinkách a práce jim 
šla od ruky. Každá dýně byla jiná a všechny se moc povedly. Po svačině si děti nakoupily různé 
podzimní a halloweenské dekorace, a poté začalo velké dovádění na seně. Děti nadšeně vylézaly 
na balíky a skákaly z nich do měkkoučkých senných peřin. Milým zpestřením byla všudypřítomná 
kočička Líza, která nám asistovala při všech činnostech. Byla velmi hravá a mazlivá a musela 
jsem hodně kontrolovat, aby neskončila v něčím batůžku.  
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Dopravní výchova v SVČ 
 
Ve středu  26. září jsme se vydali s žáky 4. ročníku na první kurz dopravní výchovy konaný SVČ v 

Krnově. Kurz byl tvořen teoretickou částí, kde se čtvrťáci seznámili s dopravním značením, jak 

ukázat, když chtějí odbočit a jak se správně chovat v dopravním provozu. Na teoretickou část na-

vázalo praktické prohlubování dovedností na dopravním hřišti. Čtvrťáci si vyzkoušeli jak správně 

zastavit, význam značky stop nebo jak vyjet z kruhového objezdu. Především praktická část naše 

čtvrťáky bavila a já doufám, že na jaře úspěšně splní  zkoušku  a získají doklad cyklisty. 

 

 
Brantické vrškobraní  je  v plném proudu 
 
Brantické vrškobraní  odstartovalo 17. září  a  do dnešního dne se nám i díky Vaši pomoci podaři-
lo vybrat  12 pytlů plných vršků. Všem za jejich snažení děkujeme. Získané peníze budou použity 
na zlevnění  lyžařského kurzu našim páťákům.  
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Vyrábění dekorací v ŠD 

 
S dětmi ve školní družině jsme vyráběli Halloweenské strašidelné dekorace, ale zároveň jsme 

nezapomněli ani na naše české Dušičky výrobou svatodušního svícnu. 

 

 

Co se děje u Šikulek? 

V kroužku Šikulek děti tvoří z různých materiálu rozličnými technikami výrobky pro radost. Občas 

si zajdeme i do školní kuchyňky, kde děti kuchtí různé dobroty. 
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Ukázková hodina v MŠ 

Ve čtvrtek 4. října byla v naší MŠ ukázková hodina ATLETIKY ČLOVÍČEK. Děti i rodiče si mohli vy-

zkoušet, "na vlastní tělo", jak hodina atletiky probíhá.  

 

 

Brantické děti ovládly atletický trojboj!!! 

 

V úterý 23.10.2018 v 15h. na Městském atletickém stadioně v Krnově proběhly závody pro děti 
ZŠ - trojboj - běh, skok, hod, jako rozloučení s atletickým stadionem pro podzimní sezónu. Děti 
byly rozděleny do závodících skupin (1.a 2.třída, 3.a 4.třída, 5.a 6.třída), proběhlo společné roz-
cvičení a dle skupin závody na jednotlivých disciplínách. Ne příliš příznivé počasí - občasný déšť, 
chladno ani vítr děti neodradilo od pěkných výkonů. Vítězové získali medaile a diplomy, všichni 
pak drobnou odměnu. 

A jak si vedly děti z Brantic? 

Tak například František B. skončil celkově na třetím místě, ale velmi dobrým výkonem vyhrál běh 
na 60m. Na nejvyšší stupínek v kategorii chlapců 3. a 4. třídy v trojboji vystoupil Jeroným Š. a to 
díky nejdelšímu hodu dne a druhým místům v běhu i ve skoku.  

Celkovou vítězkou ve své kategorii se stala také Kačka M., která skončila v běhu i hodu na dru-
hém místě. Terezka K. pak byla v běhu i ve skoku čtvrtá. 

Gratulujeme a těšíme se příště trenéři Atletiky Človíček.  

Sportu Zdar! 
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REDAKCE 

 

Mgr. Adam Šimůnek, Mgr. Lucie Bernátko-
vá, Mgr. Lucie Seberová, Mgr. Nikola Men-
šíková,  p. Irma Suhajová, p. Ivana Šim-

ková, p. Hana Pinkavová, p. Zdeňka Kava-
nová, p. Lenka  Tkadlecová, p. Zuzana 

Pavlanová 

 

 

 

Děti a žáci ZŠ a MŠ Brantice 


