
1 



2 

EDITORIAL ..................................................................................................... 3 

MATEŘSKÁ ŠKOLA .......................................................................................... 4 

 Velikonoční dílny v MŠ ..................................................................... 4 

 Ponožkový den v MŠ ........................................................................ 4 

 Bruslíme v MŠ ................................................................................. 5 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ........................................................................................... 6 

 Den naruby ..................................................................................... 6 

 Co se kutí u páťáků? ....................................................................... 6 

 Den vody ........................................................................................ 7 

           Zápis do 1. ročníku .......................................................................... 7 

           Ponožkový den ................................................................................ 8 

 Trénujeme jemnou motoriku ............................................................ 8 

           Lyžařský výcvik ............................................................................... 9 

           Lazy Goat  ...................................................................................... 9 

            Fortnite ......................................................................................... 10 

            Rozhovor s paní učitelkou Menšíkovou .............................................. 10 

ŠKOLNÍ DRUŽINA ........................................................................................... 11 

 Pyžamový bál .................................................................................. 11 

 Masopustní průvod .......................................................................... 11 

             Vynášení Moreny ............................................................................. 12 

               Co se děje u šikulek? ....................................................................... 12 

ŽIJEME SPORTEM ........................................................................................... 12 

 Rozhovor s Tomášem Grodozu ......................................................... 12 

 TJ Sokol Radim ............................................................................... 12 

ATLETIKA ČLOVÍČEK ....................................................................................... 13 

TIPY NA VÝLET BARBORY BĚLEHRADOVÉ ........................................................ 13 

HŘIŠTĚ  ...................................................................................................... 14 

    Obsah 

file:///C:/Users/adams/Downloads/mates-3-1.docx#_Toc473576711#_Toc473576711
file:///C:/Users/adams/Downloads/mates-3-1.docx#_Toc473576716#_Toc473576716
file:///C:/Users/adams/Downloads/mates-3-1.docx#_Toc473576717#_Toc473576717
file:///C:/Users/adams/Downloads/mates-3-1.docx#_Toc473576717#_Toc473576717
file:///C:/Users/adams/Downloads/mates-3-1.docx#_Toc473576717#_Toc473576717
file:///C:/Users/adams/Downloads/mates-3-1.docx#_Toc473576718#_Toc473576718
file:///C:/Users/adams/Downloads/mates-3-1.docx#_Toc473576741#_Toc473576741
file:///C:/Users/adams/Downloads/mates-3-1.docx#_Toc473576741#_Toc473576741
file:///C:/Users/adams/Downloads/mates-3-1.docx#_Toc473576746#_Toc473576746
file:///C:/Users/adams/Downloads/mates-3-1.docx#_Toc473576746#_Toc473576746
file:///C:/Users/adams/Downloads/mates-3-1.docx#_Toc473576746#_Toc473576746


3 

Editorial 

 

Vážení čtenáři, 

 

Právě držíte v rukou nebo čtete na internetu nebo ve vitríně na autobusové zastávce nové číslo 

školního časopisu Brantický Školní Miniexpres (BŠM). Slovo Miniexpres na nás pasuje, 

protože se ženeme školním rokem stále kupředu ke společnému cíli. Cestou jsme, už zvládli ab-

solvovat lyžařský kurz, navštívit divadelní hru Lazy Goat, oslavit den vody a také ponožkový 

den. Školáci jezdí plavat, děti z MŠ zase bruslit, máme za sebou zápis do 1. ročníku, který se 

náramně povedl.  Aktivit a událostí je ještě více. O tom se můžete přesvědčit během pročítání 

jarního vydání BMŠ. 

 

A jaký je náš společný cíl? Připravit naše děti a žáky na život, ať už se dostanou kamkoliv, tak, 

aby si uměli poradit. 

 

Příjemné chvilky se školním časopisem přeje  Mgr. Adam Šimůnek 

 

PS: Omluva Matěji Polákovi, který nebyl napsán jako jeden z autorů u článku, na kterém se po-

dílel. Jedná se o rozhovor s fotbalovým trenérem Tomášem Grodou. Rozhovor byl uveřejněn v 

minulém čísle. Matěji promiň, ale šotek občas řádí. 

 

PPS: Více fotek a aktuálních informací naleznete na webových stránkách www.zsbrantice.cz 
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      Mateřská Škola 

Velikonoční dílny v MŠ Zdeňka Kavanová 

Štěbetání ptáků, vůně čerstvé trávy, teplo a hodně sluníčka …. tak vypadalo pondělní počasí. Po-

časí stvořené k jarní procházce. Přesto se našli rodiče, kteří za námi s dětmi přišli a strávili spolu 

s nimi příjemné chvíle. Stříhalo se, lepilo se, malovalo se, mlsaly se makové dobroty od našich 

kuchařů. V obou třídách se povídalo, smálo všude byla dobrá nálada a každý si odnesl spoustu 

krásných výrobků …….tak krásné VELIKONOCE a zase za rok!!!!!  

Ponožkový den v MŠ  Zdeňka Kavanová 

Dne 21. března jsme se také my zapojili do celosvětového projektu PONOŽKOVÝ DEN. Pro tento 

den je typické, že si oblečeme každou ponožku jinou, Podpořili jsme tak děti i dospělé, kteří one-

mocněli Downovým syndromem. Povídali jsme si o tomto onemocnění. 
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Bruslíme v MŠ  Zdeňka Kavanová 

 
I v letošním školním roce měly všechny děti možnost naučit se, ( s trochou nadsázky), pohybovat 

se na „TENKÉM LEDU.“  

I tentokrát se jednalo o 10 lekcí, 10 pondělků, v období od ledna do začátku března. Letos se zú-

častnilo kurzu bruslení rekordních 18 dětí!!!!!!!! 

Pokaždé nás u školky čekal usměvavý řidič miniautobusu pan Rybář. Ochotně pomohl všem dě-

tem naložit těžké batohy a všechny nás bezpečně dopravil na ZS Krystal v Krnově. (samozřejmě i 

zpátky) 

Pro některé děti to bylo úplně poprvé. Někteří se již ukázali, jako ostřílení borci. V každém přípa-

dě se všech ochotně ujali hokejoví trenéři pod vedením pana Rýpara. Všem trpělivě radili, pomá-

hali a snažili se, aby bruslení všechny děti bavilo. Slziček jsme letos viděli opravdu málo. Převlá-

daly úsměvy a radostné výskání. Mezi tradiční hry patřila, jako vždy honěná, Vlk a ovečky, slalo-

mová dráha, sbírání puků nebo velice očekávané závěrečné ježdění na hokejce. 

Děkujeme ještě jednou všem zúčastěným. Řidičům autobusů, hokejovým trenérům. P. učitelkám 

a některým rodičům, především paní Flašarové, za ochotnou pomoc při obouvání a zavazování 

bruslí……a že jich bylo!!!  

V neposlední řadě děkujeme SRPŠ. Příspěvek 200,- Kč/dítě, celkem 3.600 Kč,-  na dopravu  udě-

lal všem rodičům  radost. 

 S bruslařským pozdravem……“JSME JEDNIČKY!!!!!!!!!“  se loučí děti ze třídy Sluníček 

      Mateřská Škola 
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Den naruby Mgr. Lucie Bernátková 

Již tradičně proběhl 3. dubna ve škole Den naruby. Naši žáci byli celý den v rolích učitelů, z učite-

lů se stali žáci. Vyučovala se matematika, žáci řešili lehké i složitější úlohy. V hodině anglického 

jazyka se pracovalo ve skupinách, nechyběl ani český jazyk, čtení a výtvarná výchova. Žákovské 

knížky se od rána pomalu plnily jedničkami. Starší žáci výborně zvládli roli učitelů, dokázali připra-

vit hodinu pro spojené ročníky. Už se těšíme na příští rok.  

      Základní Škola 

Co se kutí u páťáků? Mgr. Nikola Menšíková 

V rámci předmětů výtvarné výchovy a pracovních čiností, jsme si vyrobili masky pro masopust. 

Dále jsme si vyzkoušeli zatloukat hřebíky a vyrobili jsme dekoraci ve tvaru srdce. V rámci před-

mětu matematiky jsme poskládali Tetraedr.  
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Den Vody Mgr. Lucie  Seberová 

 

Dne 22. 3. jsme s dětmi ve škole oslavili Den vody. Díky dvěma malým kapičkám jsme se dozvě-

děli něco o koloběhu vody v přírodě, o cestě, kterou musí taková kapička urazit, než se z ní sta-

ne voda pitná. Kolik je na světě vody slané a kolik sladké. Jak můžeme vodou šetřit a také ji 

chránit. Moc zajímavé byly pro děti pokusy s vodou, kdy jsme zjistili, že vajíčko se v osolené vo-

dě začalo vznášet. Zkusili jsme, zda se obarvená voda přemístí pomocí ubrousku do druhé skle-

ničky a pak jsme se pokoušeli smíchat vodu s olejem a s pomocí šumivého celaskonu jsme si 

udělali krásný podvodní ohňostroj. Pak děti pracovaly se svým tělem, když měly udělat kapičku, 

kaluž, rybník nebo divokou řeku. Na závěr jsme si zazpívali písničku Holka modrooká a naučili 

jsme se novou pohádkovou písničku Voda, voděnka.  

Zápis do 1. ročníku  Mgr. Lucie Seberová 

 

První dubnový den proběhl na naší brantické škole zápis do 1. ročníku, a i když to tak možná 

mohlo vypadat, rozhodně to nebyl apríl. Maskot naší školy, sovička Rozárka, se tentokrát pře-

vlékla za superhrdinku a rozhodla se, že si do první třídy bude vybírat jen samé superhrdiny. A 

že jich přišlo opravdu hodně! A neměli to vůbec jednoduché. V jednotlivých třídách museli plnit 

zapeklité úkoly u Rychlonožky, Rychlokreslíře, Ostrozraka a Matemága. Ničeho se ale nezalekli a 

pro splnění úkolů využili všechny své získané superschopnosti. Kromě dobrého pocitu z úspěšné 

mise a drobných dárečků si děti odnesly i kornout plný zdravých dobrot a nového plyšového  

kamaráda, sovičku Rozárku. Už teď se na naše nové superhrdiny moc těšíme!    

 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ:  

1/19, 2 /19, 3/19, 4/19, 5/19, 7/19, 8/19, 10/19, 11/19, 12/19  
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Ponožkový den Mgr. Lucie  Seberová a Mgr. Lucie Bernátková 

Děti 1. a 3.ročníku kromě prvního jarního dne připomněli také Ponožkový den a podpořili jsme 

tak lidi s Downovým syndromem. Děti dostaly neobvyklý domácí úkol, vzít si na každou nožku 

jinou ponožku. Proč zrovna 21.3.? Protože Downův syndrom vzniká v důsledku ztrojení 21. chro-

mozomu. Proč ponožky? Protože svým tvarem připomínají chromozomy. A proč každou jinou?  

Protože jsme každý jiný a to je přece krásné. 

 

Dne 21. března jsme se zapojili do celosvětového projektu PONOŽKOVÝ DEN. Podpořili jsme tak 

děti i dospělé, kteří onemocněli Downovým syndromem. Ráno žáci 2. a 4. ročníku shlédli krátký 

film, poté vyjádřili svá přání všem nemocným lidem. Přání byla opravdu krásná a psaná od srd-

ce. Vytvořili jsme plakát, a pak se pustili do her. Zkoušeli jsme, jak si pomáhat, jak spolupraco-

vat, jak se vcítit do druhého člověka. Den se opravdu vydařil a děti si odnášely příjemné zážitky. 

Trénujeme jemnou motoriku Mgr. Lucie Seberová 

 
V 1. a 3. ročníku se děti zkusily skamarádit s jehlou a nití. Nejdříve jsme se naučili různými způ-

soby přišívat knoflíky. Po této zkušenosti se už děti směle pustily do náročnějšího výrobku, kte-

rým byla látková sovička. Nejdříve děti zúročily nově nabytou dovednost, když sovičce přišily 2 

knoflíky jako oči. Pak přišily zobáček a následně, po sešpendlení, začaly sešívat přední i zadní díl 

k sobě. Před došitím jsme nesměli zapomenout sovičku trošku vykrmit a bylo hotovo. Některé so-

vičky se mohly radovat i z nového jména. Děti byly moc šikovné a práce jim šla od ruky. 
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Lyžařský výcvik Matěj Balint 5. ročník 

Na hotel jsme přijeli v pondělí. Šli jsme hned na svah SKI Areál Myšák Karlov. Udělali jsme si 

rozcvičku a pan ředitel si nás otestoval, kdo umí lyžovat a kdo ne. Vyjeli jsme lanovkou nahoru a 

hned jsme lyžovali. Takhle to bylo i v úterý. Ve středu jsme byli na výletě v Malé Morávce. Byli 

jsme na hřišti a v restauraci. Ve čtvrtek jsme měli závod ve slalomu a učili jsme se carving. A 

ještě ve čtvrtek jsme se byli podívat na vedlejší kopec U Ježka. V pátek jsme to měli volnější, 

mohli jsme si pomalu jezdit, jak chceme. Nejvíc se mi na lyžařském výcviku líbil ten závod ve 

slalomu. A ještě jsme každý večer měli společný program. Koukali jsme na film, hráli jsme ping 

pong. Ale nejlepší hra ve společném programu byla hra, že ten kdo hodil šestku na kostce, tak si 

musel nasadit rukavice, čepici a měl jíst čokoládu.  

Lazy Goat  Daniela Polášková  5. ročník 

 
V divadle se hrála Lazy Goat. V překladu Líná koza. Byla tam různá zvířata. Třeba kráva, ježek, 

liška, medvěd, pes a tak dále. Bylo to o tom, že jedna koza byla moc líná a pořád jenom seděla a 

pila. Kráva a pes se jí snažili nějak rozhýbat, ale nepovedlo se jim to. A tak se koza přesunula ji-

nam. Přesunula se do liščina domu, protože liška si šla pro jídlo, a tak koza měla šanci jí tam 

vlézt. Liška se vrátila a chtěla jít domů, ale nemohla, protože tam byla koza. A tak byla moc 

smutná.  Poprosila medvěda, jestli by jí nepomohl. On řekl, že ano, ale nepovedlo se jim to. Liška 

byla nešťastná. Poprosila vlka, ale ten se bál, ani to nezkusil a už utíkal domů. Nakonec poprosila 

ježka a ten se o to postaral a koza utíkala domů. Liška zase mohla bydlet ve svém domečku. Di-

vadlo se hrálo v Krnově od půl deváté a o půl jedenácté jsme byli ve škole. A to je konec. 
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FORTNITE  Matyáš Polák 5. ročník 

 
Slyšeli jste nědy slovo Fortnite? 

Fortnite je nejhranější videohra na světě. Tuto hru vyvinulo studio Epic Games.Fortnite je hra s 
prvky stavění, která byla vydána 26. 9. 2017. Epic Games se inspiroval hlavně hrou Playunk-
nowns Battlegrounds. Hra obsahuje tři verze - Battle royale, Creative a Save the world. 

A tady máme patnáct nejoblíbenějších postaviček hry FORTNITE: 

1.Cuddle team leader                                         9. Alpine ace 

2. Black knight                                                     10. Vertex 

3. Galaxy                                                              11. Ragnarok 

4. P.A.N.D.A. team leader                                  12. Midfield maestro 

5. Rex                                                                      13. Red knight 

6. Moisty merman                                                14. Tomato head 

7. Leviathan                                                         15. Beef boss   

8. Raven 

 

Nejlepší hráči hry Fortnite: 

1. Ninja                 2. Myth                         3. Tfue                                                           

ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU  NIKOLOU MEŠÍKOVOU  

Jakub Dobřanský a Matěj Balint 5. ročník 

 

OBLÍBENÉ JÍDLO: ČÍNA/KUNG PAO 

OBLÍBENÝ FILM: PELÍŠKY 

OBLÍBENÝ SERIÁL: SPONGEBOB 

VYSNĚNÁ DOVOLENÁ: DUBAI 

OBLÍBENÁ KNIHA: ANALFABETKA 

V JAKÉM MĚSTĚ JSTE SE NARODILA: KRNOV 

V JAKÉM JSTE ZNAMENÍ: PANA 

OBLÍBENÉ ZVÍŘE: KRÁVA 

OBLÍBENÝ SPORT: BASKETBALL,ATLETIKA 
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 Družina 
PYŽAMOVÝ BÁL Zuzana Pavlanová 

V úterý 12. 2. 2019 proběhla ve školní družině společná akce I.+II. oddělení „PYŽAMOVÝ 

BÁL“. Pro děti byly připraveny soutěže, jako např. skládání pyžama na čas, věšení prádla, pře-

vlékání peřin a polštářů. Celá akce proběhla v pyžamech, nočních košilkách a župa-

nech. Ukončení bylo v 15 hod. Večerníčkovou diskotékou a děti byly za své skvělé výkony sladce 

odměněny. 

Masopustní průvod Zuzana Pavlanová 

Ve čtvrtek 28. 2. 2019 jsme uspořádali pro děti ve školní 

družině masopustní průvod. Děti si před celou akcí 

v družině vyráběly masky a škrabošky z papíru a ze sád-

ry, trénovali jsme písně. Průvod začínal od školy smě-

rem ke kulturnímu domu, kde jsme se zastavili a zazpí-

vali jsme si společně písně za doprovodu kytary. Poté 

jsme pokračovali dál směrem k obecnímu úřadu, kde 

jsme opět zazpívali kolemjdoucím a lidem čekajícím na 

autobus. Nakonec jsme se vrátili ke škole, kde na nás 

čekala hostina (buchty, zákusky, bábovky, tyčinky, 

brambůrky, apod…), které si děti na tuto akci přinesly 

z domova. Celá akce byla společná pro I.+II. oddělení 

školní družiny.  
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 Družina 
VYNÁŠENÍ MORENY Zuzana Pavlanová 

Ve čtvrtek 21. 3. 2019 jsme s dětmi ze školní družiny vyhnali zimu a přivítali jaro. Před celou ak-
cí si děti z I. i II. oddělení vyrobily svou Morénu, kterou jsme vystavili na schodiště při vstupu do 
školy. Nejdříve jsme šli všichni společně k řece, kde jsme Moréně zazpívali a poté ji vhodili do 
řeky. Jedna Morena byla vyrobená z pečiva, čímž jsme ochránili životní prostředí a pomohli tak 
nakrmit kachny a ryby žijící v řece. Druhou Morénu jsme společně upálili na školní zahradě. Ta 
byla vyrobeny z látek a slámy. 

Co se děje u Šikulek? Lenka Tkadlecová 

Děti v Šikulkách letošní jaro vítaly ozdobami z březového proutí, které zdobily čím jiným než pe-

říčky, barevnými motýly a stuhami. Práce jim šla krásně od ruky, a proto si troufly na velké zdo-

bené motýly. Zatím ještě nejsou hotoví. Jejich výroba sice vyžaduje trpělivost a spolupráci děti, 

ale zároveň je pro ně relaxací. Neustále si při tom povídají a jejich veselý smích se ozývá po celé 

třídě. 

Výsadba stromu v 1. oddělení ŠD Lenka Tkadlecová 

Do rukou se dětem v 1.oddělení školní družiny dostala krásná dřevěná stavebnice, ve které vý-

robce nabízí kupujícímu vysazení vlastního stromu. Získali jsme tak 2 semínka buku lesního. Děti 

se této výzvy ochotně chytly. K buku jsme se ještě rozhodli zasadit 5 semínek lípy. Semínka jsou 

zasazena, zalita a budou pravidelně dětmi kontrolována a pozorována. Už se všichni těšíme na 

první kořínek. 
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 Atletika človíček 

Atletika Človíček Jeroným  Šimek  4. ročník 

 
V druhém pololetí má atletika človíček opět co nabídnout. V době našíh jarních prázdnin jsme si 

dva dny zalyžovali na vleku Vraclávek. Trenéři nám naplánovali přijemný program. Dopoledne na 

svahu, oběd v Krásných Loučkách a zpět autobusem do Krnova. Všichni jsme si to moc užili. Dě-

kujeme jim za to. 

 

Naše škola je zapojena do projektu Sportuj ve škole, který nabízí dětem zasportovat si mimo ho-

diny tělesné výchovy. S trenéry si zde můžeme vyzkoušet další sporty. Převážně míčové hry. Kdo 

má chuť a čas se může přidat. 

 

O velkých prázdninách se můžeme těšit na dvě letní atletické soustředění, která se budou konat v 

Malé Šťáhli. Mlýn u Kročilů, penzion v příjemném a klidném prostředí na samotě. Jedno soustře-

dění je v červenci pod názvem Po stopách „Sherlocka Holmese“ a druhé v srpnu jako „Heroes ra-

ce“. Zajisté se máme na co těšit. 

  

Trenéři jsou na nás milí a hodní. V nejbližší době nás čekají běžecké závody v Trojhalí Ostrava 

27. 4. 2019.                                                                            

  

Tipy na výlet Barbory Bělehradové Barbora Bělehradová 4. ročník 

                                                  

Ráda bych Vám představila Vodní nádrž Kružberk, která  se nachází na řece Moravici blízko 

stejnojmenné obce Kružberk. Stavba betonové hráze, umístěné do skalního podloží, byla započa-

ta v roce 1948 a ukončena roku 1955. Původním účelem bylo energetické využití, ale s ohledem 

na stále se zvyšující potřeby pitné vody v Ostravě a okolí bylo od původního záměru upuštěno, a 

bylo rozhodnuto, že bude sloužit jako zdroj pitné vody a z tohoto důvodu jsou stanovena v povo-

dí pásma hygienické ochrany. Momentálně slouží stavba k následujícím účelům: dodávat pitnou 

vodu do Vodárny v Podhradí, ustalovat průtok na řece Moravici (potažmo Odře a Opavě, do kte-

rých se Moravice vlévá) a umožňovat odběr vody pro průmysl z 

těchto řek.  

 

 

HRÁZ JE STEJNĚ VELKÁ JAKO LEGENDÁRNÍ TITANIK 
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Jak se anglicky řekne černá? 

 

Jak se anglicky řekne oranžová? 

 

Jak se anglicky řekne žlutá? 

 

Jak se anglicky řekne hnědá? 

 

Jak se anglicky řekne modrá? 

 

Jak se anglicky řekne červená? 
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Vánoční pečivo? 

 

Máma a ? 

 

Poslední měsíc v roce? 

 

Vyrábíme adventní? 

 

Co nám nosí ježíšek? 

 

Čert nosí kovový? 

 

Josef a ? 
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