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Editorial 

 

Vážení čtenáři, 

 

právě držíte nové číslo školního časopisu, které je zároveň prvním číslem 

nového ročníku. Já mám ohromnou radost, že časopis funguje dál. Mám ješ-

tě mnoho důvodů se radovat. Jedním z nich je zapojení našich žáků do tvor-

by školního časopisu, o čemž se můžete přesvědčit v rámci článků od Mirka, 

Katky, Terky, Karly, Barči, Natálky a Agátky. Pevně věřím, že počet žáků za-

pojených do tvorby časopisu se bude zvyšovat. Už teď se jedná o úctyhodný 

počin, protože se obvykle na chodu školního časopisu podílejí žáci druhého 

stupně. Dalším důvodem k radosti je, že paní učitelka Seberová přijala mou 

nabídku a stává se tak šéfredaktorem školního časopisu Brantický Školní 

Miniexpres. Pevně věřím, že nám paní učitelka pomůže v boji se zákeřným 

šotkem, který nám ztěžoval naši práci a zanechával po sobě znamení ve for-

mě gramatických a stylistických chyb.  

 

Příjemné čtení přeje 

Mgr. Adam  Šimůnek 

 

PS: Aktuální informace o dění v ZŠ a MŠ naleznete na webových a FB 

stránkách školy. 
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      Mateřská Škola 

KDYŽ NEMŮŽEŠ, PŘIDEJ VÍC!  Zdeňka Kavanová 

 

Nejen naše děti ze základní školy, ale i děti z naší mateřské školy se zúčast-

nily atletických závodů na městském stadionu v Krnově. Tentokrát to bylo ve 

čtvrtek 19. září. Počasí se úplně nepovedlo. Chvílemi připomínalo spíše apríl. 

Našich sedm borců se ho však nezaleklo. V obrovské konkurenci 11 mateř-

ských škol se soutěžilo v běhu, skoku z místa a v hodu raketkou. K dispozici 

byly také doplňkové aktivity, jako skoky přes překážky, švihadla, vybarvování 

obrazců vršky..... Oblíbenou disciplínou se stal běh z kopce do zázemí stadio-

nu, kde jsme se schovávali před větrem a deštěm, mlsání sladkých dobrot a 

popíjení teplého čaje. Přestože jsme se neumístili na předních místech, dopo-

ledne jsme si velice užili. Skákání přes švihadlo a běhání po dráze bylo skvě-

lé. Důležití, unavení a hlavně se zaslouženou zlatou medailí na krku jsme se 

vrátili po poledni do školky, kde na nás čekal zasloužený oběd a odpočinek. 
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VÍTÁNÍ PODZIMU Zdeňka Kavanová 

 
Podzim je na dohled, tak proč ho nepřivítat. A když vítat, tak dobrým jídlem a 

pohodovou atmosférou. Že se našich třídních schůzek nemusí nikdo bát, na 

to určitě přišli rodiče, kteří za námi ve čtvrtek 19. září přišli na zahradu. Vzali 

si sebou děti, draka a dobrou náladu. Ve třídě si vyslechli aktuální informace k 

letošnímu školnímu roku a pak už si mohli smlsnout na bramborových plac-

kách, které voněly po širokém okolí. A aby toho ještě nebylo málo, tak jsme šli 

všichni hromadně pouštět draky. I díky velké pomoci pana Strnadela, který 

ochotně všem zájemcům draky pomohl poslat do nebes, jsme zažili spoustu 

legrace. 

 

Počasí nám vyšlo, placky byly skvělé a tak se těšíme, že příště bude draků 

plné nebe!!!  

 
 
 
 

      Mateřská Škola 
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      Mateřská Škola 

PROJEKT 72 HODIN Zdeňka Kavanová 

 
Celorepubliková akce „72 hodin“ se pro naše děti v MŠ stala velice oblíbenou. Ten-

tokrát se pomáhalo přírodě pod heslem: „ MÁME RŮZNÉ KOŘENY, ALE JEN JED-

NU PŘÍRODU“. Nadšené děti si v pátek 11. října donesly do školky pracovní ruka-

vice, papírové nebo igelitové pytle, obuly si gumáky a v 10:00 hodin se nadšeně 

pustily do práce. Děti z I. třídy se daly do úklidu školní zahrady, rozhrabávání krtin-

ců a hrabání listí. Děti z II. třídy se daly do čištění okolí školky a obecního náměstí. 

Po loňské zkušenosti se nemohly dočkat, až půjdou vyčistit příkopy okolo příjezdo-

vé cesty do Brantic. A že toho zase bylo……!!! Největším letošním úlovkem byla 

stará televize, láhev od šampusu a opravdu plné pytle skla, papírů, plechovek….a 

podobných věcí, které nám neukáznění řidiči vyhazují z okna za jízdy. 

Opět na nás čekaly po návratu kontejnery na tříděný odpad, drobné věcné odměny 

a samozřejmě sladká odměna. Největší odměnou je ale to, že všechny dětí velice 

dobře ví, kam s odpadky, jak si přírodu chránit a jak o ni pečovat!!  

AKTUÁLNÍ INFO ZE ŠKOLKY 

 

DĚTI Z MŠ POJEDOU TENTO ROK POPRVÉ NA LYŽAŘSKÝ KURZ!!! 

 

Skiareál: Čerťák, Lyžařská škola: Eskymák, Termín: Únor 2020 

Informativní schůzka proběhne 18. 11. v 15:30 v MŠ.  



7 

DVACET JEDNA MEDAILÍ Z ATLETICKÝCH ZÁVODŮ Pavlína Stoklasová 

Ve čtvrtek 12. září se naše děti 1. - 5. ročníku zúčastnily atletických závodů 
Človíček v Krnově společně s dalšími šesti školami. Děti soutěžily ve čtyřech 
disciplínách — hod raketkou, skok do dálky, běh 60 m a běh 600 m (závodníci 
prvního ročníku 300 m). Závodníci byli moc šikovní a hodně se jim dařilo. Cel-
kově získali 21 medailí. Jako škola jsme se umístili na pátém místě. Děti si 
sportování hodně užily, i přes velmi teplé počasí. Těšíme se na další sportov-
ní akce. 

      Základní Škola 

 VE ŠKOLE NÁM ROSTOU PROGRAMÁTOŘI  Mgr. Adam Šimůnek 

Organizace CODE je společenstvím lidí, kteří pracují v herním průmyslu. Her-
ní vývojáři si uvědomují, že naučit se programovat a tvořit hry není jen tak, a 
proto vytvořili výukový program na webové stránce CODE.ORG. CODE.ORG 
využíváme v hodinách informatiky. Máme za sebou 2 kurzy a programování 
nám jde, o čemž vypovídá získávání certifikátů za absolvování několika úrov-
ňových kurzů. 
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INDIÁNSKÝ DEN U PRVŇÁČKŮ  

S dětmi jsme si zahráli na indiány, a 

jejich pomocí jsme se naučili nové 

písmenko. 

Vyrobili jsme si čelenky, pomalovali 

jsme se válečnými barvami a šli jsme 

na písmenkovou stezku. V češtině 

nás čekala indiánská básnička, indi-

ánský taneček a práce s písmenkem 

I. V matematice jsme počítali s indiá-

ny, zkoumali jsme, čeho je více a če-

ho méně, sčítali jsme skalpy, a nako-

nec jsme si zatančili indiánský tanec. 

Při výrobě týpí jsme poslouchali indi-

ánské písně.  

Den jsme si moc užili a písmenko I,Í, 

jsme se naučili. 

ODPOLEDNE S HEJNÉHO MATEMATIKOU Mgr. Lucie Bernátková 

Uprostřed lesů je zahrádka, v ní dědy Lesoně zvířátka....zvířátka ta nepostojí 
stranou, ráda hrají na přetahovanou....Ve čtvrtek 26. září se konala ve škole 
tradiční dílna matematiky podle pana prof. Milana Hejného. Tentokrát jsme 
se věnovali prostředí: Zvířátka dědy Lesoně. Rodiče si postupně vyzkoušeli 
práci v různých ročnících. Začali jsme ve druhém ročníku, kde se žáci se zví-
řátky seznamují, učili jsme se ikony zvířátek a porovnávali sílu jednotlivých 
družstev. Řešili jsme jednoduché rovnice, když se zvířátka vypravila na kar-
neval a měla masky. Dokázali jsme vyřešit i dvojici rovnic. Na závěr jsme si 
zahráli hru Farmář.  

 

Mgr. Nikola Menšíková 
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DOPRAVNÍ VÝCHOVA Katka Manová, Tereza Krejčí, Karla Menšíková 5. ročník 

Na dopravní hřiště jezdí každý rok 4. třída. Učí se tam o bezpečnosti, do-

pravních značkách a žáci také dostávají papíry o dopravní bezpečnosti. Po-

tom jdou jezdit na kole se zapůjčenými koly a vlastními helmami. Na konci  

školního roku dostanou testy a kdo je zvládne, tak získá průkaz cyklisty. Kdo 

je neudělá, tak jede v 5. třídě znova. 

Irsko očima Mirka  Miroslav Liška 5. ročník 

 

Irsko je ostrov a jeho hlavní město je Dublin. V Irsku je atlantský oceán, a v 

něm proudí golfský proud který ohřívá podnebí. Proto tam v zimě není sníh a 

mráz. Já jsem osobně navštívil městečko Buncrana. V místních školách to 

mají úplně jinak. Vyučování začíná v 9:20 ráno. Nosí tam uniformy a obědy si 

tam nosí svoje. Jsou tam krásné zelené louky, protože tam bývá deštivo. Lou-

ky jsou většinou plné ovcí. Auta se tam řídí vlevo. Okolo pořeží oceánu jsou 

veliké golfové hřiště. Moc rád jsem tento ostrov navštívil. Irsko je moc pěkná 

země. 
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PROJEKT 72 HODIN Mgr. Lucie Seberová 

S projektem 72 hodin jsme se tentokrát s druháky a čtvrťáky zaměřili na po-

moc zvířátkům v zimě. V první části našeho projektového dne jsme pracovali 

ve třídě. Děti se rozdělily do skupinek a zjišťovaly důležité informace o tom, 

jak přečkává zimu ježek, veverka a křeček. Pak proběhla prezentace, kde 

nás děti se získanými poznatky seznámily. Po svačince jsme vyrazili do lesa, 

kde byl naším cílem sběr žaludů a kaštanů pro zvířátka na zimu. Děti si měly 

možnost vyzkoušet chůzi v lese poslepu, což je velmi zaujalo. Nejúspěšnější 

sběr ale proběhl v místním parku, kde jsem malé nadšené sběrače musela 

krotit, abychom ty plné tašky vůbec unesli. Nasbírané přírodniny jsme ná-

sledně použili při tvoření a vznikl nám tak ve škole voňavý kousek lesa. 

PROJEKT 72 hodin: Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již po sedmé. Cílem 

72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho!  Projekt je ur-

čen dětem i rodičům, mladým lidem, neziskovým organizacím, ale i neformálním skupinám a jednotlivcům, zkrátka 

všem, kteří podporují myšlenku dobrovolnictví a není jim cizí nezištně pomoci druhým, nebo svému okolí (web: pro-

jekt 72 hodin)-  
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 Družina 
DLABÁNÍ DÝNÍ Lenka Tkadlecová 

Urodilo se Vám hodně dýní a nevíte, co s nimi? Děti dlabání dýní přímo milu-

jí. Tato oblíbená činnost je spojená s podzimem, kdy na zahradě kvetou růz-

né odstíny chryzantém, podzimních aster, dozrávají šípky a příroda se halí 

do teplých odstínů červené až hnědé barvy. S dýněmi od paní Růženky 

Křištofové si děti v ŠD poradily takto. Nemusí se vždy jen vydlabat a vyrobit z 

nich svícny, ale mohou nám posloužit i jako vázy s podzimními květinami.  
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 Družina 
VYRÁBÍME ZE SAMOTVRDNOUCÍ HMOTY Lenka Tkadlecová 

Máme podzim a všude na stromech kolem nás je plno krásně zbarveného 

listí, které ovšem dlouho nevydrží. Co si takhle vyrobit nějaké ze samotvrd-

noucí hmoty, které můžeme použít na cokoli? Vznikly tak mističky na drob-

nosti, svícny či mističky s přírodninami, které děti natíraly i průhledným lakem 

pro zvýšení jejich odolnosti.  

TÉMA DUŠIČEK V ŠD  Lenka Tkadlecová 

Blíží se Dušičky - Památka zesnulých. Den, kdy všichni vzpomínají na své 

příbuzné, kteří již nejsou mezi námi. I děti z 1. oddělení ŠD si tento den chtěly 

připomenout a ochotně a nadšeně se vrhly do výroby svícnů, na které si ně-

kteří donesli i vlastní ozdoby. Jejich práci doprovázela diskuze a vzpomínky 

na jejich babičky a dědečky. A i když se všichni těší na Halloweenskou párty 

se spaním ve škole, na české Dušičky nikdo z nich nezapomněl. 
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 Družina 
HALLOWEEN VE ŠKOLE Lenka Tkadlecová 

Proč se 31. 10. ve škole v noci svítilo? V letošním roce paní vychovatelky připravi-

ly dětem ze ŠD Halloweenskou párty zakončenou spaním ve škole. Děti se schá-

zely ve škole mezi 17 - 18 hodinou. Následovalo rozdělení do tří skupin a pak se 

šly plnit jednoduché úkoly, ve kterých se všichni vystřídali. Čekalo je pečení dýní z 

lineckého těsta, výroba strašidel z roliček a dlabání dýní, které pak byly použity na 

osvětlení hřiště při stezce odvahy. Na konci stezky byl ukrytý poklad, při jehož 

úschově nejspíš paní vychovatelka vyplašila z hromádky listí ježka. Poklad se sa-

mozřejmě rozděloval až po večeři, připravenou našimi kuchařkami a panem ku-

chařem ze školní jídelny. Poté se již děti převlékly do pyžam, zachumlaly se do 

svých spacáků a čekaly na strašidelnou pohádku. Ráno si všichni vše pečlivě sba-

lili a odebrali se na snídani do jídelny, kde již byly připraveny buchty, chleby s vyni-

kající pomazánkou a čaj. Z celé akce byli všichni nadšeni a již teď se těšíme na 

další. Musíme poděkovat nejen našim kuchařkám a kuchaři, ale i paní Homolové, 

která zpestřila snídani o margotkovou buchtu a domácí bábovku. Dík patří i SRPŠ, 

které nám poskytlo cukrovinky pro děti, jenž byly použity na odměny při plnění 

úkolů.  
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TIPY NA VÝLET BARBORY BĚLEHRADOVÉ Barbora Bělehradová  5. ročník 

                                                  

Bára pro Vás vybrala tato turistická místa: 

 

Zlatorudné mlýny – Zlaté Hory  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bobová dráha – Vrbno pod Pradědem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeum hornictví – Landek Ostrava  
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 Hřiště 

Hádanky od Agátky Agáta Závišová 4. ročník 

 

1. Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to pohne.  Kdo to je? 

2. Dvě kukačky vedle sebe sedí, jedna druhou nevidí. Co to je? 

3. Běžím, běžím, nemám dech. Přitom ležím na zádech. Kdo jsem? 

4. Má to 6 nohou, 2 hlavy, dva páry uší a chodí to po čtyřech. Co to je? 

5. Tři kamarádi šnorchlují  v jezeře, ale poté, co se vynoří, mají jenom dva mokré vlasy. Jak 

to? 

6. Když to vyhodíš do vzduchu, je to bílé, a když to dopadne, je to žluté. Co to je? 

7. Bydlím v malém jablíčku, prokousám si chodbičku, hubený jak tkanička, stačí malá světnič-

ka. Kdo to je? 

8. Neřeknu ti, i když vím, co zem snáší na podzim, kokodáká slepička: země snáší vajíčka. Co 

to je? 

9. To je tíha, to je tíha, ach! Když to musím zvedat na botách! Kdo to 

je? 

1. Hlemýžď 
2. Oči 
3. Řeka 
4. Žokej na koni 
5. Třetí je plešatý 
6. Vajíčko 
7. Červík 
8. Brambory 
9. Bláto 

Hádanky od Natálky Natálie Csomorová 4. ročník 

 

1. Kožich plný jehliček ani jednu neprodá. Co to je?  

2. Ve zdi dírka, mlsám sýra, to jsem celá já. Mám dvě očka, pozor kočka, ouška šedivá. Co 

to je?  

3. Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr. Co to je? 

4. Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co  to je? 

5. Kdo bez štětce a bez barev obarví nám pestře les?  Co to je? 

6. Jedna hlavička, jedna nožička, hlavička, když zčervená, konec nožky znamená? Co to je? 

 

POZOR SOUTĚŽ!!! 

 

Správné odpovědi odevzdejte do soutěžní schránky ve čtenářském koutku. Ze správných od-

povědí vylosujeme výherce. Hodně štěstí přeje redakce BŠM. 
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