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Editorial 

 

Vážení čtenáři,  

  

Vánoce jsou tady a my Vám přinášíme nové číslo školního časopisu. Aktuální číslo 

vznikalo během hektického prosincového období, kdy jsme se zúčastnili promítání 

v kině, rozsvícení vánoční stromu, připravili jsme vánoční besídku, byl u nás Miku-

láš a zavítali jsme na krnovské letiště. Proto máme velkou radost, že jsme našli 

poslední kousky sil a toto číslo stihneme vydat ještě v roce 2019. Rok 2019 byl 

jednou velkou jízdou plnou nových zkušeností a zážitků a jsme rádi, že jste byli u 

toho. Rok 2020 už teď vypadá hodně zajímavě. Obec Brantice nás podporuje v 

dalším rozvoji, proto se můžete těšit na novou učebnu dílen v ZŠ, pana učitele an-

gličtiny v ZŠ, renovace lina v budově MŠ a mnoho, mnoho dalšího. 

 

Za redakci BŠM Vám přeji úspěšný rok 2020 a příjemné čtení 

Mgr. Adam  Šimůnek 
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      Mateřská Škola 

OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMEM  Zdeňka Kavanová 

 

Určitě jste si už mysleli, že se u nás ve školce, na podzim, nic neděje. Je to 

ale přesně naopak! Ve školce je pořád co dělat! Je toho tolik, že jsme neměli 

ani čas Vám o tom napsat!!!! V říjnu jsme museli uspat všechny broučky a 

berušky a taky se naučit mravenčí ukolébavku, aby se jim všem pěkně spalo. 

Hned potom několik našich předškoláků přivítalo nové občany Brantic na OÚ. 

Tentokrát jich bylo 6!!!! Pět chlapečků a jedna holčička. Byli jsme moc šikovní 

a za odměnu jsme dostali od pana starosty něco na zub. Taky jsme často a 

rádi chodili do lesa, les na podzim je asi nejkrásnější. Konečně nám vrátili do-

polední autobus z Krnova, a tak můžeme zase jezdit do kina. V říjnu to bylo 

dobrodružství s TLAPKOVOU PATROLOU. V listopadu nám Fifinka, Bobík, 

Pinďa a Myšpulín vyprávěli jejich nejlepší příběhy ve filmu „DOBRODRUŽSTVÍ 

SE ČTYŘLÍSTKEM“. V listopadu jsme se ještě stihli vyfotit na krásné vánoční 

fotografie pro rodiče a pomalu jsme začali vyhlížet Adventní období a Vánoce. 

Kdo chtěl, přišel si do školky 26. listopadu vyrobit adventní věnec z perníku.  
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ČERTI V KNIHOVNĚ Zdeňka Kavanová 

 
Kde? V knihovně. Kdy? V pátek 29. listopadu. Kolik? Dvě čertice a my v pekle 

na návštěvě. 

 

Jak říkaly děti „jedna byla určitě doopravdická, ta druhá to jenom hrála„ ….. 

ale kdo ví!!! Nikdy nevíte, kolik čertů kolem nás je, a kdy se na nás dívají. My 

už teď víme, že čerti děti nežerou, jen je berou do pekla, aby se polepšily. 

Umíme čertí básničku a písničku. Víme, co čerti v pekle jí, co mlsají a co nej-

raději dělají (nic!!). Viděli jsme knihu hříchů, hráli jsme čertí honěnou a všich-

ni (i paní učitelky) jsme museli projít pod kouzelným zvonečkem, který cinkal 

nad každým hříšníkem…..A víte co? Nikoho si nenechali, všichni jsme se vráti-

li, a to je přece super!!  

 

      Mateřská Škola 
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      Mateřská Škola 

PUTOVÁNÍ ZA JEŽÍŠKEM Zdeňka Kavanová 
 

Zbývá přesně týden do „Štědrého dne“. Na čerty už děti dávno zapomněly. Teď s netrpělivostí 

píšou poslední dopisy pro Ježíška a kontrolují okna. Jestlipak na ně Ježíšek letos nezapomene? 

Doma se jen uklízí, ve školce se pořád něco vyrábí. Kolem to voní cukrovím, všichni někam spě-

chají…….To nekonečné čekání na nejkrásnější den v roce se rozhodly paní učitelky a děti ze zá-

kladní školy zpestřit všem dětem, a tak pozvaly děti z MŠ, II. třídy „SOVIČKY“ na společné dopo-

ledne ve škole s názvem „ PUTOVÁNÍ ZA JEŽÍŠKEM“. Děti z MŠ se statečně, v doprovodu, škol-

ních dětí pustily do dobrodružné výpravy. Všechny děti se staly pasáčky ovcí a snažily se zahnat 

a uhlídat své vánoční stádo oveček.  

Smyslová hra „ Posílání dárků“ nebyla vůbec jednoduchá, ale všichni se s ní poprali báječně. 

Skládání obrázku od nejznámějšího zimního malíře (J. Lada) už bylo jen příjemným odpočinutím. 

Jaké by to bylo putování za Ježíškem, bez Ježíška. V dalším úkolu se proto děti pustily do stříhá-

ní, lepení, obkreslování a odměnou jim za to byl malý, roztomilý Ježíšek v jesličkách, i se senem. 

Dárky. Ty k Vánocům neodmyslitelně patří. Po dnešku už děti umí dárek nejen zabalit, ale i oz-

dobit a zavázat na něj mašli. Starší děti se také dozvěděli, že ne v celém světě nosí dárek Ježí-

šek, ale že má mnoho různých jmen….např. Děda Koleda (Bulharsko) 

Skládání vánočních puzzlí a obrázků byl pro děti příjemným zakončení celého putování. Pro jisto-

tu si řekli, jak a čím můžeme stromeček ozdobit. Dozvěděly se něco z historie vánočního stro-

mečku např. z čeho, se baňky a svíčky, vyrábí dnes, a co používaly jejich prababičky a pradědeč-

kové. Celé dopoledne bylo pro děti velice příjemné, atmosféra ve škole byla opravdu předvánoč-

ní. Starší děti se o naše menší děti ze školky moc hezky postaraly a paní učitelky z MŠ jim za to 

ještě jednou moc děkují. Těšíme se na další společnou akci v Novém roce 2020!!!!!  
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Svatý Martin v letošním roce na bílém 

koni nepřijel, a proto si děti v družině vy-

robily své koně, ozdobily je podle svých 

představ a 11. listopadu pak slavily vese-

lými soutěžemi. V tělocvičně se jezdilo na 

svatomartinském koni, stavěl se co nej-

vyšší komín na chladné noci, který se ta-

ké musel vyčistit a vše se završilo koulo-

vanou, při které vyhrálo družstvo kluků. 

K tomuto svátku neodmyslitelně patří i 

pečení svatomartinských rohlíčků, které 

jsme si nedokázali odpustit. Moc se dě-

tem povedly a chutnaly skvěle.  

      Základní Škola 

Blíží se čas Vánoc a my jsme se s naší školou zapojili do charitativní akce „Krabice 

od bot“. Ta má za cíl potěšit děti z chudších rodin. Radost těmto dětem udělají zase 

děti, které tak mají možnost zažít krásný pocit z obdarování někoho jiného. Společ-

ně jsme vybrali 5 dětí, pro které se pokusíme krabice od bot naplnit různými dáreč-

ky. Potěší je určitě hračky, oblečení, časopisy, knížky, výtvarné potřeby, kosmetika i 

sladkosti. Naše děti akce nadchla a nosí opravdu hodně věcí. Možná, že bude kra-

bic naplněno mnohem víc. Máme z toho velkou radost a doufáme, že se ta radost 

ponese dál. 

SVATÝ MARTIN V ŠD Pavlína Stoklasová 

KRABICE OD BOT Mgr. Lucie Seberová 
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VÁNOČNÍ BESÍDKA 2019 Mgr. Adam Šimůnek  

Ve čtvrtek 12. prosince proběhla v kulturním domě Brantice vánoční besídka dětí a 

žáků Základní a Mateřské školy Brantice. Besídka byla specifická tím, že si vystou-

pení připravily děti samy nebo ve spolupráci s učitelkami nebo vychovatelkami ZŠ a 

MŠ Brantice. Na začátku večera proběhlo odhalení překvapení, kterým bylo ozná-

mení nového pana učitele angličtiny. Jedná se o pana Mgr. Jaroslava Konvičku, kte-

rý momentálně učí na 1. ZŠ v Krnově (4.—9. ročník). Vedle toho vede soukromé 

kurzy angličtiny a doučování angličtiny pro žákyně Střední pedagogické a střední 

zdravotnické školy v Krnově. Samotné vystoupení odstartovaly děti z MŠ. Následo-

vala vystoupení dětí z 1. ročníku, 2. a 4. ročníku, 3. a 5. ročníku. Program byl obo-

hacen vystoupením ŠD, tanečního kroužku Street Dance, vystoupením kroužku hry 

na klavír, taneční vystoupení žáků 5. ročníku a koncert pana Brezovského s Bereni-

kou. Celý večer se nesl v pozitivním předvánočním duchu, o což se starali moderá-

toři večera Mirek Liška a Barbora Bělehradová, za což jim patří velký dík. Vánoční 

besídky se zúčastnilo přes 200 návštěvníků, a to nám dělá ohromnou radost.  

PF 2020 
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VÁNOČNÍ RECEPTY Agáta Závišová  4. ročník 

Kokosky 

Suroviny: 
30dkg cukr moučka 
3 bílky 
1 lžíce octa 4% 
10dkg kokosu 
10dkg polohr. mouky 
 
Postup: 
Z bílku v parní lázni vyšlehat sníh, pak zašle-
hat cukr. Přidat ocet a kokos. Ještě chvilku 
míchat v páře. Vytáhnout z lázně a přisypat 
mouku. Tvořit kokosky buď lžičkou, nebo 
zdobičkou. Péct na 150°C cca 10min, pak 
ztlumit na 100°C a dosušit. 

 

Kokosové kuličky 

 

Suroviny: 
8 dkg másla 
24 dkg moučk.cukru 
2 bílky 
6 dkg kakaa 
10 dkg kokosu + kokos na obalování 
 
Postup: 
Vše smícháme a pak z vypracované hmoty 
tvoříme kuličky a ty obalujeme v kokosu. Dá-
me do chladu, nepečeme! 
 
A co se zbylými žloutky!? 
 

Vaječný koňak – samozřejmě dětský 

 

Suroviny:  
1 konzerva kondenzovaného slazeného mléka 
1 konzerva neslazeného kondenzovaného 
mléka  
1 balíček vanilkového cukru 
10 žloutků 
 
Postup:  
Smícháme žloutky, obě konzervy mléka a va-
nilkový cukr. Vše důkladně utřeme špachtlí 
nebo vyšleháme v ruce. Dětský vaječný ko-
ňak nalijeme do připravených nádob dáme do 
lednice. 
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 VÁNOČNÍ TRADICE OČIMA MIRKA Miroslav Liška 5. ročník 

 

Betlém  

První český betlém představili veřejnosti jezuité v roce 1560 v kostele sv. Klimenta 
V Praze. Byly první nejen v Čechách, ale i v celé střední Evropě. Neví se, jak přesně 
vypadaly, ale podle dochovaných záznamů měly velký úspěch, takže se zvyk stavět 
jesličky brzy rozšířil. 

Základní figurky jsou Ježíšek v jeslích, Marie a Josef, oslík a vůl, pastýři se stády 
oveček a postavy tří králů. 

Vánoční strom 

Vánoční stromeček je asi nejrozšířenější zvyk okolo Vánoc, kdy je na Štědrý den 
vztyčen jehličnatý strom, který se následně ozdobí vánočními ozdobami a pod kte-
rým se nacházejí dárky. 

Jmelí 

Jmelí má mít kouzelné účinky; například jako ochrana proti ohni a zábrana v přístu-
pu čarodějnicím a zlým duchům.  

Štědrovečerní večeře 

24. prosince bývá tradicí, že se schází celá rodina na slavností večeři. Samotná ve-
čeře se tradičně skládala z rybí polévky, bramborového salátu s kaprem a během 
její konzumace panovaly jisté zvyky. Například se stolovalo o jeden talíř více pro 
nečekanou návštěvu, či se pod talíř umísťuje mince.  

Vánoční cukroví 

Vánoční cukroví a jeho pečení je jedna z obecně rozšířených vánočních tradic, která 
je ve velké části českých domácností dodržována. Většina z vánočních cukroví se 
připravuje ze směsi mouky, cukru, vajec, másla, kakaa, čokolády a různých druhů 
ořechů a kandovaného ovoce. Mezi typické patří cukroví z lineckého těsta, které je 
možné navíc ochutit strouhaným kokosem nebo kakaem. 

Půlnoční mše 

Štědrý den tradičně vrcholí půlnoční mší, na které se zpívají koledy a začíná samot-
ná církevní oslava narození Krista. 
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NÁVŠTĚVA LETIŠTĚ Mgr. Lucie Bernátková 

Ve středu 18. prosince jsme se vypravili na krnovské letiště, kde na nás čekali pan 

Jiří Szászka a pan Michal Šerý. Hned nás pozvali do hangáru, kde jsme se mohli 

podívat na všechna letadla Aeroklubu Krnov. Dozvěděli jsme se, jak pracuje motor 

v letadle, jak probíhá start a přistání letadla. Pan Šerý nám prakticky ukázal , jak 

se hlásí pilot, pokud přiletí nad letiště a chce přistát. Najednou jsme na obloze za-

hlédli letadlo, po chvíli bylo jasné, že letadlo bude přistávat. Byla to nečekané pře-

kvapení, ze kterého jsme měli velikou radost.  

Letiště je vybaveno travnatou přistávací dráhou a sídlí na něm Aeroklub Krnov. Ae-

roklub poskytuje vyhlídkové lety nad Krnovem a širokém okolí, příznivci parašutis-

mu mohou využívat služeb „paraklubu“, který taktéž sídlí na letišti. Od roku 1994 

má statut veřejného vnitrostátního letiště pro malá sportovní letadla. Slouží zejmé-

na sportovním účelům, vyhlídkovým letům, dále k protipožární prevenci a k ochraně 

rostlin (zemědělství a lesnictví) (zdroj: wikipedie).  
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU Tereza Krejčí, Kateřina Manová, Karla Menšíková 5. ročník 

V neděli 8.12.2019 v 15:00 bylo u obecního úřadu v Branticích rozsvícení vánoční-

ho stromečku. Děti ze školy a některé i ze školky zazpívalÿ vánoční písničky napří-

klad: Prosinec, Tisíc andělů a vánoční přání. Mohly si také koupit výrobky od dětí z 

MŠ a ZŠ dále tam byli bramboráky, vánoční punč a čaj pro děti zdarma. Pak se 

tam procházeli andělé na chůdách a rozdávali papírky na které se psalo vánoční 

přání. Děti si mohly doma napsat dopis a pak hodit do Ježíškovi pošty. Hned vedle 

toho byla zvonička štěstí, na kterou si mohly zazvonit a něco si přát. V 16:30 se 

rozsvítil vánoční stromeček a potom byl krásný ohňostroj. 
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PŘEDSTAVENÍ PANA UČITELE JAROSLAVA KONVIČKY Mgr. Adam Šimůnek  

Mohl byste se nám představit? 
Jmenuji se Jaroslav Konvička. Pocházím z Krnova. Jsem filolog, překladatel a učitel angličti-

ny. 

Kde jste byl nejdál – geograficky? 
Na Srí Lance. S přítelkyní jsme procestovali celý ostrov. Na vlastní pěst, bez cestovních kan-

celáří a zprostředkovatelů. Naším cílem bylo nasát místní atmosféru. 

Jaký je Váš nejsilnější zážitek? 

V hromadné dopravě jsme byli jedinými Evropany, byli jsme atrakcí pro celý autobus a všich-
ni si s námi chtěli povídat. 

Kdy jste se poprvé dostal do Anglie?  

 Po maturitě jsem se rozhodl, že nepůjdu na vysokou školu a cestoval jsem mezi Anglií a 
Skotskem za prací. Jednak jsem se setkal s reálnou angličtinou. A taky jsem zjistil, co vlastně 
chci dělat. A tak jsem začal studovat angličtinu.  

Kde jste studoval? 

 Na Slezské Univerzitě v Opavě. 

Bylo pro Vás toto studium přínosné? 

 Zpětně si uvědomuji, že kombinací zahraničních zkušeností a studiem na vysoké škole mi po-
mohla jazykově vyrůst. 

Jaké jsou Vaše koníčky? 

 Psaní vlastních knih. Na jaře mi vyjde sbírka povídek s názvem „Kdysi dávno v budoucnu“ a 
román pro ženy s názvem „Mamince se budeš líbit“. Moc mě bav í čtení knih v angličtině.  

Dají se použít filmy při zdokonalování angličtiny? 

 Určitě. Nejdřív s českými titulky, potom s anglickými, a nakonec bez titulků. Doporučuji svým 
žákům sledování filmů v anglickém jazyku.  

Máte nějaké zvíře? 

 Máme psa. Kterého jsme si adoptovali z útulku. Z počátku se všeho bál, neočekávaný nebo 
rychlý pohyb bral za útok. V noci se budil ze spaní. Trpělivostí mé ženy a naší láskou se zklid-
nil a teď je z něj mazel.  

Kdy Vás můžeme vidět u nás ve škole? 

 Ve středu 29. 1. 2020 na dni otevřených dveří. 

Co si pro nás připravíte? 

 Ukázkovou hodinu pro rodiče žáků ZŠ. Ukážeme si výuku angličtiny prožitkem. Vše bude 
v rámci motta „když jim to řekneš zapomenou, když jim to ukážeš tak zapamatují, ale když 
to prožijí tak pochopí“. 

 Děkuji za rozhovor budeme se těšit.  
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 Hřiště 

Hádanky od Natálky Natálie Csomorová 4. ročník 

 

1. Přišel k nám host, spravil nám most. Bez sekery bez dláta., je přece silný dost. Co to je?  

2. V létě slouží v zimě zuby suší?  

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

4. Celý bílý, celý ztuhlý. Nos má z mrkve, oči z uhlí. Hledí smutně do kraje, ví, že z jara roz-

taje.  

 

POZOR SOUTĚŽ!!! 

 

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

povědí vylosujeme výherce. Hodně štěstí přeje redakce BŠM. 

Adam Hranec první vítěz v luštění hádanek. Gratulujeme. 
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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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