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Vážení čtenáři, 

 

ve vánočním shonu Vám přinášíme nové číslo školního časopisu Brantický Školní Miniexpres. Jak 

jsme si v minulém čísle předsevzali, tak i konáme. Aktuální číslo vzniklo ve spolupráci se žáky 3.

— 5. ročníku. Můžete se těšit na představení TJ Radim, popisem události Pokemon Comunity 

Day, rozhovoru s fotbalovým trenérem Tomášem Grodou a dalších zajímavých článků. 

 

Příjemné chvilky se školním časopisem přeje  Mgr. Adam Šimůnek 

 

PS: Autorem obrázku, který byl použit pro titulní stránku časopisu je František Barnet 

 

PPS: Více fotek a aktuálních informací naleznete na webových stránkách www.zsbrantice.cz 
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Malá vánoční besídka v I. Třídě MŠ Irma Suhajová 

Dne 18.12.2018 proběhla v I. třídě MŠ Malá vánoční besídka. Přestože byla účast velmi malá, be-
sídka se všem moc líbila.  

 

Děti z MŠ zařídily zvířátkům Vánoce Irma Suhajová 

Zima, vítr. Teple obléct a hurá do lesa. I zvířátka budou mít Vánoce, pochutnají si na kaštanech, 
suchém pečivu a jablíčku, to všechno jsme jim přinesli - a zima nás neodradila.  
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Myjeme si ruce  Zdeňka Kavanová 
 

Bacily, viry, plísně - jak to škaredě zní, ale pěkně vypadá, hlavně ty bakterie To vše jsme viděli na 
besedě s laborantkou z krnovské nemocnice. Ale pozor! Ne všechny bakterie a plísně jsou špatně, 
některé i pomáhají a kde? Udělají dírky do sýru, vyrobí nám jogurt, taťkům pivo a víno. A ty, co 
nám škodí? Musíme si pořádně umývat ruce a popřípadě pomůže pan doktor.  

Velký dík za skvělou přednášku patří paní Mgr. Andree Koschatzké z centrální laboratoře Krnov-
ské nemocnice. 
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První sníh Mgr. Lucie Seberová 

Letos jsme si sníh v 1. a 3.třídě doslova přivolali. S první vystřiženou vločkou v pracovních čin-

nostech se začal polehounku snášet za okny, což vzbudilo opravdu velké nadšení. Děti pak ra-

dostně stříhaly dál a do středy už bylo sněhu i na sněhuláky.  

Pavoučí den v 1. ročníku Mgr. Lucie Seberová 

S novým písmenkem P nám v první třídě pomohli pavoučci. Ukázali nám, jak správně utkat pavu-
činu. Nejdříve na papíře a pak z vlákna na koberci, kde jsme se s dětmi také učily, jak druhému 
vyjádřit ocenění. O pavoucích jsme si toho s prvňáčky už docela dost přečetli, učili jsme se dělat 
záznam do tabulky a pak jsme hledali i zajímavosti v encyklopediích.  
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Čertí den Mgr. Lucie Bernátková 

 

Dne 5. prosince byla naše škola plná malých i větších čertů a čertic. Čertíci se hned ráno pustili 
do čertovské češtiny a matematiky. Najednou jsme uslyšeli cinkání zvonku a bouchání na dve-
ře....Ve dveřích se objevil Mikuláš a čert. Trochu jsme se divili, že Mikuláš o nás ví, když jsme 
hodní a když trošku zlobíme. Ale protože jsme slíbili, že se polepšíme, všichni jsme dostali ad-
ventní kalendář.  

Besídka Mgr. Lucie Bernátková 

 

Dne 12. prosince se v Kulturním domě v Branticích rozezněly tóny vánočních písní....Děti a žáci   
si připravili vánoční besídku pro rodiče. V pestrém vánočním programu se představily všechny 
kroužky naší školy. Vystoupili žáci ze Street dance, z Klubu zábavné logiky, z Čtenářského klubu. 
Dále jsme poslechli krásné koledy v podání dívek z kroužku Hra na klávesy. Žáci z 1. a 3. roční-
ku si připravili vánoční pohádku. Naši besídku navštívili i hosté - vystoupily děti z Dětského do-
mova v Lichnově a děti z jazykové školy Aristea.  
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MEGA COMMUNITY DAY V POKEMON GO Matyáš Polák 5. ročník 

 
Od pátku 30. listopadu do pondělí 3. prosince proběhl veliký community day. Mohli jste chytit 

Charmandera, Squirtla, Bulbasaura, Belduma, Dratiniho, Larvitara, Eeveeho, Marreepa, Chikoritu, 

Pikachu a Cyndaquil. 

Já jsem chytil: Belduma, Pikachu, Charmandera, Bulbasaura, Chikoritu, Dratiniho, Eeveho, Mare-

pa a Larvitara. Vybojoval jsem červený gym před radnicí v Krnově. Přidal jsem tam svého poké-

mona. Ještě jsem bojoval v modrém gymu, ale ten jsem už nevybojoval. Tradnul jsem si s kama-

rádama Vaporeona (přeměna Eevee). 

 

 

 

MATĚJ: 

 

SHINY DRATINY 

ABSOL SHARPEDO 

 

LUKY: 

 

SHINY DRATINI 

RAID SHARPEDO 

 

KUBA: 

 

DRATINI 

TYRANITAR 

VYBOJOVAL MOD-

RÝ GYM 

VAŠEK: 

 

LARVITAR  

RAID SHARPEDO 

VYBOJOVAL 

MODRÝ GYM 

Co je to GYM? 

Je to důležitá památka nebo socha kde se bojuje s pokémonama proti jiným pokémonům, jakmile gym vy-

bojujete tak si tam můžete dát svého pokémona.  

 

Co je to RAID? 

Raid je, že se v gymu objeví pokémon a můžete se svými pokémony bojovat, když ho vybojujete pokémon 

se zmenší a můžete ho chytit jakmile ho chytíte, tak pokémon je váš. 
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VÝUKA S NOVÝMI  iPADY Mgr. Nikola Menšíková 
 
Žáci naší školy procvičují na iPadech čtenářskou gramotnost v aplikaci Včelka, která zlepšuje čte-

ní. Žáci si upevňují nejen čtenářské dovednosti, ale také i gramatiku. iPady využíváme v krouž-

cích doučování, ve Čtenářském kroužku, ale také ve výuce.  

MATEMATIKA VE 2. A 4. ROČNÍKU Mgr. Lucie Bernátková 
 

Druháčci v matematice dostali těžký úkol - obléci paní Krychli. Ale jak na to??? Dostali šest čtver-

ců a lepící pásku. Netrvalo dlouho a paní Krychle měla krásné šaty. Dalším úkolem bylo vytvořit 

pokojíček. Tentokrát dostali druháčci jen jeden čtverec. Děti vytvořily krásné pokojíčky ze čtyř 

čtverců, ani si nevšimly, že vlastně poznávají síť krychle, ale k tomu se postupně dostanou ve 

čtvrtém ročníku. Zatímco se druháčci věnovali geometrii, čtvťáci začali pracovat se zlomky. Hle-

dali stejně velké zlomky, kreslili zlomky a řadili je podle velikosti.  
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Pečení vánoček  Mgr. Nikola Menšíková 

Dne 15.12. jsme byli s hrstkou našich dětí pozváni na každoroční pečení vánoček do dětského do-

mova v Lichnově. Tam je to již několikaletou tradicí. Velice nás toto pozvání potěšilo a s dětmi ze 

4. ročníku jsme se zúčastnili. Po příjezdu se nás ujala paní ředitelka, která nás seznámila s tím, 

jak to v domově funguje, co mají děti za povinnosti, kde se vzdělávají a poté následovala prohlíd-

ka dětského domova. Mezitím těsto vykynulo a mohli jsme jít motat vánočky pod dohledem peka-

ře Petra z pekárny Aspec. Ukázal nám jak na pletení a pak již děti pletly a také pekly. Akce se 

zdařila, dětem se pečení moc líbilo a také vánočky se jim velice povedly. Než jsme dojeli domů, 

tak vánočky byly snědeny. 
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Čertí odpoledne Zuzana Pavlanová 

Dne 6.12.2018 jsme připravili pro děti ve školní družině ČERTÍ ODPOLEDNE. Akce byla společná 
pro 1. i 2. oddělení. Pro děti byly připraveny soutěže, čertí diskotéka a všichni měli krásné mas-
ky čertíků. Děti si to moc užily a už se těší na další společnou akci.  

 

Co se děje u Šikulek? Lenka Tkadlecová 

Děti moc rády pracují v kuchyňce. Tentokrát si zkusily perníčkové koláčky zdobené ořechy. Těsto 
si samy umíchaly a s nadšením se daly do práce. Koláčky se podařily a ochutnávaly se hned po 
upečení na rozdíl od nepečených kuliček, které Šikulky dělaly další týden. Slaďoučké těsto se 
mohlo ujídat přímo z prstíku! Recepty na cukroví si děti vždy odnášejí domů ten den, popřípadě 
jsou nabídnuty na nástěnce ve škole.  
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TJ Sokol Radim Šimon Hlušíček  4.  ročník 
 
Jediná možnost sportovního využití v naší Radimi. Koná se zde letní turnaj v nohejbale: "Memorial 
Pavla Kolarczyka". Vánoční turnaj v pinpongu a každoroční turnaj v šipkách. Venkovní rekonstuo-
vané  hřiště je v perfektním stavu, jen si zahrát. Letos na jaře dětem postavili nové prolézačky. Je 
zde i možné posezení v útulném altánku s grilem a kde si můžete opéct klobásku. 

 

Rozhovor s trenérem Tomášem Grodou Matěj Balint a Kuba Dobřanský 5. ročník 

Nejoblíbenější jídlo?     Knedlovepřozelo 

Nejoblíbenější tým?     FC Baník Ostrava 

Nejoblíbenější hráč?    Lionel Messi 

Vystudovaná škola?     S.Z.Š Krnov 

Vaše povolání? (práce)    Hasič 

Nejoblíbenější film?     Pelíšky 

Nejoblíbenější kniha?    Honzíkova Cesta 

Nejoblíbenější barva?    Červená a modrá 

Vysněná dovolená?     Thajsko 

Nejoblíbenější vyučovací předmět?  Tělocvik 

 

Děkujeme za rozhovor. 
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Představení atletiky Človíček Jeroným  Šimek  4. ročník 

 
Zaměření oddílu je trénování dětí v atletické školce a atletické přípravce (děti 3 – 11 let). Snahou 
je dát dětem prvotní základy atletiky formou her a postupně děti naučit správně běhat, skákat a 
házet, rozvíjí se tedy všestrannost formou hry. Zároveň se hodně využívá nařadí a náčiní z dětské 
atletické sady. 
 
Tréninky mají děti vždy na své kmenové ZŠ. Na jaře trénujeme venku. Naši trenéři jsou Mgr. 
Markéta Skalická a Jakub Šuster. 
 
Termínová listina: 
 
V roce 2019: (bude doplněno a upřesněno) 
26.1. Winter Run,Ostrava 
13.4. Night Run Ostrava 
22.6. Run Trail Opava 
přelom květen/červen Joy Run 
 
Závody atletické: 
5.5.štafetový pohar    
29.4.Atletický trojboj 
 
Závody veřejné 
28.4. Brantice 
12.5 Krnov 
26.5 Úvalno 
19.5 Zátor 
 
Neúčastníme se jen závodů, ale i zajímavých akcí a výletů. Jako například Kontinentálního poharu 
v Ostravě, kde jsme mohli vidět špičkové atlety v akci. 
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B   C      

     A   E 

 Y  L   W   

 B    N    

  B       

    E     

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? 

 

 

  V     K    

         T   

    I   C     

    V       

        K   

      Ř     

   M        

Vánoční pečivo? 

 

Máma a ? 

 

Poslední měsíc v roce? 

 

Vyrábíme adventní? 

 

Co nám nosí ježíšek? 

 

Čert nosí kovový? 

 

Josef a ? 
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