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Editorial 

 

Jsme doma, ale rozhodně nezahálíme. 

 

Naši prvňáčci jedou na plné obrátky. Již umí plynule číst a tomu, co si přečtou, ro-

zumí. Čtou pohádky, příběhy, kterými je provází Otík a jeho kamarádi. V matema-

tice umíme počítat do dvaceti, jezdíme autobusem, počítáme peníze, krokujeme 

po schodech a učíme se, kolik je hodin. Naše ručička nezahálí a už umí napsat 

psací písmena. Jde nám to skvěle. Při on-line výuce pilně pracujeme, snažíme se, 

a hlavně si vzájemně pomáháme. Když kamarád něco neví, s chutí mu pomůže-

me. Jsme skvělá parta kamarádů. 

Druháci a čtvrťáci se učí distančně třetí týden. Zvládají vše v pohodě. Od podzimu 

se hodně zdokonalili, umí se připojit na online hodinu, umí ovládat svůj mikrofon a 

kameru. Každý týden plní zadané úkoly a kvízy a všichni už se moc těší, až se uvi-

dí ve škole. 

Třeťáci a páťáci už se učí doma od Vánoc. Protože už pro ně distanční výuka ne-

byla nic nového, vklouzli do ní opět jak ta Popelka do střevíčku. Do hodin se hravě 

připojují, umí chatovat, fotit své práce a obratem je posílat. Páťáci se zdokonalují 

v tvorbě různých prezentací jak na papíru, tak i na iPadech. Učení si zpříjemňuje-

me různými výzvami a zajímavými úkoly.  

Během distanční výuky jsme se opravdu mnohému naučili. Některé prvky jistě zů-

stanou a budeme je používat i nadále. Do školy se ale nyní vracíme a všichni z to-

ho máme velkou radost.  

PS: Autorkou obálky je Vendulka Metelková z 5. ročníku 

Za redakci BŠM, 

Mgr. Jaroslav Konvička a Mgr. Lucie Seberová  
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      Mateřská Škola 

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY  Zdeňka Kavanová 

 
Od posledního vydání školního časopisu se toho v naší školce událo mnoho. Určitě 

začal nový rok 2021, o kterém jsme si mysleli, že bude veselejší a pro naše děti 

příznivější.  Určitě jsme si užili po dlouhé době dva zimní měsíce, kdy byl sníh a 

mráz, prostě zima se vším všudy. Bohužel se stalo i to, čeho jsme se báli od začát-

ku školního roku a k 1. březnu nám školku zavřeli. Všichni doufáme, že se brzo uvi-

díme nejen s Vámi, ale hlavně s Vašimi dětmi. Protože školka bez dětí je jako řeka 

bez vody. Hrozně smutný pohled! 

 
Teď už se v krátké vzpomínce vraťme o dva měsíce zpátky, do ledna 2021! 
 
Leden  

Leden u KRTEČKŮ byl ve znamení pohádek, a tak všichni s nadšením cestovali „Z 

pohádky do pohádky“.  A že těch pohádek bylo. Stavěly se domečky pro Tři prasát-

ka, pekly se koblihy pro pohádku O Koblížkovi, vyráběl se oheň pro Dvanáct měsíč-

ků, jemná motorika se cvičila v pohádce O Popelce. Zkrátka pohádky jsou vždycky 

oblíbené a v dnešní době je potřebujeme všichni, protože tam vždycky všechno do-

padne dobře. 
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      Mateřská Škola 

ÚNOR  
 
V únoru se SOVIČKY vydaly na Zimní Olympiádu. Rozdělily do 4 družstev z Ruska, 

Ameriky, Kanady a samozřejmě České republiky. Po slavnostním nástupu na stadi-

on, zapálení olympijského ohně a poslechnut olympijské hymny, začaly nelítostné 

tréninky všech sportovců. V prvním týdnu se naplno trénoval biatlon, lyžařský sla-

lom, dvojbob a nesměl chybět ani hokej. V druhém týdnu olympiády už nejlepší 

borci ze všech zemí bojovali o medaile. A kdo v té době procházel kolem školky, 

musel si myslet, že nejde jen o medaile…… Atmosféra všech soutěží byla nenapo-

dobitelná, fandění jednotlivých týmů nekonečné. Hokejový turnaj byl opravdu boj 

se vším všudy. Nechyběly ani slzičky a samozřejmě i velké ovace!!! Zkrátka olym-

pijské hry jsme si letos všichni užili naplno. V pátek po medailových ceremoniálech 

zazněly státní hymny všech států, všichni sportovci byli odměněni a olympijský 

oheň byl uhašen. 
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      Mateřská Škola 

Poslední týden ve školce už byl ve znamení Karnevalu nebo chcete-li Masopustu. 

Masopustní období je dobou veselých písniček, radostných oslav a průvodů. U nás 

to vypadalo podobně. Ve čtvrtek nechybělo vydařené pečení masopustních koblih a 

pak už se děti dočkaly pátečního dopoledne, kdy celý karneval vyvrcholil společným 

dnem Krtečků i Soviček, samozřejmě v maskách. Proto jste mohli vidět např. muš-

ketýry, piráty, víly, klokana i žabičku, ale i spoustu dalších vydařených masek, jak 

soutěží v různých disciplínách anebo tancují společný Ptačí tanec. I tentokrát ne-

mohly chybět drobné odměny pro všechny děti.  

 

SRDÍČKOVÁ VÝZVA  

Viktorie Velčovská , 5. ročník 
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      Základní Škola - příspěvky žáků 
MŮJ DISTANČNÍ DEN Agáta Závišová, 5. ročník 

Ráno si vyčistím zuby a až potom se nasnídám. U snídaně si prohlížím domácí úko-

ly, abych věděla, co si dneska udělám. Poté sednu k iPadu a jdu na online hodinu. 

Po online hodině si udělám úkoly a někdy na nich pracuji i s kamarádkami, protože 

mi chybí, když se s nimi nemůžu vidět ve škole. Taky si poradíme a tím se to učí-

me. A když něco nevím, tak mi poradí i maminka. Jak si dodělám úkoly, jdu se na-

obědvat. Odpoledne jdu ven třeba bobovat na kopec, nebo se jen tak projít 

s rodinou. Když přijdu domů, tak se navečeřím a vykoupu. Někdy si ještě zahraje-

me kostky, nebo jinou hru. Maminka mi dá úkoly na druhý den, řekne, co mám na 

oběd, co mám třeba dovařit a co uklidit. Musíme jí pomáhat, chodí do práce. Potom 

se podívám na svůj oblíbený seriál, to jsou Sestřičky modrý kód a Slunečná, a jdu 

spát. A přeju si, ať už můžu do školy!!!  

 

FORTNITE Jan Mylek, Petr Slováček, 4. ročník 
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      Základní Škola - příspěvky žáků 
KONĚ Elen Pavlanová, 4. ročník  

Každé pondělí se moc těším na odpoledne, kdy už skončí škola a já pojedu do Láry-

šova. V Láryšově jsou ustájení koně. Je jich celkem devět. Jmenují se Regata, Une-

sca, Blesk, Čiko, Tyty, Valentýna… 

Koně jsou ustájení v boxech s přístřeškem. Pod sebou mají podestýlku, nádobu 

s vodou a seno. 

Koníčky musíme vyhřebelcovat a osedlat. Chodíme s nimi na různé trasy – písečná, 

travnatá, vycházková. Úplně nejlepší ale je, když na ně nasedneme, dáme nohy do 

třmenů a projedeme se. 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O STREJDOVI A KONÍCH Karolína Orlová, 4. ročník 

Můj strejda má koně. Lorda, Ejmi, Rozárku. Měl i Gitu, kterou prodal, protože byla 

moc stará. Lord má 10 let, Ejmi má 2 roky, Rozárka má 3 roky, Gita má 12 let. Lord 

i Gita byli tažní koně a Rozárka se teď učí tahat. Ejmi je hříbě. Chodím tam se 

sestřenicí a hrajeme si s koňmi ve výběhu. Někdy je strejdovi vyčistím, ale kopyta 

ne, protože jsou hodně těžká. Mám to tam moc ráda a vždycky se těším. 
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      Základní Škola 
ČTENÁŘSKÁ VÝZVA Mgr. Lucie Seberová 

Protože je březen měsícem knihy, dostaly děti tentokrát výzvu čtenářskou. Měly si 

vybrat oblíbenou knihu a vyfotit ji v takovém prostředí a s takovými rekvizitami a 

doplňky, které nejlépe vystihnou buď její název, hlavního hrdinu nebo samotný ob-

sah knihy. Děti se této výzvy opět zhostily skvěle. Zavedly mě tak do kouzelného 

světa Minecraftu, na opuštěný ostrov, kde ztroskotal Robinson Crusoe, za tajným 

agentem nebo za tolik oblíbenými zvířecími hrdiny. Věřím, že právě v tuto nelehkou 

dobu může být pro děti zrovna knížka dobrou kamarádkou, se kterou všechno lépe 

zvládnou. Dětmi vytvořené fotky mohou být také lákavou nabídkou pro ostatní. 

Knižní výzva – Amálka Doleželová a Agáta závišová 

                                  

Knižní výzva – František Barnet 
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KUCHAŘSKÁ VÝZVA Mgr. Lucie Seberová 

Děti se měly doma pustit například do výroby nějakého pokrmu a celý postup pak 

popsat jako slohovou práci a výsledné dílo také zdokumentovat. V domácnostech si 

pak rodiny mohly pochutnat třeba na palačinkách, lívancích, banánovo – čokoládo-

vých jednohubkách, tříbarevném koláči nebo vajíčkové pomazánce.  

 

SRDÍČKOVÁ VÝZVA Mgr. Lucie Seberová 

V únoru dostaly děti valentýnskou – srdíčkovou výzvu, kdy měly za úkol ztvárnit sr-

díčko nějak netradičně. Děti mě překvapily krásnými nápady a tvořivostí, když 

vznikly srdíčka z bonbónků, ze sněhu či z ledu. Jiné si vyzkoušely netradiční techni-

ku tečkování, vyráběly papírová valentýnská přáníčka nebo kreslily srdíčkové obráz-

ky. Každopádně bylo znát, že je ta práce těšila, a to bylo i mým cílem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amálie Andělová Amálie Andělová 
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PŘÍRODOVĚDNÁ KONFERENCE Mgr. Lucie Seberová 

Páťáci v přírodovědě aktuálně prozkoumávají všechny čtyři podnebné pásy naší 

planety Země. Čtou a zapisují si důležitá zjištění, sledují dokumenty a videa 

z daných oblastí a každý pátek se účastní online konference k danému podnebné-

mu pásu. Na tuto konferenci se pečlivě připravují. Mají možnost si vybrat jednoho 

zástupce ze zvířecí říše a zpracovat o něm referát. Vybraného živočicha pak umístí 

na naši společnou nástěnku. Všichni tak víme, kdo si koho vybral a na co se může-

me v pátek těšit. 
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MASOPUST Pavlína Stoklasová  

Tak jako každý rok, tak i letos jsme v naší školní družině uspořádali v době maso-

pustu masopustní průvod. V letošním roce jsme bohužel nebyli kompletní, protože 

dle nařízení vlády musely zůstat děti třetí a páté třídy doma, a tak se ho zúčastni-

ly jen děti první, druhé a čtvrté třídy. V úterý 16. února 2021 se nedočkavé a na-

těšené děti po obědě, převlékly do masek, které si vlastnoručně vyrobily a nama-

lovaly. Všichni v maskách jsme se vydali procházkou uličkami k obecnímu úřadu, 

doprovodili nás někteří rodiče dětí. Protože jsme nemohli zpívat, tak jsme se ale-

spoň doprovázeli hudebními nástroji, např. bubínek, dřívka, vozembouch, atd. Po 

návratu ke škole na děti čekalo malé občerstvení. 
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LOVCI A SBĚRAČI MOBILŮ Pavlína Stoklasová  

Naše malotřídní škola se zapojila v rámci enviromentální výchovy do projektu Lov-

ci a sběrači aneb mamutí dopad mobilních telefonů na životní prostředí, která 

probíhala od ledna do března v rámci programu Recyklohraní. S dětmi druhé a 

čtvrté třídy jsme vytvořili sběrnou nádobu na mobily, do které naši lovci a sběrači 

nasbírali 80 mobilů a 3 tablety. Lovci byli šikovní a zapojili do akce i rodiče a oby-

vatelé z naší obce. Také jsme si povídali, kolik nerostných surovin se musí zpraco-

vat, aby vznikl jeden mobil. Ujasnili jsme si, že bychom se měli dobře starat o své 

mobily, aby nám co nejdéle vydržely a abychom nezatěžovali přírodu tím, že bu-

deme ještě funkční mobily vyhazovat. A to jen z toho důvodu, abychom měli mo-

dernější a krásnější mobil. Prvňáčci nakreslili obrázek, jak si představují jeskyni a 

sběrače mobilů. Nasbírané mobily jsme poslali k recyklaci a tím jsme pomohli naší 

krásné přírodě. 

 

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, 

jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a 

umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných 

elektrozařízení.  

http://www.recyklohrani.cz/cs/
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MÁME NOVÉ DÍLNY  Mgr. Adam Šimůnek  

 

Jeden z bodů koncepce rozvoje, který jsem předkládal při výběrovém řízení na 

pozici ředitele naší školy je hotov. Je to speciální událost, protože nová učebna se 

neotevírá každý rok. My ve škole máme z nových dílen obrovskou radost a v sou-

časné nelehké situaci je to místo kam chodíme nasát pozitivní energii do další 

práce. Moc se těšíme, až dílny zaplní jak naši žáci, tak i děti z mateřské školy. Díl-

ny jsou vybaveny kvalitním vybavením. Dokonce nechybí ani keramická pec. Re-

konstrukce sklepních prostor a následné vybavení je plně financováno obcí Branti-

ce. Za to patří velký dík všem zastupitelům v čele s panem starostou Dofkem. 
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DOBROVOLNÁ ONLINE DRUŽINA Lenka Tkadlecová  

 

Z důvodu distančního vzdělávání 5. a 3. ročníku vznikla pro tyto děti po domluvě 

s jejich paní vychovatelkou každý pátek online hodina školní družiny na Microsoft 

Teams. V tomto čase si děti spolu a s paní vychovatelkou povídají, jsou pro ně 

nachystány různé online kvízy a hry, kterých je na internetu spousta. Přihlášení je 

vždy dobrovolné. Na začátku týdne mají na Teamsech nachystané různé tipy na 

tvoření, vyrábění či recepty vztahující se na konkrétní období. Před Vánocemi zde 

byly různé návody na vánoční ozdoby či dekorace, které využívaly i maminky. Ná-

vody jsou vždy z lehce dostupných materiálu, při některých je ale potřeba pomoc 

rodičů. Cílem vytvoření této skupiny bylo, aby spolužáci neztratili kontakt mezi se-

bou, aby nezapomínaly i na všední věci jako je proběhnout se venku například se 

svým psem a pak se o tuto radost podělit s kamarády. Vyrobit si něco pro radost, 

či ji svým výrobkem udělat příbuzným. A také touha paní vychovatelky být v kon-

taktu s dětmi ze svého oddělení a možnost vykonávat s nimi dál svou práci.  

 

SUPERHRDINOVÉ V ANGLIČTINĚ Sebastian Lázok 

 

Když někdo zvládá angličtinu levou zadní a ještě se u toho dloube v nose, potěší 
mě to. 

Když to ale někomu nejde, a přesto v sobě najde dostatek motivace a úsilí, přes-
tože to pořád není ono a pořád to dře….. To je teprve frajeřina. 

Tady je výtvor jednoho takového žáka:  

"My superhero Spiderman. He can climb and jump and he can do what every su-
perhero should. For example, he can fly like Ironman. He's got friends. For 
example Spidergirl. His enemy is Venom and Orc."  
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