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Editorial 

Školní rok se nám pomalu blíží ke konci. Ten letošní s sebou nesl mnoho výzev. Covidová pan-

demie se školství výrazně dotkla a vedla k pokračování distanční výuky. Mnohá protiepidemiolo-

gická opatření měla smysl na velkých školách, ale vzhledem k tomu, že celkový počet žáků ZŠ 

Brantice je oproti nim nízký a výuku lze zorganizovat v bezpečném režimu, rozhodli jsme se 

v lednu zabojovat o návrat dětí do škol.  

Vytvořili jsme databázi malotridky.org, jejímž prostřednictvím jsme se spojili se všemi málotříd-

ními školami v ČR. Setkali jsme se s neuvěřitelnou vlnou podpory, kdy se do naší výzvy zapojilo 

téměř 700 škol. Tento společný apel měl za následek udělení výjimky pro školy do počtu 75 žá-

ků, díky níž se naši žáci na jaře konečně mohli vrátit do lavic bez rotační výuky. Věříme, že to-

mu tak bude i v případě dalších vln.  

Máme radost z hojného počtu dětí u zápisu prvňáčků. Díky rozvolnění jsme se letos podívali do 

ZOO Ostrava.  

Rovněž se nám podařilo otevřít novou učebnu - dílny. Děti si tedy mohou vyzkoušet práci 

s kladívkem, pilkou a svěrákem. Mohou si vyzkoušet manuální práci, rozvinou svou jemnou mo-

toriku a získají respekt k řemeslu. V provozu je i keramická pec, která už zvesela chrlí první vý-

robky! 

Za uplynulý rok jsme se mnohému naučili a věříme, že tato zkušenost bude mít i pozitivní přínos 

do budoucnosti, v níž sehraje důležitou roli IT technologie. Hledáme způsoby, jak výuku IT 

zkvalitnit a přizpůsobit dětem prvního stupně.  

Děkujeme Vám za vstřícnost a lidský přístup v průběhu složitého období. Pěvně doufáme, že 

příští školní rok už dětem přinese jen radost. 

Mgr. Jaroslav Konvička a Mgr. Lucie Seberová 
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      Mateřská Škola 

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY , ANEB KOMU SE NELENÍ, TOMU SE  

ZELENÍ Zdeňka Kavanová 

 

Kdyby tohle přísloví platilo úplně doslova, byla by naše školka už dávno celá zelená od střechy až 

do sklepa. 

Při uzavření školek došlo tentokrát k povinné distanční výuce předškoláků. Komunikace s rodiči a 

jejich přístup k této formě vzdělávání byl velice zodpovědný a vstřícný. Všem dětem, nejen před-

školákům, jsme nakoupili základní výtvarné potřeby, aby se i doma mohli rozvíjet. Na webových 

stránkách mohli řešit Krtečci i Sovičky nejrůznější úkoly. Nebudeme si ale nic nalhávat. Nic se ne-

dá srovnat s tím, když jsme všichni, celá třída, spolu.  

Po otevření mateřských školek mohly nejdříve chodit pouze děti předškolní a děti záchranářů, 

hasičů, policistů apod. A že jich teda v Branticích bydlí!! V obou třídách bylo plno. Smutno po 

ostatních kamarádech jim ale bylo. A tak jsme všichni s radostí vyhlíželi otevření školky pro 

všechny děti. 

I přes všechny peripetie jsme si ty necelé tři měsíce užili s velkou parádou. Z Krtečků jsou už 

ostřílené spokojené děti, které umí plno básniček (zpívat jsme moc nemohli). Už si umí poradit s 

nůžkami, vodovými barvami, umí se obléci a svléci, prostě zvládli všechno, co mají umět, a ještě 

trošku více. Taky jsou na to patřičně pyšní. Naši předškoláci už byli přijati ke studiu na základní 

škole. Ti, kteří s námi zůstanou i příští rok, jim budou určitě držet palce na další cestě životem. A 

kdo ví? Možná se ještě někdy potkají. 

Na závěr bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispívají naší školce. 

Jsou to většinou rodiče našich bývalých dětí, ale i úplně cizí lidé, kteří nám darují nezničené a pl-

ně funkční hračky např. odrážedla, kočárky, panenky, různá auta, nádherný domeček pro panen-

ky, spoustu krásných knížek apod. 

Teď už si můžete prohlédnout několik fotografii z různých povedených akcí naší školky. 
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ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM V MŠ  Bc. ANETA LOUČANSKÁ 

 

 

Tentokrát proběhlo v pátek 18. června od 15:30 hodin na školní zahradě. A opravdu se poved-

lo. Novinkou bylo pozvání budoucích žáčků naší školky, kterým se u nás hrozně líbilo. My se na 

ně taky moc těšíme! Všichni přítomní mohli zhlédnout krátká vystoupení všech dětí ve školce, 

ale taky si konečně mohli po dloooouhé době prohlédnout vnitřní zrekonstruované prostory 

naší MŠ. Nechybělo oficiální rozloučení s předškoláky (kde ukáply i slzičky) a tradiční super 

soutěže od SRPŠ. Překvapením od pana ředitele byly dva skákací hrady, které prostě neměly 

chybu. Na osvěžení přijeli hasiči se super vodní mlhou a jako bonbónek na závěr lichnovská 

zmrzlina. No uznejte, teď je Vám líto, že jste tam nebyli! 

Nevadí, tak zase za rok! 
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BAREVNÝ TÝDEN U SOVIČEK Bc. ANETA LOUČANSKÁ 

Jaro se pomalu přelilo do léta a k létu patří nejenom slunce, voda a prázdniny, ale i BARVY. 

Barvy všeho, co je kolem nás. Tak proč si je nepřipomenout a pozorovat je. A klidně celý týden. 

Barvené pondělí, žluté úterý, modrá středa, červený čtvrtek a zelený pátek. Velká pochvala dě-

tem i rodičům!!! Outfity a výrobky ve vybraných barvách prozářily celou školku. 
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SPANÍ PŘEDŠKOLÁKŮ V  MATEŘSKÉ ŠKOLE Bc. ANETA LOUČANSKÁ 

 

Tradice se nemají porušovat. A je to dobře. Spaní ve školce pro předškoláky totiž v naší školce 

probíhá už spoustu let. A vždycky je to náramně dobrodružné, a ještě velká zábava. Večer bez 

pravidel, opékání buřtů, večerní procházka, stezka odvahy a noční pohádky k tomu všemu 

patří. Zapomněli jsme na dobrovolné mlsání dobrot!! I letos musely děti dokázat, že už do školy 

doopravdy patří a jak jinak než hledáním pokladu. Zkrátka a dobře úžasný večer se super 

dětmi, které se už možná nikdy nepotkají. 

Přejeme všem předškolákům, aby se jim ve škole líbilo stejně jako ve školce a možná i více. 

Aby si našli spoustu nových kamarádů, a aby se jim v dalším životě dařilo!! 
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      Základní Škola - příspěvky žáků 
PLAY THE POPULAR GAME Tajemný žák 

Poznámka redakce: Rubriku PLAY THE POPULAR GAME založil tajemný žák, který chce prozatím 

zůstat v anonymitě. Věříme, že se vám rubrika bude líbit a autor tak získá motivaci k dalším člán-

kům. 

 

Fnaf 

FNAF VR: Help Wanted patří mezi nejpopulárnější hry na světě. FNAF VR: Help Wanted jde zkrá-

tit jako FNAF VR nebo FNAF HV. Hru založilo Steel Wool Studio, a hlavním tvůrcem všech fnafek 

je Scott Cawthon. FNAF VR: Help Wanted je pro jednoho hráče, hra má svůj příběh a konec. Byla 

publikována 28. května 2019.                                  

 

Roblox 

ROBLOX je nejvíc nejpopulárnější hra v roce 2021, která se dá stáhnout na Android, iOS, PC a no-

tebooky. ROBLOX byl vytvořen v roce 2004 a drží se doteď.  

Robuxy jsou měna, za kterou si můžete koupit různé oblečení a přídavky do hry.  
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      Základní Škola - příspěvky žáků 
FOTBAL JE ZÁBAVA Sebastian Lázók, 5. ročník  

Fotbal je zábavná hra, která se hraje venku. 

Určitě jste slyšeli o českých fotbalistech, jako například JAN KOLLER, MILAN BAROŠ a PETR 

ČECH.  

 

V historických statistikách české reprezentace jsou nejúspěšnějšími střelci: 

 

Brankář Petr ČECH byl z českých brankářů nejdelší dobu v brance, a to bylo 10824 minut.  

Věřím, že budete sledovat Mistrovství Evropy, které právě začíná, a podporovat naše fotbalisty. 

  Ahoj a fanděte!!! 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jan Koller 55 branek 

2. Milan Baroš 41 branek 

3. Antonín Puč 35 branek 

4. Zdeněk Nehoda 31 branek 

5. Pavel Kuka 29 branek 
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      Základní Škola 
VÝLET DO ZOO Berenika Brezovská, 5. ročník 

Měla jsem strach, že letos nepojedeme se školou na výlet, ale jednoho dne paní 

učitelka oznámila: „Pojedeme na výlet do ZOO!“ a já jsem měla takovou radost, že 

mé tělo vyskočilo do vzduchu! Měli jsme sraz v 7:15 před školou. Všichni si povídali 

s batohy na zádaech. „Už je tady!“ zajásali jsme a nastoupili do autobusu. V naší 

škole je taková tradice, že všichni páťáci sedí úplně vzadu. Bylo to opravdu super! 

Pouštěli á zpívali jsme písničky. A potom jsme přijeli do ZOO Ostrava, kde jsme če-

kali, než se uvolní fronta. Měli jsme povídání o slonech, viděli jsme papoušky, opi-

ce, dokonce i hroši tam byli! A pak už následovala cesta domů. „Ach jo“, řekla jsem 

si „tohle je můj poslední výlet s touto školou“, ale, když jsme si v autobuse pouštěli 

písničky, zase se mi nálada spravila. Byl to moc super výlet! 
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STUDENTSKÝ FILM STAR WARS 2: BRANTICE VRACÍ ÚDER Mgr. Jaroslav Konvička 

V posledním měsíci anglického klubu jsme nacvičili a natočili další epizodu krátkého filmu ze světa 
Star Wars. 

Video najdete na YouTube kanále školy pod názvem „Brantice vrací úder“. 

Co se žáci naučili? 

- dabing 

- práci s "green screenem" (zelené pozadí) 

- dostali scénář v angličtině a učili se text prostřednictvím společného čtení a nácviku scén 

- herecké dovednosti (museli se před kamerou soustředit na to, kam mluvit, jak mluvit a vyslovit 
věty v anglickém jazyce správně) 

Bohužel nám zrovna na natáčení polovina herců chyběla, ale i tak je výsledkem povedený stu-
dentský film, ve kterém si naši žáci zahráli se slavnými hollywoodskými herci - Markem Hamillem 
a Harrisonem Fordem. 
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AKTIVITY U PRŇÁČKŮ  Mgr. Nikola Menšíková 

V nových dílnách si prvňáčci vyzkoušeli práci se dřevem. Vyrobili si SpongeBoba vyzkoušeli si 

řezání pilkou, smirkování, SpangeBoba si krásně natřeli, přilepili mu oči, ruce a měli hotovo. 

Spokojenost ze své práce měly děti obrovskou. 

Pondělí 14. června byl pro naše prvňáčky nevšední den, v tento den se z nich stali čtenáři. Jak se 

to stalo? Jednou se setkal skřítek s dětmi a pozval je do krnovské knihovny. Vstupenkou byl 

namalovaný obrázek skřítka malým čtenářem. V knihovně na děti čekaly dvě paní knihovnice 

převlečené za klauny, kteří je prováděli celou akcí, povídali si jak se ke knížkám chovat, jak s nimi 

zacházet a jak je důležité číst. Děti složily čtenářský slib a byly pasovány panem králem Mgr. 

Pavlem Moravcem na čtenáře. Všichni dostali krásnou knížku, pamětní list, záložku a sladkost. Na 

závěr si připili kouzelným lektvarem, který je očaruje, aby nikdy nezapomněli žádná písmenka. 

Děkujeme všem kdo tuto krásnou akci dětem připravili. 
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VÝLET V ŠD  Pavlína Stoklasová 

 

V družině máme hodně práce, užíváme si hodně legrace. Pořád něco vyrábíme, hrajeme si, 

soutěžíme. Vyráběli jsme sluníčko na družinovou soutěž, které jsme se zúčastnili, vyrobili jsme 

si zvířátka květinky ze sádry, které jsme si vymalovali, také jsme si četli pohádku o Otesánkovi, 

kterého jsme nakreslili a naplnili mu bříško co všechno snědl, RUKA – NOHA bezva hra která 

nám rozvíjí postřeh. V tomto horku jsme si vyrobili papírové zmrzliny, jahodovou, pistáciovou 

kdo má jakou rád. Tatínci mají svátek, uděláme jim radost malým dárečkem od srdíčka. Také 

jsme jeli na Výlet Na dětské hřiště do Zátoru, kde se nám moc líbilo, zchladili jsme se nanukem, 

kyselkou a vrátili jsme se vlakem. Povídali jsme si o včeličkách jak pracují, jak nám pomáhají 

opylují květy, vyrábějí med, který jsme ochutnali a nakreslili jsme si louku se včeličkami.  
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COUDY V NAŠÍ ŠKOLE  Mgr. Lucie Seberová 

Malý Coudy nás nadchl svou milou a klidnou povahou. Rozesmálo nás, když se 

mu ješte trošku roztomile motaly nožičky nebo když pozoroval a chytal mravence. 

Při divočení s dětmi nám předvedl i svůj štěkot. Bude z něj opravdu velký pes. 

Toto plemeno však i přes svou mohutnost není pes hlídací, ale spíše vítací. Miluje 

jak lidi, tak i vodu. Je to výborný plavec a často se uplatní jako vodní záchranář. 

Skvěle se hodí také na canisterapeutický výcvik. Mockrát děkujeme za jeho před-

stavení, bylo nám potěšením.  
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