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Lyžařský kurz
Ve dnech 17. - 22. 2. jsme se vydali na lyžařský výcvik do Jeseníků, na Malou Morávku na chatu Lucka. Sotva jsme přijeli,
vybalili jsme si věci a šli jsme s panem učitelem Čechem, paní
učitelkou Scholastrovou a paní učitelkou Hrbáčovou vyzkoušet
lyže. Učitelé nás rozdělili do tří družstev, schovali jsme lyže
do lyžárny a potom jsme v chatě až do šesti hodin měli volno.
V šest byla večeře a od osmi hodin jsme každý večer hráli hry.
V pondělí ráno přijel instruktor Jirka. Ve tři čtvrtě na devět jsme
odjížděli na svah Pawlin do Karlova, kde jsme mimo jiné hráli
soutěž ve slalomu. Někteří jsme lyžovali lépe a někteří hůř, ale to
nevadilo, protože se nám to všem líbilo.
Předposlední den jsme místo odpoledního lyžování jeli do
Bruntálu na bazén. Na bazénu byla velká sranda, řádili jsme na
tobogánu a dalších atrakcích. Večer jsme byli všichni unavení,
ale ještě jsme si museli zabalit věci domů. Pak jsme všichni padli
únavou a usnuli. Poslední den po snídani jsme šli naposled
lyžovat. Pak jsme poobědvali a vydali jsme se autobusem domů.
Všem se nám tam líbilo, všichni jsme se naučili lyžovat a už se
těšíme na příští rok.
Ondřej, 7. třída

Březovský Tarzan
V pátek 1. 3. 2019 si děti 1. - 4. ročníku vyzkoušely,
jaké je to být Tarzanem. Neohroženě a s vervou se
každé z nich vydalo na překážkovou dráhu a za
vydatného povzbuzování svých spolužáků se snažilo
dráhu zdolat v co nejkratším čase. Všem se podařilo
zdárně doběhnout (tedy spíš doskočit) až do cíle bez
sebemenšího zranění. Všichni si výborně zasoutěžili a
už se těší na další ročník této již tradiční školní
soutěže.

Masopust
Dne 5. 3. 2019 se v naší škole uskutečnil masopustní průvod.
Každý z nás si měl přinést nějakou masku, kterou si poté oblékl.
V kostýmu však nepřišli jen žáci, ale také učitelé, kterým to moc
slušelo. Například paní učitelka Víchová přišla za sportovce, pan
učitel Mička za vodníka, pan ředitel za pána z Brana a paní učitelka
Gajdičiarová za cikánku.
Když jsme byli všichni převlečeni do masek, tak se přešlo ze tříd
na respirium školy, kde se pochovávala basa. Ale předtím měla
každá třída připravený proslov, co se v jejich třídě za tu dobu stalo.
Konec masopustu jsme zakončili focením a koblížky. Aneta, 7. tř.

Beseda s panem Dostálem
Dne 22. 3. 2019 nám pan Vítězslav Dostál přišel říct něco
o svých cestách po světě na kole. Pan Dostál je cestovatel
a cyklista, který v letech 1994–1997 jako první Čech objel svět
na kole.
Povídal o tom, jaká potvrzení musel získat, aby vůbec mohl
vyjet, jaká dobrodružství prožil, jaká byla cesta bez mobilů.
Nakonec nám pustil prezentaci s fotkami z expedice
PanAmericana – své cesty z Anchorage na Aljašce, přes
Kanadu, USA, Mexiko, Guatemalu, Honduras, Salvador,
Nikaraguu, Kostariku, Panamu, Kolumbii, Ekvádor, Peru
a Chile až do Ushuaia v Ohňové zemi.
Barbora, 9. třída

Jumping Drums
Ve čtvrtek 28. 3. 2019 navštívila školu bubenická skupina Jumping Drums. Všichni se
na vystoupení těšili a spolužačka Věrka si na sebe vzala tričko s nápisem Jumping Drums.
Začalo vystoupení a skupina se nám představila. Ten, co tu skupinu vede, se jmenuje
Ivo Batoušek. Skupina nám zahrála na mnoho druhů bubnů, jako třeba na tympány,
bicí soupravu bonga a další. Zhruba uprostřed vystoupení si skupina vybrala šestnáct
dobrovolníků. Mezi nimi byla i Věrka. Ivo Batoušek si s ní musel udělat fotku a řekl,
že dostane 5 Kč 
Ke konci vystoupení nám zahrál na svůj nejvzácnější buben, na kterém taky nahrál svůj
klip. Nakonec jsme se mohli s bubeníkem vyfotit a nechat si podepsat ruku,
nebo co jsme chtěli.
Gabriela, 5. třída

Soutěž žáků ZŠ
v technických dovednostech
Ve středu 24. dubna 2019 se dva žáci 6. tříd
– Petr Marciňa a Matěj Murin – zúčastnili
okresního finále Soutěže žáků ZŠ
v technických dovednostech na Střední
škole technické Opava. Soutěžilo se
ve dvou oborech – v technických
dovednostech a v elektrotechnice.
Soutěžící technického oboru vyráběli
maketu tanku, úkolem elektrotechniků
byla výroba funkčního elektronického
blikače.
V konkurenci žáků 28 škol okresu se
v elektrotechnice Petr umístil na 1. místě
a Matěj v technických dovednostech
v první desítce. Oběma chlapcům
gratulujeme a děkujeme za krásnou
reprezentaci školy.

Den čarodějnic
Na 30. dubna si žáci 9. ročníku připravili pro první stupeň Den čarodějnic.
Celkem zde bylo osm stanovišť: učení létání na koštěti, strašidelná trať,
hrůzostrašné hádanky, házení s čarodějem, rozpoznávání žížal podle
chuti, skákání v pytlích, hadi ve studnách a hledání schovaných věcí.
Všichni, jak deváťáci, tak i děti z 1. stupně, si celé dopoledne užili.
.
Jan, 9. třída.

Starší mladším
Již tradiční akcí na konec školního roku je Starší mladším aneb Velcí
malým. Letos naše 7. třída pořádala program pro školkáčky.
Připravili jsme 14 stanovišť, kde si děti mohly zahrát hry a vyzkoušet své
znalosti a dovednosti, např. co dělají zvířátka nebo otázky z pohádek.
Nakonec jsme si zahráli dvě hry – přehazovanou a přenášenou. Ta se
setkala s největším úspěchem. Po hodině a půl paní učitelka program
ukončila.
Tento den se vydařil, protože krásně svítilo sluníčko. Myslím, že se to
všem líbilo.
. Matouš, 7. třída

Naše redakce vám přeje krásné prázdniny
a bude tu pro vás i v novém školním roce!

