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Zdravotnické školení
Dne 17. září 2019 se žáci sedmých tříd a poté i osmé a deváté třídy zúčastnili školení první
pomoci, které vedla Slezská univerzita v Opavě. Školení bylo rozděleno na dvě části:
teoretickou a praktickou. V teoretické části jsme byli v chemické učebně a poslouchali, co
bychom měli udělat, když uvidíme někoho ležet na zemi v bezvědomí. V části praktické
jsme si vyzkoušeli, jaké to je někoho zachraňovat. Dohlíželi na nás studenti z fakulty. Mohli
jsme si také vyzkoušet nepřímou masáž srdce, v pravidelném rytmu, dvě minuty v kuse.
Bylo to docela náročné. Každopádně jsme si zopakovali, jak postupovat při první
pomoci.
Marek, 8. třída

Život bez / s cigaretou
V pondělí 23. září 2019 se několik
žáků
naší
školy
zúčastnilo
slavnostního vyhlašování výsledků
výtvarné soutěže „Život bez/s
cigaretou“, kterou pořádal Městský
úřad Vítkov. Vyhlašování se konalo
v kině Panorama Vítkov a bylo
spojeno s projekcí filmu Lví král.
V kategorii 11-15 let obsadila
1. místo žákyně 7. A třídy Juliana
Bitto. Gratulujeme!

Orientační běh
V letošním školním roce se na naší škole se závody
doslova
„roztrhl
pytel“.
Kromě
tradičního
Svatováclavského běhu a běhu kolem Stříbrného jezera
si žáci 5. až 9. třídy mohli zkusit i novinku – orientační
běh. Tedy závod, kdy účastníci na startu obdrží mapu
s vyznačenými kontrolními stanovišti a ta musí nalézt
v určeném pořadí.
Informace, že poběží orientační závod kolem školy,
vyvolala především nejstarším žákům úsměv na tváři. Ale
brzy se měli přesvědčit, že trasa zas tak jednoduchá není,
navíc, když poslední otázka před startem zněla: Co
uděláte, když potkáte medvěda?
A pak to vypuklo. Žáci 5. a 6. třídy dostali mapu s pěti
kontrolami, žáci 7. až 9. třídy měli o jednu kontrolu více.
Do cíle doběhli všichni, i když ne všichni zvládli nalézt
všechna kontrolní stanoviště. A medvěd? Ten tentokrát
nepřišel 

Branný pochodový den
Ve středu 16.
října se žáci
5. až 9. třídy
vydali
na
branný
pochod. My páťáci jsme šli směr Gručovice. V Gručovicích jsme se
zastavili na místním hřišti, kde jsme posvačili a hráli hry. Pak jsme zamířili
do lesa, kde jsme hráli bojovku – schovku. Zpátky ke škole jsme to vzali
zkratkou přes pole. Počasí nám moc nepřálo, ale přesto jsme to zvládli.
Adam, 5. třída

Nehodou to začíná
Dne 18. 9. jsme se zúčastnili v Opavě v kině Mír besedy s názvem „Nehodou
to začíná“, která byla určena pro žáky 9. tříd ZŠ a studenty středních škol.
Dozvěděli jsme se spoustu užitečných věcí, třeba jak nehodě předejít, nebo
mnoho informací ohledně drog a alkoholu. Lidé na pódiu mluvili stručně,
upřímně a vtipnou formou, tudíž se posluchači nenudili. Několikrát na jevišti
vystoupili i kantoři a žáci z hlediště. Jedním z nich byl náš spolužák Jakub,
který předváděl zraněného v autě.
Myslím, že beseda všechny bavila a že jsme se dozvěděli spoustu nových
informací.
Michaela, 9. třída

Adopce na dálku
Naše škola vstoupila v říjnu do
projektu „Adopce na dálku“ adopcí
10tiletého chlapce z Keni Shabana
Atako. Děkujeme všem za finanční
pomoc.

Posvícení - karmaš
V pátek 18. 10. jsme si ve škole připomněli starý lidový zvyk známý jako
posvícení, u nás mu říkáme karmaš.
Tento svátek se slavil ve vesnicích i v městech v době od svátku svatého Havla
(16. října) až do svátku svatého Martina (11. listopadu). Lidé měli sklizeno, všeho
byl dostatek, proto se scházely celé rodiny a po tři dny všichni jedli, pili, tancovali
a radovali se. Často se v době posvícení konaly také zásnuby, svatby nebo křtiny.
Naši žáci si pod vedením svých učitelů v literární výchově připravili písničky,
scénky a tanečky a děti z MŠ taky pěknou básničku. Na našem posvícení
nechyběla dobrá nálada, všichni jsme si užívali a nakonec jsme všichni dostali
výborné „karmašové“ koláče.

Sametová revoluce
Dne 14. 11. se uskutečnil projektový
den, který se vázal k Sametové
revoluci.
Na každém stanovišti jsme se
dozvěděli něco jiného: co se dělo před
revolucí, po revoluci či přímo ve dnech
Sametové revoluce. Tento projektový
den se nám velmi líbil. A připomenuli
jsme si, co naši rodiče a prarodiče zažívali.
Markéta a Barbora, 7. A třída

Don Quijote de la (M)Ancha
Dne 27. 11. 2019 se 7. A, 7. B, 8. a 9. třída vydaly do hradeckého kina
Orion na divadelní představení „Don Quijote de la (M)Ancha“.
V představení účinkovala údajně 120ti kilogramová Anča, která byla
sluhou profesora, jenž si myslel, že jsme jeho žáci španělštiny.
Představení nebylo ani tak příběhově založené, spíše interaktivní
a hodně mimo děj. Posílali i žáky a učitele na pódium zahrát s nimi
kousek představení. Na konci divadla dostali všichni účinkující odměnu.
Marek, 8. třída

Exkurze do Osvětimi
Dne 26. 11. jsme se vydali na exkurzi do
Osvětimi. V 5.30 jsme vyjížděli od Základní školy
v Březové a jeli jsme ještě pro žáky ze Skřipova
a potom už směr Polsko – Osvětim (německy
Auschwitz). Přijeli jsme na místo a v autobusu
nám
pustili film, jak
to
probíhalo
v koncentračních táborech.
Na 10 hodin jsme měli domluvenou prohlídku
koncentračního tábora. Bylo zataženo a o to byla
pochmurnější atmosféra. Prošli jsme obě dvě
části Osvětimi – Osvětim I a Osvětim II-Březinka.
Tábor byl pro vězně velmi krutý. Zahynulo tam
přes 1 100 000 vězňů. V koncentračním táboře
jsme mohli vidět mnoho artefaktů a dopisů.
Po skončení prohlídky jsme se jeli podívat
do krásného města Pszczyna. Zde jsme měli
hodinový rozchod a my jsme si zašly s holkama
do cukrárny na pohár. Po rozchodu jsme se vydali
zpátky do autobusu a jeli jsme domů. Výlet se
vydařil a ve všech zanechal na dlouho dojem.
Sabina a Lucie, 8. třída

 Žáci ZŠ a MŠ Březová Vám přejí krásné Vánoce a hodně zdraví v novém roce!   

