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Ptačí krmítko do každé rodiny
Dne 12. 2. k nám přijel pán ze Vsetína. Čtvrtou a pátou hodinu jsme my, žáci 8. třídy
(a odpoledne deváťáci), vyráběli krmítka pro ptáčky.
Pán nám rozdal dřevěný materiál ze smrku. Poté jsme si postupně zašli pro hřebíčky
a začali jsme jednotlivé díly k sobě stloukat. Dřevěné části jsme měli na dno, boky a
střechu. Nejdřív jsme spojili dno a boky. Se sousedem jsme si pomáhali. Takto jsme
pokračovali až do střechy, na kterou jsme položili šindel.
Pán nám vše vysvětlil a byl velice milý a laskavý. Určitě bychom si chtěli vyrobit i další
dřevěné výrobky.
Aneta, 8. třída

Březovský Tarzan
Letošní Tarzan byl jako vždy výborný. Nejvíc se mi na něm líbily
dvě duchny, kterými jsem musel projít. Tarzana jsem letos
vyhrál. A těším se na příští ročník, který vyhraju zase.

Štěpán, 5. třída

ODPOLEDNE PLNÉ POEZIE
aneb MLUV A NEMLČ
20. února 2020 se uskutečnil další ročník recitační
soutěže, kterého se zúčastnilo více než 40 žáků 1. – 9.
třídy.
Vybraní vítězové jednotlivých kategorií reprezentovali
o týden později naši školu v okrskovém kole ve Vítkově
a 3 ze 4 soutěžících postoupili do okresního kola
do Opavy. Vzhledem ke krizovému stavu nemohli své
schopnosti v divadle předvést, ale věříme, se se jim to
podaří znovu v nejbližším termínu, třeba příští rok.

Kdo hraje, ten jede
V listopadu 2019 se u nás na škole uskutečnilo školní kolo
soutěže v deskových hrách „Kdo hraje, ten jede“ a v únoru
2020 se vítězové utkali v okrskovém kole ve Vítkově s žáky
dalších tří škol: ZŠ a MŠ Melč, ZŠ a MŠ Budišov nad
Budišovkou a ZŠ a gymnázium Vítkov.
Jak to dopadlo? První místo v družstvech Březová a 1. místo
v jednotlivcích taky naše: Vojta ze 4. třídy. GRATULUJEME!!!

Společné vaření s dětmi z Větřkovic
Přijely děti z Větřkovic společně s paní učitelkou
Černochovou a mohli jsme začít vařit. Z naší třídy jim
v kuchyňce asistovala Maruška, Simča, Míša a já. Paní
učitelka přinesla suroviny a řekla nám, co budeme dělat.
Dala nám pomazánkové máslo a sýr a udělali jsme z toho
pomazánku. Touto pomazánkou jsme namazali kolečka
rohlíků. Namazané jednohubky jsme ozdobili rajčetem
nebo rajčetem a salámem. Potom jsme si každý zkusili
prostřít svůj talíř a paní učitelka nás naučila skládat
z ubrousku „stromeček“. Moc se mi to líbilo a přála bych si,
abychom si to někdy zase zopakovali.
Zuzana, 4. třída

Druhá strana našeho magazínu je věnována tématu Život bez školy / v karanténě:
Všechno to začalo v úterý 4. vyučovací hodinu. Měli jsme zrovna
zeměpis a v tom pan ředitel rozhlásil v rozhlase, že budeme mít
karanténu. Všichni jsme byli šťastní. Dnes se však v úkolech přímo
topíme. Úkoly dostáváme každý pátek a někdy dostáváme taky
písemky. Raději bych se učila ve škole. Doma učivo moc nechápu.
Už se těším, až půjdeme zpátky do školy.
Lucie L., 6. třída

Sabina, 7. B třída
Emily, 2. třída

Barbora, 7. A třída
Aneta, 2. třída

Těšíme se na vaše další příspěvky! A pro ty, co neradi kreslí a píšou, je tady Sportovní výzva:
Sportovkyně a sportovci!
Chcete začít dělat něco se svou kondicí, sportovat, cvičit, ale zatím jste se k tomu nedonutili? Nebo se už pravidelně
hýbete, ale potřebujete další motivaci? Máme tady pro vás sportovní výzvu!
Zaveďte si Tréninkový deník! Zapisujte si do něj všechny sportovní aktivity, které děláte (domácí posilování, procházka,
běh, jízda na kole, tanec, práce na zahradě či náročnější domácí práce ). Až se zase sejdeme ve škole, deník ukážete
a nejlepší sportovci budou oceněni. S chutí do toho, sportujte, makejte, zlepšujte se!

Milí žáci, vážení rodiče, VYDRŽTE! Do prázdnin zbývá už jenom 8 týdnů! Společně to zvládneme!

