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Svatováclavský běh 2018
27. září byl jako každý rok uspořádán běh na počest svatého Václava.
Trasa nebyla moc dlouhá pro druhý stupeň a určitě ani pro první. Pro tentokrát
neběžely paní učitelky jako obvykle, ale místo toho hlídaly dopravu, abychom
mohli bezpečně přebíhat přes cestu.
Tento rok se běželo jen kolem školy, protože venku bylo mokro a plno bahna.
Jak už jsem zmiňoval, trasa nebyla dlouhá, tedy byla lehce zvládnutelná pro
každého z nás. Proto doufám, že si to každý nakonec užil jako já.
Jakub V.,
8. třída

Kurz AJ s Noahem
Jako předešlé roky, tak i letos se u nás
na škole v Březové pořádal anglický
kurz. Kurz se konal v datech od
pondělí 10. 9. do pátku 14. 9. a byl
určen pro žáky 7. až 9. ročníku.
Tak jako minule k nám přijel americký
lektor Noah Krause. Noah pochází
z USA, ze státu Wisconsin, ale žije v Praze.
První den jsme byli všichni celkem stydliví, ale to z nás časem
opadlo a začali jsme si kurz užívat. Noah měl pro nás přichystané
super aktivity. Například jsme si vymýšleli přezdívky nebo
odpovídali na otázky, u kterých jsme přemýšleli o různých
tématech. Dále jsme zde hráli různé
hry, jak pohybové, tak i vědomostní,
využívali naši kreativitu nebo oslavili
Noahovy narozeniny. Co je ale
hlavní, tak jsme se učili či zlepšovali
angličtinu a anglickou konverzaci.
Než jsme se nadáli, byl konec týdne
a tím i konec kurzu. Každý z nás
dostal certifikát. Všichni jsme si kurz užili a doufáme, že nás Noah
navštíví i další rok.
Amálie, 8. třída

Pes pro tebe – povídání o výcviku
vodících a asistenčních psů
Ve středu 19. 9. 2018 navštívila školu naše bývalá
žákyně Martina Šípková se dvěma čtyřnohými
společníky. Martina pracuje na výcviku psů
pro nevidomé, postižené a pro vozíčkáře. Ti pejsci
se mi líbili. Zvedali různé věci ze země. Ten starší
pejsek to uměl moc dobře. Ten druhý na to, že byl
ještě štěně, uměl podat nůžky, klíče a lžičku. Určitě
jsou moc potřební.
I když trvá dlouho, než se vycvičí, tak hodně
pomáhají postiženým lidem. Pejsci chodí také
do nemocnic a dělají těm lidem společnost:
zahřívají je a mazlí se s nimi.
To představení se mi moc líbilo. Pejsci byli moc
šikovní a moc se mi líbili. Mohli jsme se s nimi
i pomazlit a pohladit si je.
Alice, 4. třída

Běh okolo Stříbrného jezera
Dne 20. 9. 2018 ve čtvrtek se 6 kluků a 10 holek zúčastnilo
okresního běhu okolo Stříbrného jezera. Jako doprovod jel s námi pan učitel Čech. Jeli jsme autobusem do Opavy a poté
jsme šli ke Stříbrnému jezeru.
Jako první jsme si prošli trasu, po které jsme měli běžet. Nejdřív běžel první stupeň, poté druhý. Než jsme šli na start,
dostali jsme kartičku s názvem školy a naším jménem. Tyhle kartičky jsme nesměli ztratit, jinak byl náš sportovní výkon
zbytečný. Pan učitel Čech nás povzbudil: „Kdo bude první, poletí domů helikoptérou, a kdo do třetí desítky, dostane
čokoládu.“ Tu čokoládu jsme dostaly my dvě a Naďa.
Za družstvo jsme se holky z 6. a 7. třídy umístily šesté ze sedmnácti. Kluci z 6. a 7. třídy se umístili osmnáctí z devatenácti
a holky z 8. a 9. třídy se umístily desáté z třinácti. Kolem půl sedmé jsme přijeli unaveni, ale spokojeni s našimi výkony.
Moc se nám to líbilo a pan učitel s panem ředitelem byli s našimi výkony také spokojeni.
Aneta a Anna, 7. třída

72 hodin
Dne 11. října 2018 jsme se zúčastnili projektu 72 hodin.
Vypravili jsme se do mateřské školy u kostela a tam hrabali listí, pleli a zametali. Teplé
počasí připomínalo spíš červen než říjen, takže nám šla práce pěkně od ruky. Brzy
bychom měli vše hotovo, kdyby nefoukal vítr a neshazoval listí zpět na uhrabaný trávník.
Po návratu do školy jsme žákům osmé třídy, kteří zametli a uklidili celý areál školy,
pomohli vyplet parkoviště.
Ondřej, 9. třída

Slavnostní vysazení stromu republiky
u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR
Dne 26. října 2018 se všechny třídy ZŠ a MŠ Březová zúčastnily sázení našeho
národního stromu jako připomínku k 100letému výročí vzniku
Československé republiky. Sázení začalo v 10 hodin dopoledne. Pan starosta
společně s panem ředitelem měli úvodní řeč a žáci naši školy měli menší
vystoupení. Dále k lípě přihodili pan ředitel, pan starosta, zástupkyně klubu
důchodců a zástupci 1., 5. a 9. třídy lopatu hlíny.
Pro veřejnosti se tato akce opakovala v neděli 28. října od 9 hodin. Teď už
jen stačí lípu pozorovat a čekat, jak se jí bude vést a jestli bude vzkvétat stejně jako náš stát.

Výročí školy
V pátek 16. listopadu 2018 proběhla
oslava 70. + 1. výročí školy. Akce byla
zdařilá, účast hojná. Moc děkujeme všem
maminkám, babičkám i dalším rodinným
příslušníkům – a samozřejmě dětem –
za upečení
nádherných
dortů.
red

Šimon, 9. třída

Výlet do Vídně
Dne 5. 12. okolo čtvrt na osm jsme se všichni shromáždili na nádraží
v Hranicích. Vlakem jsme jeli asi hodinu a půl. Vystoupili jsme na nádraží
ve Vídni a všechny nás tam hned od prvního pohledu ohromila jeho
modernost.
Z nádraží jsme šli do metra a v něm jsme jeli tři stanice
na Stephansplatz. Tam jsme navštívili kostel, který byl krásně
vyzdobený. Potom jsme šli do Schönbrunnu. Cestou jsme viděli spousty
luxusních obchodů. V Hofburgu jsme si v přízemí prohlédli různý
porcelán a v prvním patře jsme viděli, jak žila císařovna Alžběta
Bavorská, která je známá pod přezdívkou Sissi. Sissi (oproti ženám v té
době) byla velmi sportovně založená – měla svou vlastní tělocvičnu, ve
které trávila většinu dne.
Poté jsme měli rozchod na jednom z tamějších trhů. Z trhů jsme šli
do přírodovědného muzea, v něm jsme viděli dinosaury, vycpaná zvířata
a různé kameny. V mikroskopech jsme si mohli prohlédnout například
kůži hada zblízka. Po muzeu jsme navštívili další adventní trhy. Zpátky
z centra jsme šli opět po Stephansplatz, která byla nádherně osvícená.
Ve Vídni se mi líbilo, určitě bych se tam vrátila znovu. Natálie, 8. třída

Vánoční besídka
Je tady prosinec, nejkrásnější a nejkouzelnější měsíc v roce, a k prosinci už tradičně patří vánoční představení, na které
se každý rok chodí dívat mnoho lidí. Na besídku jsme začali nacvičovat už v září, pod dohledem paní učitelky Hrbáčové.
Cvičili jsme opravdu pilně- zkoušeli jsme v hodinách, odpoledne nebo v našem volném čase. Ani jsme si to neuvědomili a
nadešel pátek, neboli Den D, kdy jsme měli předvést, co jsme za 3 měsíce nacvičili. Mnohé z nás přepadla nervozita, ale
nakonec jsme na pódium vstupovali s úsměvem.
Letošní besídkou nás provázel Harry Potter s jeho kamarády Ronem a Hermionou. Tito tři kamarádi chtěli vědět, jak to
tady vypadalo dříve. Děti z nižších ročníků nám pomocí krabic ukázaly, jak se naše škola vyvíjela postupem času,
dramatický kroužek předvedl vtipnými scénkami rozdíl mezi nacvičováním na besídku dnes (kdy zavládá trochu chaos a
zmatek v zákulisí) a dříve. Dále jsme se podívali, jak vypadalo kino dříve a jak dnes. Kino dnes nám vtipnou scénou
znázornili naši nejstarší žáci- deváťáci. Ti si připravili i písničku a taky zatančili na mix několika písniček. Jejich představení
dojalo mnoho diváků. Poté jsme zhlédli ještě tanečky dětí z nižších ročníků. A pak následoval zlatý hřeb celé besídky:
Na promítací plátno se promítly staré fotky bývalých žáků. A ti potom přišli a ukázali se, jak vypadají dnes. Objevili se
tam prarodiče některých z nás, ale i zaměstnanci naší školy. Na závěr už jen Harry Potter se svými kamarády popřáli
šťastné a veselé Vánoce.
Amálie, 8. třída

 Naše redakce se k přání připojuje: Krásné Vánoce a hodně zdraví v novém roce!   

