Střípky z „Březinky“
Ani jsme se nenadáli a máme za sebou dva měsíce nového školního roku.
A jaké byly u nás na „Březince“? To se dočtete v následujících řádcích.
Letošní aktivity byly nastartovány již v září. Slovo start je tady na místě, neboť
první akce byla ryze sportovní. Fandili jsme nejlepším světovým atletům, kteří nás
ohromili svými výkony na Městském stadionu v Ostravě. Díky tomu, že jsme se
zapojili do sportovní soutěže Ostrava fandí kontinentům, obdržela naše škola volné
vstupenky. Každý účastník zapojený do této soutěže získal triko s logem daného
kontinentu, který byl jednotlivým školám vylosován. My jsme se stali fanoušky
Evropy. Během sportovního klání se mohli návštěvníci zúčastnit ve Fan zóně soutěží o
věcné ceny. Všichni jsme odcházeli plni dojmů z jedinečné stmelující sportovní
atmosféry.
Některé akce na naší škole mají svou tradici, například výtvarná soutěž Barevný
podzim, sběr papíru, jiné se uskutečnily poprvé. Zajímavou novinkou byla letos
návštěva našich „deváťáků“ na střední škole. Cílem jejich exkurze byla SPŠ Zengrova.
Tam si během dvou dnů vyzkoušeli vytvořit 3D model pro 3D tisk podle nákresu,
programovali CNC stroj, prohlédli si dílnu a také firmu, ve které se tyto stroje
využívají. Zhlédli i měřicí stroj, který využívá laserové technologie. Tato zkušenost jim
zajisté pomůže při výběru střední školy.
Ale ani učitelé nezaháleli. Absolvovali několik školení, například práce s
tabletem, který brzy využijí v jednotlivých hodinách.
Je mezi námi budoucí Einstein? Tuto otázku jsme si pokládali, když u nás
probíhalo testování Mensy ČR. Potěšilo nás, že se mezi vybranými žáky objevilo
několik nadaných jedinců. Pokoušíme se je podporovat nejen ve škole, ale také dalšími
aktivitami. Za tímto účelem se pořádají exkurze a poznávací zájezdy. V říjnu vyjela
skupina žáků navštívit ZOO v Olomouci, ruční papírnu ve Velkých Losinách a Vida
centrum v Brně. Vše zdokumentovali na zapůjčených tabletech.
Největší pozornost byla letos věnována oslavám 100. výročí republiky. Také my
jsme se aktivně zapojili do těchto oslav. V závěru loňského školního roku jsme se
zúčastnili akce Slavnosti obvodu s naším programem „Pojďte, pane, budeme si hrát“,
který jsme prezentovali také v několika domovech pro seniory.
V červnu jsme vystupovali v Korýtku a na Kamenci, v říjnu nás přivítal domov
Magnolie a opět pro velký úspěch Korýtko. Pásmo bylo věnováno několika
významným osobnostem naší vlasti. Senioři si s námi zavzpomínali na slavné Čechy a
zazpívali dobové písně. Všechna setkání byla velmi milá a společný zpěv smazal
pomyslnou věkovou hranici.
Poslední střípek naší podzimní mozaiky tvoří divadelní představení Hodina
Komenského, které jsme zhlédli s žáky sedmého ročníku. Tato významná osobnost se
vryla do našich srdcí díky vtipnému a zároveň zajímavému zpracování.
A co se bude dít na naší škole v dalších měsících, o tom se dočtete příště.
L.K.

