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Letos se uskutečnil již 7. ročník výstavy
Na škole se uskutečnil 7. ročník populární výstavy technické
tvořivosti žáků. Pro podrobnosti jsme si zašli na rozhovor s
autorkou výstavy, paní učitelkou Ilonou Hejmanovou.
Proč tuto výstavu pořádáte?
Výstava se koná proto, aby děti
měly možnost a příležitost před-
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pamětníků byl prim. MUDr. Antonín Wirth. Na první besedě se žáci
dozvěděli právě jeho příběh, o okupaci německými vojsky, transportu smrti, ale také o tom, jak za války žili obyčejní lidé. Na druhé
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rozšiřující besedě se dozvěděli příběhy z jiných úhlů pohledu. A čas
zbyl i na veselejší téma - družbu naší Masarykovy ZŠ se školou
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v Prešově. Besedy se účastnili žáci tehdejší třídy, která jela na výkkkkkkkkkkkkkkkkkk
měnný pobyt na Slovensko. Žáci mohli shlédnout krátký dobový film
o cestě do Prešova. Při jeho promítání bylo vidět v očích tehdejších
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účastníků zájezdu neskrývané dojetí.
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JAKUB ŠULDA zpívá vítěznou
píseň v Solasidu…

TÉMATEM VÝSTAVY TECHNICKÉ TVOŘIVOSTI ŽÁKŮ letos
bylo Dosáhne informace rychlosti světla? Žáci se na ní prezentovali výstavkou modelářských prací, modely stavebnic Lego,
Merkur, ale také modely z papíru a dalších materiálů. Pokusy připravili žáci z kroužků Malý Einstein a Lego NXT. Dopoledne si výstavu prohlédli žáci školy (na snímku) a odpoledne veřejnost.
Přednášku na téma Vývoj informačních technologií vedl ing. Ivo
Veřtát, Ph.D.
Foto: JIŘÍ VACHTL, 8. B
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Vzniká unikátní dokument Kolébka ve vlaku
Když 21. dubna 1945 dorazil na malé nádraží v Horní Bříze
transport vězňů převážených z táborů Flossenburg a Freiburg, mezi vězni mrznoucími v otevřených vozech se ozýval i
pláč nedávno narozené Haničky Lomové. Osudy tohoto děvčátka jsme se zabývali v roce 2011 a sledovali jsme je až do
jejích 15 let.
V dubnu 1960 přišel na Místní družby mezi školami v Prešonárodní výbor v Horní Bříze do- vě a Horní Bříze, která trvala
pis z Prešova od Hanky Lomo- až do roku 1983.
Vydali jsme se tedy po stové, ve kterém děkuje všem
občanům za záchranu svého ži- pách dokumentů, fotografií i
očitých
svědků.i Přizároveň
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Koncert učitelů ZUŠ v Horní Bří- slovenskou
a její rodinou vezákladní
dnech 6.– 8.
ze Kamila Tichoty, Štěpána Ko- května 2013 v Horní Bříze, ale
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Valentýnem.
Kolek-19 školou Klenovec.
v aule školy.
Celkem zahráli
ZŠ V. Mináča Klenovec.
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Jako v roce 2011, i letos se konala pěvecká soutěž Solasido pod
vedením Pavla Justicha. Měsíc před soutěží probíhaly konkurzy,
ve kterých se sešlo přes 50 zájemců, ale do finálového kola se jich
dostalo pouze 34. Zpěváci a zpěvačky byli rozděleni do tří kategorií, a to 1. – 3. třída, 4. – 6. třída a 7. – 9. třída.
Dopoledne probíhala generálka
a všechny ročníky naší školy se
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s velkým zájmem přišly podívat
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lé talenty. Podle ohlasů, nejvíce
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nadchlo vystoupení J. Šuldy z
9.B, který měl před pódiem nečekaný fanklub. Finále se uskutečnilo večer za účasti řady hostů a také našich rodičů a příbuzných. Jako první zazpívala A.

Dlouhá Travičku.Za ní následovali například A. Šlauf, L. Šoralová, R. Benešová, F. Beneš,
J.Žáková, J. Šmucer, P. Šmucerová, L. Dragounová, N. Kydlíčková, K. Jirušková, a další.
Porotu zaujal Jakub Šmucer
z 9. B, ale největší úspěch a
ovace měl Jakub Šulda z 9. B.
Jeho pěvecké vystoupení si
získalo sympatie celého sálu…

VÝSLEDKY podle kategorií:
1. Barbora Svobodová (Malé
kotě), 2. místo Lucie Šoralová
(Větře,větříčku), 3. Adam Šlauf
(Kdo vi)
1. Eva Šlaufová – (Asi, asi), 2.
Martin Dvořák (Lady Carneval),
3. místo – Kristýna Dlouhá
(Horehronie)
1. Jakub Šulda (Hořely, padaly hvězdy), 2. Andrea Jonáková (Strach) 3. Jakub Šmucer (Tabáček)
KAROLÍNA ŠKUBALOVÁ, 9. B
Foto autorka

