Masarykova základní škola Horní Bříza

Energie a lidstvo
Výstava technické tvořivosti se povedla

♦ elektronické noviny ♦ číslo 02 ♦ 03 / 2012 ♦

Druhého března se v naší základní škole uskutečnila výstava
technické tvořivosti žáků s názvem „Energie – budoucnost
lidstva“. Před zahájením výstavy pro veřejnost proběhla
prohlídka výstavy jednotlivých tříd od 1. do 9. ročníku.
Stanoviště byla různá: od zvuku po lidskou energii, mobilní
telefony, energii kouzla, chemickou energii, elektřinu, pokusy
s ohněm až po výstavu výrobků našich šikovných žáků. Naši
školu navštívilo kolem 200 lidí a zájemců z města Horní Bříza
a na výstavu byla spousta kladných a uznalých ohlasů.
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Realizované projekty školy přinášejí prospěch žákům i veřejnosti

Pečlivě sledujeme přípravu na
školní
která se péči
usku-v nemocnicích ve Stodu a RokyÚvahaakademii,
omezit zdravotní
teční v Klubu
v Horní
Bříze jižPlzeňského
ve
canech
je podle
hejtmana
kraje Milana Chovance
středunelogická
4. dubna.a Jak
nám řekl Navíc jde zcela proti dlouhozcela
nepromyšlená.
ředitelzdravotnické
školy Ladislav
Čása,
dobé
strategii
krajského úřadu.
všechna
čísla, tedy jednotlivá
„
matematika, cizí jazyky), inovystoupení, už jsou uzavřena a
Plzeňský
je v současné
vace
výuky kraj
prostřednictvím
ICT
už
Stod
se abudou
Rokycany
jen nacvičovat.
jsou významNa
nemoc(tvorbazřizovatelem
DUM), čtyř
vzdělávání
poradě
ná zdravotní
učitelůstřediska
se probírala
pro spátaké době
a dvou
zařízení
následné
pedagogů
v oblasti
celoročních
scénografie,
dovou oblasttedy
celého
kulisy,
Tachovrekvi- nic
nich zajišťuje
zdrakurzů Kromě
cizích jazyků,
zakoupení
zity
ska, ajihu
dalšía potřebné
severu Plzeňska,
přípravy. péče.
péči va regionu
ještě techplzeňvýpočetní
prezentační
Agentura
Rokycanska
Solasido
a Příbramska.
pak nahrála
Po-s votní
ská
nemocnice.
niky,fakultní
softwaru,
učebních pomůúčinkujícími
kud Všeobecná
hudební
zdravotní
základy.
pocek a další.
Máme
jišťovna
seana
ministerstvo
co těšit… zdravot„Ministerstvo zdravotnictví spolu
nictví uvažují o zrušení dětské(jan)
ho oddělení, porodnice a chirurgie, v těchto nemocnicích
mocnic. Zatímco v celé České
dojde k naprostému výpadku
republice je 189 nemocnic, ve
zdravotních služeb v celé oblasrovnatelném Rakousku jich je
sti.
266. Navíc
Rakušané
mají
♦ 20. března pojedou žáci reprezentovat
naši ješkolu
v olympiádě
rovnoměrně rozmístěny po cese tím výrazně zhorší
vZároveň
českém jazyce
lém území a zajišťují tak 80%
dostupnost zdravotní péče pro
♦ 22. března se uskuteční okresní veškeré
kolo Plzeň-sever
recitaci
základnívpéče,
která je
většinu obyvatel západočesv finále
konečném
důsledku levnější
kého
regionu
a
tožácijak
♦ 27. března
hrají starší
okresní
v košíkové
než u nás,“ doplňuje hejtman
vzdáleností, tak časově,“ říká
♦ 28. března se pro dívky uskutečníChovanec.
Zručský festival pohybovek
hejtman Plzeňského kraje Milan
Chovanec.
♦ 28. března se uskuteční olympiáda ve fyzice pro 8. – 9. ročník

Telegraficky: co nás čeká

Rekord školy na ledě
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Za přáteli na východ EU
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škol Horní Bříza, Villeneuve sur Yonne (F) a
Klenovec (SK) se uskutečnilo v roce 2010
v Horní Bříze u příležitosti 65. výročí porážky
fašismu v Evropě. Delegace škol na něm prezentovaly výstupy z projektů o regionálních
válečných událostech.

V průběhu tohoto školního roku se dostalo hornobřízským hostiKkkkkkkkkmmkkkkkk
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sobem života slovenských dětí doma i ve škole, s reáliemi slovenského prostředí, s přírodními a kulturními památkami, účastí na
gemerských folklórních slavnostech i s lidovými tradicemi a folklórem středního Slovenska.
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NAŠI NEJMENŠÍ žáci na
školní výstavě technické
tvořivosti o energii pečlivě
sledovali řadu zajímavých
pokusů a vymožeností,
které dala energie lidstvu.
Foto: J. VACHTL

Žáci, kteří se na ní prezentovali, ale nejen oni, se dozvěděli opět něco nového. Do
programu byla zahrnuta i přednáška Ing. Václava Havlíčka,
odborníka na energetiku z
ČEZ, na téma Globální pohled
na energetiku v současném
světě.
(jan)

Do Francie v květnu
Naše škola byla pozvána na
týden Evropy, který pořádá radnice v partnerském městě ve Francii. Letošní rok je na poznávání
Evropy očima žáků (francouzských). Organizátoři budou mít
speciální program zaměřený na
Českou republiku. Předpokládá
se, že by jeli tři žáci a tři učitelé.
Týden proběhne od úterka 8. do
do pátku 11. května 2012. Francouzští přátelé by pak do Horní
Břízy měli zavítat o týden později kolem 20. května.
(jan)
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ELIŠKA JANDOVÁ, 8. A

Navštivte zajímavé akce

MLADÍ TURISTÉ na jedné z tras turistického pochodu Hornobřízský puchýř.
Foto: V. BĚLÍK

