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SOŠ A VOŠ BŘEZNICE: EXKURZE DO PRAHY „TROCHU JINAK“

Stezka je otevřena, následuje hřiště
Nová naučná stezka, která má celkem deset zastavení, byla

slavnostně otevřena v areálu VOŠ a SOŠ Březnice v pátek
17. 10. 2014 za účasti představitelů Města Březnice – Ing. Petra
Procházky a Jiřího Štěrby. Akce se zúčastnil i starosta Města
Rožmitál pod Tř. a poslanec Parlamentu ČR  Ing. Josef Vondrá-
šek. Jak již bylo uvedeno, stezka vznikla díky účelové dotaci
z rozpočtu Středočeského kraje, která činila 114 500 korun.

Otevření naučné stezky, která je přístupná nejen žákům
a studentům ale i široké veřejnosti, bylo spojeno s tradiční vý-
stavou ovoce a zeleniny ve společenském sále školy. Děkujeme
všem občanům Březnice a okolních obcí, kteří na výstavu při-
spěli svými výpěstky a také všem, kteří se na vystavené vzorky
přišli podívat. I když byla výstava spojena se dnem otevřených
dveří a prezentací oborů, byla především určena široké veřej-
nosti.

Naučná stezka není ovšem poslední novinkou letošního roku,
na školní zahradě se buduje i nyní.

V současné době se dokončují práce na výstavbě nového mul-
tifunkčního hřiště, které bude financováno z našeho investičního
fondu. Hřiště je umístěno mezi domovem mládeže a stávajícím
fotbalovým hřištěm a bude sloužit pro žáky a studenty naší
školy. Využijí jej na volejbal, tenis atd.

Ing. Marie Fiřtíková
ředitelka školy

Ve středu 22. 10. 2014 jsme vyrazili na netradičně koncipo-
vanou exkurzi do Prahy. Bylo nás pět, tedy alespoň původně,
ale nakonec jsme vzhledem k výslednému počtu přihlášených
žáků museli naše učitelské řady zredukovat na následující se-
stavu: Mgr. Eliška Houzimová (AJ, ČJ), Mgr. Jana Kubešová
(ČJ a D), Mgr. Simona Luftová (AJ) a Mgr. Oldřich Motáň (AJ).
Exkurze byla určena pro studenty maturitních ročníků. Z před-
mětů, které vyučujeme, je zjevné, že naše exkurze se snažila
o mezipředmětové vztahy, a to zejména mezi českým jazykem,
literaturou, dějinami a anglickým jazykem. Zapojili jsme ovšem
také pohybové aktivity (studenti měli přenést jednoho člena
skupiny na určité místo), jednoduché počty (převod římských
číslic na arabské), logické uvažování a výtvarnou činnost (malo-
vání domovních znamení v Nerudově ulici). Aby uskutečnění
takovéto koncepce bylo vůbec možné a smysluplné, rozdělili
jsme studenty do čtyř skupin po zhruba devíti členech. Rozdě-
lení probíhalo zcela náhodným losem, stejně jako přidělení jed-
notlivých vyučujících ke skupinám. K tomuto kroku nás vedl
především fakt, že studenti již brzy odmaturují a nastoupí na
nejrůznější pracovní místa, kde budou nuceni spolupracovat
s novými lidmi, často i takovými, kteří jim nebudou primárně
sympatičtí. Týmová práce ve skupinách náhodně namíchaných
studentů, kteří, jak sami přiznali, se spolu běžně ani moc ne-
baví, probíhala bez nejmenších problémů. Studenti procházeli
předem vytyčenou trasou centrem Prahy, na které plnili úkoly

nejrůznějšího druhu, a to s obrovskou chutí, s jakou se v běž-
ném vyučování mnohdy nesetkáme za celý školní rok. Postup-
ně zjiš
ovali, že víc hlav víc ví, a že pokud budou navzájem spo-
lupracovat a každý přispěje svou troškou do mlýna, vymyslí
nakonec dohromady správnou odpově�. Většina skupin došla
přes nepřízeň počasí (zhruba polovinu exkurze propršelo) vět-
šinu zastávek a splnila větší část úkolů. Moje úžasná skupina
dokonce trvala na tom, že půjdou až do konce, i přesto, že měli
jen tři deštníky a nebyli zrovna nejvhodněji obutí. Díky tomuto
odhodlání, otrlosti a vytrvalosti nakonec také spravedlivě zví-
tězili. Nejkrásnějším momentem z mého pohledu bylo asi za-
stavení na Hradčanském náměstí, kde studenti v domnění, že
se jedná o úkol, začali v párech tančit na místní pouliční swin-
govou kapelu. I když zjistili, že se o skutečný úkol nejednalo
a že nebudou ohodnoceni body, pokračovali v tanci a užívali si
tuto spontánní a pro mnohé nezapomenutelnou chvilku. Paní
učitelka Kubešová zase zažila podobně vzácný okamžik se svou
skupinou na Židovském městě, kde se při plnění úkolů všichni
shromáždili v kroužku a po vzoru tučňáků se k sobě tiskli, aby
se zahřáli a vyslechli vyprávění o židovských tradicích. Podob-
ně silné okamžiky i nejrůznější humorné situace jistě zažívali
i ve zbylých dvou skupinách. Myslím, že právě tyhle jedinečné
chvíle a nadšení zúčastněných jsou tím, co nás, učitele, žene
kupředu, a co nás nutí říkat si, že všechen ten strávený čas nad
poměrně náročným plánováním výletu stál přece jen za to!

Mgr. Eliška Houzimová

STUDENTKY VOŠ A SOŠ BŘEZNICE POMÁHALY NEVIDOMÝM
A SLABOZRAKÝM LIDEM

Studentky 3. ročníku oboru Sociální činnost Aneta Kopáčková, Kristýna Šlaisová, Kristýna Morkusová se rozhodly zapojit do
celorepublikové sbírky „Bílá pastelka“ prodejem  bílých pastelek, symbolem světa nevidomých, v minimální hodnotě 20,- Kč
nejen na naší škole, ale i v ulicích Březnice. Podařilo se jim prodat celkem 100 ks pastelek a vybrat částku 2 484 Kč.

Sbírku pořádala Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR)ve spolupráci s Tyfloservisem a  TyfloCent-
rem. Výtěžek sbírky je určen na speciální služby pro nevidomé a slabozraké lidi - např. výcvik vodících psů, výuka prostorové
orientace, kompenzační pomůcky, obsluha PC, uplatnění v zaměstnání atd. Cílem pomoci je, aby nevidomí a slabozrací lidé mohli
vést co nejsamostatnější život.

Velký dík patří nejen studentkám, které sbírku organizovaly,  ale také Vám všem dárcům, kteří jste zakoupením pastelky nebo
jen drobným darem přispěli na dobrou věc. Mgr. Jana Horníková

VOŠ a SOŠ Březnice
poprvé uspěla
v programu ERASMUS+

Poprvé v historii se VOŠ a SOŠ Březnice podařilo zapojit do me-
zinárodního programu ERASMUS+ s projektem s názvem „IT or
not IT“ (vybaveni moderními technologiemi dosáhneme našich
cílů), a to hned v roli koordinujícího partnera celého projektu.

Erasmus+ je novým programem EU (který navazuje na známý
program Comenius). Jeho hlavní prioritou je podpora zaměst-
nanosti a rozvíjení klíčových kompetencí mladých lidí v rámci
EU. Projekt bude trvat od roku 2014 do roku 2016. Během
této doby proběhne několik mezinárodních setkání mezi stu-
denty a učiteli. Naši studenti budou mít možnost zapojit se
do práce na zajímavých projektech, zdokonalovat své jazykové
schopnosti, naučit se spolupracovat s vrstevníky z jiných zemí
a rozvíjet nová přátelství. Bude to výborná příležitost dozvědět
se, jak se učí v jiných zemích Evropy, jak žijí tamní studenti,
poznat jinou kulturu a zvyky.

V současné době se naše škola připravuje hostit první projek-
tové setkání v Březnici, kterého se zúčastní mezinárodní tým
učitelů ze všech partnerských škol (Chorvatsko, Kypr, Polsko,
Španělsko a ČR). Společně budeme plánovat konkrétní výstu-
py a práci na projektu. Věříme, že tato spolupráce, získané zku-
šenosti a zážitky obohatí jak naše studenty, tak i pedagogy
v jejich práci i životě.

Za Erasmus tým Mgr. Simona Luftová, VOŠ a SOŠ Březnice


