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PROJEKT ERASMUS + OTEVÍRÁ BRÁNY ŠPANĚLSKA
BŘEZNICKÝM STŘEDOŠKOLÁKŮM
Další vzdělávací pobyt v rámci
projektu Erasmus + „IT or not IT?“
Reaching our goals equipped with
modern tools (Dosahování našich cílů
pomocí moderních nástrojů IT) absolvovala skupina 6 vybraných středoškoláků, jmenovitě Lucie N., Žaneta, Alžběta, Lucie V., Adam, Lukáš
a dva vyučující, Oldřich Motáň a koordinátorka projektu Simona Luftová. Tentokrát jsme se v posledním
říjnovém týdnu vypravili letecky do
španělského, přesněji řečeno baskického města, Donostia (San Sebastian
ve španělštině).
Po příletu nás přivítalo velmi příjemné a pro nás nečekaně teplé klima.
Hned první pracovní den po přivítání na hostitelské škole Maria Reina
Eskola, po prohlídce školy a seznamovacích aktivitách, se všechny týmy
z Polska, Kypru, Chorvatska, Španělska a ČR pustily do projektové práce.
Nejdříve každá země prezentovala
téma „Jak mladí lidé tráví svůj volný čas.“ Po obědě následoval
workshop Voki, což je aplikace umožňující svým uživatelům
tvořit své vlastní mluvící postavičky. Úterý bylo ve znamení
sportu. Na kolech jsme poznávali krásy našeho přímořského
hostitelského města a zároveň jsme vyzkoušeli fitness aplikaci
Endomondo. Aby toho nebylo málo, tak jsme ještě v odpoledních hodinách „zdolali“ lanovkou horu Monte Igeldo, ze které
byl opravdu úžasný výhled na město a pláže. Připadali jsme si
jako v malém Rio de Janeiru. V dalších dnech nás čekala
návštěva hlavního města Baskicka Bilbaa a další práce s IT
aplikací s názvem Audacity. S pomocí této aplikace si studenti

mohou vytvořit vlastní rádio vysílání. Nechyběl ani velmi zajímavý workshop o bezpečnosti na internetu. Týden utekl jako
voda a byl tu čas loučení. Ještě zbývalo si v mezinárodních
týmech zahrát třeba kopanou, košíkovou nebo se protáhnout
na zumbě a pak už jen zabalit kufry a vyrazit směr letiště.
Věřím, že si každý moc užil tuto zahraniční zkušenost, a již
to byla cesta letadlem, pobyt v rodinách, ve městě, ve škole,
oceán, místní kuchyně či nová přátelství. A jak jsem slyšel,
většina z nás by se do tohoto koutu světa chtěla podívat ještě
jednou.
Oldřich Motáň

SBÍRKA „BÍLÁ PASTELKA“ na VOŠ A SOŠ BŘEZNICE
Letos se opět po roce studentky 4. ročníku oboru Sociální činnost Aneta Kopáčková a Kristýna Morkusová
rozhodly podpořit dobrou věc a zapojily se do celorepublikové sbírky „Bílá pastelka“, která pomáhá nevidomým a slabozrakým
lidem. Dívky motivovalo zapojit se do této sbírky také to, že i naši školu navštěvuje studentka se zrakovým postižením.
Studentky prodávaly bílé pastelky v minimální hodnotě 20,- Kč nejen na naší škole, ale i v březnických a příbramských ulicích.
Podařilo se jim prodat celkem 140 ks bílých pastelek (symbol světa nevidomých) a vybrat tak částku 2 861,- Kč.
Velký dík patří nejen studentkám, které sbírku organizovaly, ale také Vám všem, dárcům, kteří jste přispěli.
Výtěžek sbírky jde na pomoc nevidomým a slabozrakým lidem, aby mohli vést co nejsamostatnější život - např. pomocí vodícího
psa, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, výuky prostorové orientace apod.
Mgr. Jana Horníková

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro zájemce o studium na SOŠ Březnice:
AGROPODNIKÁNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SOCIÁLNÍ ČINNOST
v pátek

4. 12. 2015 od

8.00 do 16.00 hodin

(s možností nahlédnout do výuky předmětů všech oborů)

v sobotu
v pátek
v sobotu

5. 12. 2015 od 9.00 do 11.00 hodin
22. 1. 2016 od 13.00 do 16.00 hodin
23. 1. 2016 od 9.00 do 11.00 hodin

Po telefonické domluvě Vás rádi provedeme školou a podáme informace i mimo dny otevřených dveří.
Pozn.: V každou celou hodinu proběhne informační schůzka, po ní následuje prohlídka školy

