Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty MU v Brně

Žáci Školního parlamentu ZŠ Bosonožská se dohodli, že uspořádají jednodenní školní akci v rámci
svátku sv. Valentýna. Nazvali ji „Předvalentýnský společenský den“ a konala se v pátek 13. února 2015.
Tento den byl věnován společenskému a slušnému chování, společenskému odívání a také etiketám.
Jednotlivé třídy si mohly dopředu vybrat z témat, která spolu úzce souvisela. Volili si například z etikety
stolování, společenského odívání, chování v MHD a divadle (kině), chování pána k dámě či k dospělé osobě,
chování ve škole a z dalších. Každá třída vypracovala v páteční den poster s touto tematikou a kromě běžné
výuky celý den společně s učiteli hovořili nejen o tomto vybraném tématu, ale i o jiných.
V rámci tohoto dne samozřejmě nesmělo chybět společenské oblečení. Nejen členové školního parlamentu a
pedagogický sbor, ale i všichni žáci se tohoto úkolu zhostili velmi svědomitě. Celou školou se nesla
společenská atmosféra, a to nejen díky kloboučkům, cylindrům, sakům, kravatám, kostýmkům a šatům, ale i
díky příjemnému ovzduší, kdy se k sobě děti chovaly velmi hezky a snažily se navzájem se respektovat.
Žáci si také mezi sebou rozdávali valentýnská zamilovaná přání, která ovšem mohla být také omluvného
charakteru, pokud chtěl někdo někomu odpustit, omluvit se, či s ním znovu navázat ztracené kamarádství.
Nejlépe oblečení žáci dostali VIP vstupenku, kterou mohli vyměnit za sladkou odměnu a dostali tak i
jedinečnou příležitost vyfotografovat se s paní ředitelkou.
Členové školního parlamentu mají v plánu tuto akci dále rozvíjet a chtějí jí dát přesah do celého školního
roku. Budou vytvářet na zvolená témata dramatické scénky a plánovat další činnosti se slušným a
společenským chováním spojené.
Celou akci si chválili nejen učitelé, ale i žáci, kteří jí byli nadšeni.
Projektový den dokumentovali pro společnost Livemems.cz pan Yaromír Kučera a někteří žáci naší školy,
takže nám zůstane také cenný obrazový materiál.
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