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

Jedním z nejvýznamnějších dnů školního roku 2015/2016 v životě Základní školy Bosonožská
byl bezesporu 18. listopad 2015. Ústředním momentem dne bylo tolik očekávané slavnostní předání
zrekonstruované budovy k jejímu účelu školákům nejen ze Starého Lískovce. Tento akt dokreslily
prezentační aktivity dne otevřených dveří a také zveřejnění nového loga školy.
Den otevřených dveří byl zahájen návštěvami rodičů a ostatních přátel školy v odpoledních
vyučovacích hodinách pracovních činností, vaření, výchovy ke zdraví, tělesné výchovy, anglického
jazyka apod. Zájem vzbudily i fyzikální pokusy kroužku Věda nás baví, pohyblivost žáků během
tréninku nohejbalu a florbalu či společný workshop pro žáky třetího ročníku, kteří měli možnost
vyzkoušet techniku pískování a vyrobit si rozmanité obrázky. Rodiče měli velký zájem i o činnost
školní družiny – nejen o divadelní vystoupení 3. oddělení, a také se seznamovali s prací Školního
poradenského pracoviště. Ve spolupráci s Lékařskou fakultou MU v Brně byla připravena beseda
s rodiči druhých tříd v rámci projektu Nekuřácké domovy.
Bohatý program byl návštěvníkům zpřístupněn díky ochotným průvodcům z řad žáků 8. A,
kteří je spolehlivě směřovali do míst s aktuálně probíhajícím programem a také je seznamovali
s podobou nového loga školy ve tvaru otevřené knihy.
V 15 hodin se většina přítomných shromáždila i se všemi významnými osobami, díky kterým
máme tak hezky opravenou barevnou školu, v níž se šetří energiemi, a přitom je nám tam všem pěkně
teplo. Navíc je v interiéru opraveno hygienické zázemí u tělocvičen. Po krátkých proslovech paní
ředitelky, starosty obce a místostarosty podtrhli žáci 5. A slavnostní atmosféru zdařilým sborovým
vystoupením. Pod vedením paní učitelky Pavly Novákové zazpívali „Píseň oslavnou o té velké školní
rekonstrukci“. Píseň byla napsána jako poděkování všem, díky kterým bylo dílo naplánováno a
dovedeno do konečné podoby.
18. listopad 2015 se jistě zapíše jako významný den do dějin naší základní školy. Čas ale běží
dál, život školy s ním a my jsme přesvědčeni, že nebude význačným dnem posledním….
D. Kotolanová, listopad 2015, ZŠ Bosonožská

