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

Druhá polovina dubna se na naší škole nesla i v duchu sportovních soutěží, kterých se
zúčastnili jak mladší, tak i starší žáci. Mladší se zúčastnili jubilejního Bosonožského běhu v naší
spřátelené škole a také se bili jako lvi v korfbalovém turnaji. Starší žáci skákali do výšky a také se
zhostili klání OVOV.
Školního kola ve skoku vysokém se ve středu 14. dubna zúčastnil rekordní počet děvčat. Dívky na
medailových pozicích si zlepšily své osobní rekordy. Mladší děvčata ze 6. ročníku si zažila atmosféru
závodů poprvé a snad také okoukala mnoho poučného od svých starších kamarádek. Na konci závodu byly
všechny závodnice odměněny malou sladkostí. První tři pozice za 6. a 7. ročník obsadily se stejným
výkonem K. Kostíková, V. Sobotková a N. Voborná. Z žákyň 8. a 9. ročníku první místo vybojovala A.
Hynková, 2. příčku obsadila S. Hedijová a na 3. místě skončila L. Tichá.
První tři dívky získaly medaile, diplom a věcnou cenu. Vítězky si mohly vybrat tričko s logem
školy. Soutěž i odměny připravil ŠSK při ZŠ Bosonožské.
Dva týdny na to proběhlo na ZŠ Svážná obvodní kolo OVOV (Odznaku všestrannosti olympijských
vítězů). V soutěži družstev získali starší žáci (V. Sobotková, B. Holanová, A. Jarošová, T. Scholz, F.
Křivánek, D. Seidl, S. Hynk) 7. místo. Jako jednotlivci soutěžili S. Sahatciu, M. Kratochvíl, T. Krejčí a L.
Kinc. F. Křivánek a D. Seidl se umístili shodně na 4. místě. S. Sahatciu obsadila 5. místo, V. Sobotková 9.
místo. A. Jarošová byla na závodech poprvé. Umístila se na 7. pozici a podařilo se jí zlepšit ve všech pěti
disciplínách! Překvapivě tak nahradila v družstvu děvčata, která se na závody nedostavila. Všichni ostatní se
snažili o co nejlepší výkony a každý si zlepšil nejméně 2 své osobní rekordy.
Největším úspěchem je výkon Milana Kratochvíla z 8. A, který obsadil 1. místo a postupuje tak do
krajského finále, které se koná 6. června 2016 v Brně na hřišti Pod Palackého vrchem.
Pochvala a poděkování patří bezesporu účastníkům ve všech soutěžích, neboť vždy se ctí
reprezentovali naši školu.
J. Strouhalová, ZŠ Bosonožská, duben 2016

