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

A je to tu! Poslední měsíc, týden, den školního roku 2015/2016 a žáky tolik očekávané
prázdniny. Děti plánují s rodiči společný prázdninový čas a naši deváťáci ještě navíc způsob, jak se
důstojně rozloučit s povinnou školní docházkou. Podobně jako jinde i na naší škole byl červen ve
znamení opakování učiva, školních exkurzí a výletů, škol v přírodě, vyvrcholení prezentace
rozmanitých činností a ukončení dlouhodobých akcí.
Za zmínku určitě stojí historicky prvně konaný rozlučkový ples žáků 9. ročníku. Dlouhé pečlivé
přípravy vyvrcholily poslední pátek školního roku. Za přítomnosti žáků, jejich rodičů, pana starosty
naší městské části, přátel a pedagogů shrnuli deváťáci nejvýraznější mezníky svého působení na naší
škole, promítli památeční fotografie, pobavili zábavnými soutěžemi i tancem. Děkujeme jim za
nezapomenutelně strávený večer.
V červnu se uskutečnila tradiční pěvecká soutěž tří škol Starého Lískovce organizovaná panem
starostou - proběhla v odpoledních hodinách na vícegeneračním hřišti Bosonožská za hojné účasti
rodičů a veřejnosti. Kromě vlastního pěveckého zápolení mezi 14 účastníky ucházející se o titul
Superstar 2016 se představila každá škola krátkým hudebním a tanečním pásmem. Naši školu
reprezentovali tito zpěváci: Dita Vodičková (1. B) s písní Když se zamiluje kůň, Eliška Tothová (5. A) Ty
jsi ten nej, Kateřina Mrázková (6. A) Teče voda teče a Kristýna Doležalová (7. D) Píseň svou mi tenkrát
hrál. Taneční vystoupení nacvičila p. uč. Sýkorová se svojí třídou 1. B na píseň Pátá a písničky Počtář a
Červnové učitelky zazpívali žáci 5. A, kteří na závěr zatancovali na píseň Jsme parta správná pod
vedením p. uč. Novákové. Pásmo naší školy zakončili pedagogičtí pracovníci vystoupením
„Trubky&Company“. Pod vedením p. uč. M. Šolce předvedli bubnování na boomwhackers, které mělo
velký úspěch. Porota v čele s předsedkyní Alenou Antalovou rozhodla nakonec takto: 1. místo obsadilo
duo ze ZŠ El. Přemyslovny, 2. místo obsadila Dita Vodičková (ZŠ Bosonožská) a 3. místo získala
Kristýna Doležalová (ZŠ Bosonožská). Cenu publika získala
žákyně ze ZŠ Labská Adéla Nováková.
Na konci školního roku se vybraní žáci 8. a 9. tříd
zúčastnili historické exkurze na téma: "Holocaust a genocida".
Exkurze byla zahájena
prohlídkou
areálu
Březinky,
původně
vesnice
v jižním
Polsku, na jejímž
území vyrostl za 2.
světové války nacistický vyhlazovací tábor. V odpoledních
hodinách žáci navštívili starobylé královské město Krakov bývalé hlavní město polského království ležící na březích řeky
Visly, které je právem označované za srdce Polska. Prohlédli
si zámek Wawel a katedrálu, poté se vydali na procházku starým městem. Exkurze splnila očekávání a
doplnila žákům informace ze studia dějepisu.

Žáci 2. B měli v posledním čtvrtletí školního roku
připravenou výuku mimo budovu školy formou
návštěvy edukačního programu k výstavě Maxima
Velčovského Vše za 39 v Moravské galerii v Brně.
Program je seznámil s prostředím galerie a především
s tvorbou
jednoho
z nejvýznamnějších
českých
designérů – jeho dětskými kresbami, kuriózními
sbírkami, nápaditými instalacemi a zajímavostmi
z oblasti produktového designu. Děti si mohly
vyzkoušet některé techniky a na závěr v dílně vytvořit
vlastní díla.

Žáci 9. ročníků pro změnu absolvovali
přírodovědnou exkurzi. Navštívili národní přírodní
památku Stránská skála, kde se v rámci přírodopisu,
zeměpisu i geologie dozvěděli, proč je zrovna tato
lokalita vyhlášena chráněným místem. Na místě ve
skupinkách vyplňovali pracovní listy a dozvěděli se
nové poznatky a rozšířili si učivo o geologické stavbě
ČR. Za velmi krásného počasí si nakonec všichni užili i
trochu zaslouženého odpočinku po načerpání nových
informací z oblasti přírodovědného vzdělání.
Pro některé starší žáky naplánovali jejich třídní
učitelé vícedenní školní výlety. Tak třídy 6. D a 7. C absolvovaly zážitkový dvoudenní výlet pro
stmelení kolektivů v areálu westernového městečka Šiklův mlýn, který nabízí pestré volnočasové
vyžití v nádherné přírodní lokalitě. Aby se toho stihlo co nejvíce, bylo nutné si přivstat. V Šiklandu si
naplánovali westernové aktivity, kterými se zbývali po oba dny. Pak se z žáků stali odvážní jezdci na
divokém býku, na koni i v místním vláčku Pacific Express. Dobrodružné povahy se pustily do hledání
drahokamů, rýžování zlata nebo zrcadlového labyrintu. Praví pistolníci zkoušeli své umění
v lukostřelbě i ve střelbě ze vzduchovky. Pro všechny návštěvníky pak bylo připraveno akční divadelní
představení Zlatý důl v amfiteátru s ukázkou lasování, honby dobytka i soutěží nejrychlejších
pistolníků Divokého západu. Nechyběly ani sportovními disciplíny: fotbal a skoky na obří trampolíně.
Večerní diskotéka se však nesetkala s velkým ohlasem - zvítězil večerní táborák a špekáčky. Do
postele všichni ulehali unaveni a plni zážitků z celého
dne na divokém západě. Před odjezdem domů bylo
připraveno poslední překvapení celého pobytu –
návštěva strašidelného zámku Draxmoor. Počáteční
3D kino nás nechalo docela v klidu, ale samotná
prohlídka mezi strašidly už byla i pro největší hrdiny
náročnou zkouškou odvahy. Někteří až po několika
pokusech, ale celkově všichni bez větší úhony úspěšně
prošli celou strašidelnou scenérií zámku. Pro většinu
účastníků bude tato zkušenost na dlouhou dobu tím
nejsilnějším zážitkem zábavného výletu.
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