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

Uteklo to jako voda…. Poslední dny a hodiny školního roku 2017/2018 jsou sčítány, žáci se
právem těší na prázdniny, blíží se den rozdání školních zpráv a také velkého loučení s našimi
nejstaršími - žáky 9. ročníku.
Poslední měsíc škola tradičně prožila nejen dobíráním učiva a dorovnáváním známek, ale také
ve znamení výletů, soutěží, exkurzí, škol v přírodě a ostatních vzdělávacích akcí.
Tak například na začátku června navštívili žáci 8. a 9. ročníku akci Preventivní vlak. Program
program se odehrál ve dvou vagónech a na nástupišti nádraží v Králově Poli. Cílem projektu bylo ukázat
všem zúčastněným, jak hazardní může být někdy nerozvážné chování lidí v okolí železnice a jak fatální
následky může mít. Program byl rozdělen na tři části. První proběhla v kinovlaku, kde byly žákům
promítnuty reálné příběhy. Hraný dokument s názvem To nedáš! seznamuje se základními pravidly
bezpečnosti na železnici a v jejím okolí. Snímek na všechny velmi zapůsobil - jednotlivé příběhy totiž
vycházely z reálných mimořádných událostí na železnici. V druhém vagónu proběhla diskuse
s vyšetřovatelem železničních nehod ze SŽDC. Žáci viděli i reálné snímky pořízené na místě železničních
nehod. Vůz byl vybaven moderní technikou, která doplňovala informace odborníka. Poslední aktivita
proběhla s hasiči SŽDC. Mohli jsme se seznámit jak s hasičským vozem, těžkou technikou, tak i speciálními
obleky, které se běžně při haváriích používají. Žáci si také prakticky vyzkoušeli své znalosti ze základů
první pomoci – resuscitaci zraněného.
Na poli sportu zabojoval výběr žáků 6. a 7. ročníku. Bylo to na 12. ročníku přeboru Brněnska
v nohejbale trojic základních škol. Ve čtvrtek 14. 06. se naší trojici Jurka, Čupera, Chytrý podařilo umístit
na hřišti SK Modřice na prvním místě!!! a také žákům Vojáček, Skalický, Pejcha na místě čtvrtém. Všichni
jim gratulujeme a děkujeme za pěknou reprezentaci školy. Poděkování za jejich vedení patří v neposlední
řadě i jejich trenérovi panu A. Stehlíkovi.
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