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Na ZŠ Bosonožská se utkali
mistři anglického slova
V
e vyučovacích hodinách Kon
verzace v angličtině si žáci
8. a 9. ročníku připravovali zadaná
konverzační témata a pod vede
ním svých vyučujících uspořádali
třídní kolo soutěže, kde předvedli
své jazykové dovednosti. Na jed
notlivých konverzačních tématech
se dohodli vyučující předmětové
komise cizích jazyků, kteří také se
stavili hodnotící kritéria pro výběr
těch nejzdatnějších řečníků. Vítě
zové třídních kol pak postoupili do
školního kola konverzační soutěže
v angličtině.
V jazykové učebně se 30. ledna
nakonec sešlo osm soutěžících

a každý z nich si vylosoval jedno
téma, na kterém měl dokázat, na
kolik vládne anglickým slovem. Na
téma měl plynule hovořit sám, ale
čekaly jej také nahodilé otázky od
všech vyučujících.
Vítěz postoupil do okresního
kola, které se koná 22. února v CVČ
Lužánky. A kdo půjde do Lužá
nek školu reprezentovat? Nejlé
pe konverzovali Tereza Kalábová
z 8.A a Stanislav Hynk s Barborou
Holanovou z 9.A. Všem moc blaho
přejeme a věříme, že se jim povede
dobře reprezentovat naši školu
i na brněnské úrovni soutěže.
J. Macháček, ZŠ Bosonožská

Beseda s autorem dětských hororů

P

oslední leden bývá ve školách
nevšedním dnem proto, že
všichni žáci obdrží školní zprávu
o své pololetní práci. U nás ve škole
byl navíc pro žáky čtvrtých, pátých
a šestých ročníků ještě zpestřen
o neobvyklou besedu se spisova
telem Janem Svitákem. Jan Sviták
je autorem hororových příběhů pro
děti. Setkání u nás ve škole autor
odstartoval besedou se žáky: po
vídali si, co je třeba k tomu, aby
napsali knihu nebo příběh. Vysvět

loval si s dětmi pojmy jako fantazie,
múza a kreativita. Děti kladly otázky
a zajímaly se o to, co vše předchází
vydání knihy. Na besedu navázalo
autorské čtení ze dvou knih Jana
Svitáka (Luciferovo kopyto a Čerto
vo kopyto). Při jedné z ukázek byli
nejmenší žáci zapojeni do děje – to
když je autor vyzval, aby příběh do
plňovali o zvukové efekty. Dětem
se beseda líbila a ukázky z knih se
zaujetím poslouchaly.
P. Nováková, ZŠ Bosonožská

Poděkování kuchyni
R
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áda bych poděkovala školní
kuchyni při ZŠ Bosonožská
9 za výbornou péči o děti i další
strávníky.
S potěšením sleduji vedoucí
stravovacího provozu paní Hum
políčkovou, jak pracuje s profesio
nální odborností a hlavně s láskou.
Když vyzvedávám oběd synovi,
tak se vždy setkám s příjemným
a vstřícným personálem. Paní ku
chařky jsou milé a velmi jim záleží
na spokojenosti dětí. Neustále vy
lepšují receptury i výdej obědů.
Nově si děti mohou k obědu
vybrat zeleninové saláty, ovoce
či dezerty dle své potřeby. Také
výběr nápojů se rozšířil. Nemohu
si vynachválit pestrost svačinek
i obědů, kde je možnost výběru
ze dvou nabídek.

Kvalita i kvantita podávaných
pokrmů je výborná i s ohledem na
předepsané podmínky a normy
zdravého stravování pro děti a mlá
dež. Výjimečností jídelny je obsluha
pěkně oblečených studentů v uni
formě Střední hotelové školy. Děti
se vzájemně učí etiketě a stolování.
Na stolečku mívají pěkně prostřeno.
V dnešní uspěchané době si děti
zaslouží péči o stravování ve škole,
a rodiče si zaslouží, aby o jejich děti
bylo pěkně a odborně postaráno.
Děkuji paní Humpolíčkové a jejímu
týmu za výbornou kuchyni. Vím,
jak je tahle práce náročná, neboť
je strávníků hodně a každý má jiné
chutě a jiné návyky z domova.
Za mě a moji rodinu píšeme
škole jedna!
spokojený rodič – nutriční specialista

Informace pro
rodiče nejen
předškoláčků

13. února

Společně v lavicích

13. března
14. března

Zvířátka na farmě strýčka Donalda

13. března
5. + 6. dubna
14–18 hodin
od 5. dubna
11. dubna
od 15.30 hodin
18. dubna
od 8.30 hodin

Děti ze spádových mateřských škol (MŠ Bosonožská a MŠ Kosmonautů) se přijdou podívat do první třídy a zúčastní se výuky.
Pro děti ze spádových mateřských škol připraví starší žáci dopolední program tematicky zaměřený na zvířátka se zábavnou
výukou angličtiny.

Ukázková hodina v dyslektických třídách

Pro všechny zájemce z řad odborné i rodičovské veřejnosti,
kteří budou mít možnost vidět práci speciálních pedagogů se
žáky s poruchami učení.

Zápis do první třídy

… jen se projdeme pohádkovou cestou.

Příjem žádostí o přípravnou třídu
Pro děti s odkladem povinné školní docházky

Zahájení edukativně stimulačních skupinek

Skupinky předškoláčků a jejich rodiče se budou scházet 1 × týdně
s cílem ZÁBAVNĚ připravit dítě na vstup do první třídy. Dostane se jim odborných rad od školní psycholožky a speciálních
pedagožek…

Speciální olympiáda

Soutěž pro žáky s poruchami učení z brněnských škol.

Pro podrobnější informace navštivte po domluvě naši školu
(547 218 242, 737 073 387), rádi se Vám budeme věnovat.
Nebo navštivte www.zsbos9.cz
Den otevřených dveří 26. 3. 2018 / 15.30-18.00
Srdečně vás zveme na den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků.
Přijďte se podívat a promluvit si s učiteli, pracovníky
školního poradenského pracoviště a vedením školy.

Co Vás čeká : komentovaná prohlídka
ukázka výuky anglického jazyka (16.00 a 16.30)
ochutnávka ve školní jídelně (16.30-17.30) a další

