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

Ve třetím lednovém týdnu se členové Centra kolegiální podpory v rámci sousedních spřátelených škol
sešli na dalším z pravidelných pracovních setkání. Tentokrát je přivítala naše škola. Návštěvou nás
poctily kolegyně ze ZŠ Labská, ZŠ Kamínky a ZŠ Elišky Přemyslovny. Poslední jmenovaná je zároveň
garant celého projektu, jehož cílem je výměna zkušeností z pedagogické praxe. Setkání bylo jako vždy
velmi příjemné, přivítat nás přišlo vedení naší školy, kterému děkujeme za poskytnutí možnosti na
naší škole takovou toto setkání opět realizovat. Tématem pro naši, v řadě už čtvrtou, schůzku byla
součinnost asistentů pedagoga s vyučujícím a jejich práce ve třídním kolektivu. Členové centra
kolegiální podpory provedli hospitaci ve výuce dvou tříd – na 1. a 2. stupni. Po náhledu do vedení
výuky učitele s asistentem pedagoga následovaly analýza, diskuze a reflexe každé z hodin. Setkání
bylo velice příjemné a přispělo dalšímu obohacení naší pedagogické práce. Další pracovní setkání
v únoru nás čeká na ZŠ Kamínky.
J. Schnelly, T. Šoupalová, ZŠ Bosonožská, leden 2020

V úterý 20. ledna proběhlo již tradiční školní kolo zeměpisné olympiády. Vybraní
žáci se zájmem o zeměpis řešili během dvou vyučovacích hodin úkoly v jednotlivých
kategoriích. Nejprve prokazovali své znalosti bez atlasu, ve druhé části řešili otázky a
úkoly s pomocí atlasu. Ze 41 soutěžících vzešli výherci a ti postupují do okresního
kola. Jsou to zástupci třídy 6. A, 7. D a 9. A (každý za jednu věkovou kategorii).
P. Sovová, ZŠ Bosonožská, leden 2020

I letos se konala na naší škole soutěž konverzace v anglickém jazyce. Zúčastnilo se
jí celkem 13 žáků z 8. a 9. ročníku. Tentokrát byli účastníci rozřazeni v poslechové
části, kdy plnili 4 různé poslechové úkoly na základě testů British Council. Dále
pak postupovali jen ti, kteří dosáhli v poslechu 90% úspěšnosti. V druhém kole je
čekala konverzační část, kdy hovořili na vylosované téma a mohli tak ukázat
bohatou slovní zásobu, osvojenou gramatiku a plynulost v jazyce i rychlost
interakce. Tentokrát byla úroveň opravdu vysoká, přesto jasně zvítězila žákyně ze
třídy 8. A, která oslnila porotce obtížným tématem – Education and language
studies (Vzdělání a studium jazyků). Druhé místo obsadil žák z 9. A s tématem My
future (Moje budoucnost) a 3. místo získal jeho spolužák, který hovořil na téma Entertainment (Zábava).
Všichni účastníci podali krásný výkon a odcházeli velmi spokojeni nejen se svými výkony, ale také se
zajímavými cenami a pamlsky. Za přípravu na soutěž a za účast jim děkujeme, k výkonům blahopřejeme!
Budeme se těšit na další úspěchy těch nejlepších v okresním kole a netrpělivě očekávat jejich umístění.
J. Vašíková, ZŠ Bosonožská, leden 2020

