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Na textech spolupracovali: Marika Atatreh, Vít Beran, Tereza Beránková, Zdena Dudová, Petra Dvořáková, Alena Fáčková, Petra Harenčáková, Tereza
Hrušková, Eva Jenšíková, Jana Kopecká, Jana Kozlová, Renata Linhová, Hana Růžičková, Lucie Samlerová, Karolina Šuranská a Tereza Veselá.

Druhý NEWSLETTER otvíráme ohlédnutím za říjnovým adaptačním pobytem prvňáků v Borovici u Mnichova Hradiště:
„Prožili jsme krásný týden plný her, sportu, zážitkových činností - a to vše v indiánském duchu. Poznávali jsme přírodu v okolí chaty,
našli jsme nové kamarády a poznali se navzájem ještě lépe než ve škole. Zažili jsme, jaké to je bez maminky a tatínka a o to více
jsme se těšili domů. Dokázali jsme překonat sami sebe a jsme na to hrdí.“
15. října byl v programu školy PROŽITKOVÝ OBOROVÝ DEN žáků II. stupně a PROJEKTOVÝ DEN prvostupňáků.
Nahlédněme do jednoho z oborových dnů, který se jmenuje: Krása v proměnách času. V prvním oborovém dnu jsme se
přenesli do světa krásy, zkoumali jsme různé historické ideály krásy, seznámili jsme se se slavnými mistry, kteří své představy o
kráse vnesli do svých uměleckých děl. Navíc jsme se zastavili nad nebezpečími, které dnešní ideál krásy přináší v podobě poruch
příjmu potravy. Deskohraní se jmenuje další oborový den: "V rámci prvního oborového dne navštívili žáci Mezinárodní festival her
v Tyršově domě. Za účasti instruktorů si žáci vyzkoušeli moderní deskové hry a zúčastnili se turnaje ve Smart-hrách, žákyně naší
školy, Nela Milerová, obsadila v tomto turnaji krásné druhé místo".
První stupeň naší školy měl projektový den zaměřen na dopravní tematiku. Tento den se zcela zaplnila školní kolárna. Žáci do
lavic zasedli v teplákách. V tašce, místo učebnic, schovávali cyklistické helmy. Proč? Co se děje? Žáci 2. až 5. tříd se se svými
třídními věnovali dopravním značkám, pravidlům silničního provozu, tomu, jak má vypadat správný cyklista. To, co umí si pak ověřili
v běhací soutěži, ve které odpovídali na záludné otázky, a v jízdě zručnosti, kde na kole překonávali krkolomné překážky. Počasí
nám přálo a až na pár kapek z nebe nic nepadalo. Snad se projektový den všem líbil! Poděkování patří všem, kteří se podíleli na
hladkém průběhu dne a Dětskému dopravnímu hřišti v Jánošíkově ulici, které zapůjčilo překážky a kola. A že to byla švanda jet do
školy na kole? Tak nechte auta v garáži a větrejte svého dvoukolového oře každý den! ;-)
… a máme tu zajímavost z V.C: Začtěte se do našich básnických počátků. Co planeťák (obyvatel Planety Cé), to básník... .-)
To v II.A pořád fotí a co? Tak například, co dělali na projektovém dni s dopravní výchovou, jak vypadá taková čtenářská dílna
(čtení a sdílení) nebo jak navštívili v Toulcově dvoře program "Jako včelky v úle".
Do plaveckého bazénu nás pozvali III.B a III.C. Kurz plavání probíhá opět v bazénu ZŠ a Gymnázia Open Gate v Babicích.
Zpráva z II.C: „V hodině čtení jsme četli příběh Bezrukého Františka. Osud člověka, který se narodil bez rukou a přesto dokázal
všechno, co zdravý člověk (řídil auto, psal krasopisně nohou atd.) Celý život se řídil heslem: "Chci, a proto umím.", které jim vštípil
báječný pedagog František Bakule. Děti byly příběhem nadšené, zkoušely, zda by zvládly alespoň jednu dovednost Bezrukého
Františka.“. Od září se téměř každé ráno pozitivně naladíme krátkým cvičením jógy smíchu. Letos jsme si den, kdy probíhaly
komunální volby, báječně užili. Čekal nás krásný a sladký program. Dopravní podnik nám věnoval záložní autobus a tak jsme jeli s
II.A pohodlně. Autobus byl jenom pro nás. Cukrárna v Modřanech nám otevřela o 30 minut dříve a tak jsme si osladili páteční
dopoledne a s plným bříškem jsme se přesunuli do kina na pohádku Tři bratři. Byl to bezvadný den.
To IV.C se poznávala se svou novou třídní učitelkou a řádila v Legolandu. Zažijte to s námi! Je hezké umět spolupracovat a proto
se to učíme. Bezpečné cestování jsme si vyzkoušeli na našem 1. společném projektovém dni. Bylo to prima.
A nakonec druhého čísla našeho NEWSLETTERu pozvánka od Renaty a Aleny: Středisko volného času při ZŠ Kunratice
představuje své aktivity na webu školy. Zde naleznete nabídku kroužků, táborů a fotogalerii. Mimoškolní otevřené akce, pořádané
ve spolupráci s DDM-Dům UM jako nedělní dílničky, jsou zveřejněny na webu domečku. Těšíme se na malé i velké!
Děkujeme za podporu. Pěkný den. Vít Beran, ředitel školy za všechny ze ZŠ Kunratice

