
 
ADVENT V KUNRATICÍCH - 29. 11. 2014 od 16:00 do 18:00 hodin - V programu před radnicí vystoupí i náš 
pěvecký sbor VĚTRNÍK pod vedením Garbriely Handrychové a Michaely Havelkové. Živé obrazy se žáky připravila 
Olga Králová. Kulisy v hodinách výtvarné výchovy vyrobili žáci školy s Kateřinou Círovou. Vánoční muzikálek z 
dílny Petra Nedvěda uzavře program. Nebeský pošťák čeká na obrázky dětí s jejich přáními pod stromeček. 
Kdy v ADVENTÍM ČASE si můžete poslechnout náš Pěvecký sbor VĚTRNÍK? 29. 11. od 16:00 hodin při 
rozsvěcení stromu v Kunraticích, 4. 12.  od 16:30 hodin zpívání na schodech o Vánočních trzích, 15. 12. 
dopoledne v Šeberově, kdy sbor vystoupí pro žáky školy v kostele Církve Bratrské a pro rodiče a veřejnost 
vystoupí i 17. 12. - Kostel sv. Jakuba Staršího od 15:00 hodin.   
VÁNOČNÍ TRHY – 4. prosince 2014 od 16.00 hodin – stánky zejména před budovou školy. 
 
 

… a pár zpráv ze tříd … 
 
 

Nahlédněte k námořníkům z II.A - ŽIVOT PŘED 100 LETY – je povedeným a zdokumentovaným projektem, 
který měl velký úspěch u dětí i rodičů :-). 
 

Nepotkali jste při podzimní procházce parkem podivné obrazy z listí? S deváťáky jsme se vrhli na moderní 
umělecké směry. Tentokrát jsme tvořili přímo v terénu inspirováni uměleckým směrem Land art. 
V pátek 14. listopadu jsme se s deváťáky sešli na dalším blokovém vyučování. Naším cílem bylo 
připomenout si blížící se svátek 17. listopadu a události spojené s rokem 1989. V první části setkání jsme si 
promítli filmový dokument 1989: Z deníku Ivany A. V druhé části následovala beseda pod taktovkou hosta, který 
velmi ochotně přijal naše pozvání, pana Jana Potměšila. Ten žákům barvitě vyprávěl o tom, jak tento rok prožíval, 
jak se zapojil do různých akcí a také o velkém zlomu ve svém životě - o své autonehodě. Nesmírně si vážíme jeho 
ochoty za námi přijet a všechny své zážitky s námi sdílet. 
 
 

 

… SNÍH – HORY – LYŽE – SNOWBOARDY … 
 

 
 

Přihlášky a podrobné informace ke všem zimním výjezdům jsou již na webu školy.  
Kam s námi můžete jet? 
 LVZ pro žáky sedmých tříd v Poniklé - VII.A a VII.B - 1. - 6. ÚNOR 2015 
 Jarní prázdniny v ROHAČÍCH  - Spálená dolina - Zveme děti, mládež, ale třeba i celé rodiny. Jarní tábor je 

pro všechny. - 22. - 28. ÚNOR 2015 
 LVZ pro žáky pátých tříd v Krkonoších – Rejdice - V.A, V.B a V.C -  8. - 13. BŘEZEN 2015  
 Zimní ozdravný pobyt s lyžováním a snowboardováním pro žáky 1. – 3. tříd – Krkonoše – Moravská 

bouda - 15. - 20. BŘEZEN 2015 - V případě velkého zájmu budeme přidávat turnus v navazujícím termínu. 
 

VOLBY ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY - 11. PROSINCE 2014 - proběhne volba ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY ZA 
ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE NEZLETILÝCH ŽÁKŮ. Volby budou probíhat v době třídních schůzek. Seznamte se s 
kandidáty. 
 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD - Pro nový školní rok 2015/2016 budeme však moci otevřít pouze 3 první třídy. 
Kapacitní důvody nám neumožňují otevřít více tříd v ročníku. Registrace všech čekatelů s trvalým bydlištěm v 
MČ Praha – Kunratice se uskuteční v době od 1. do 19. prosince 2014 na recepci školy. Dny otevřených 
dveří jsou stanoveny na 3. prosinec 2014 a dále ve dnech zápisu do prvních tříd, tedy 20. a 21. ledna 2015. Od 
9:00 do 12:00 hodin. Pokud se chcete přijít podívat do školy v jiný termín, prosím, objednejte se. Rádi vás v naší 
škole uvítáme. Zápis do prvních tříd se uskuteční v úterý 20. a ve středu 21. ledna 2015 vždy od 14:00 do 
18:00 hodin. Do prvních tříd jsou žáci přijímáni dle stanovených kritérií. Pokud bude místo pro nespádové žáky, 
vypíše ředitel školy další termín zápisu po prvním kole zápisu do prvních tříd. 
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Na textech spolupracovali: Marika Atatreh, Vít Beran, Gabriela Handrychová, Jitka Kopáčová, Olga Králová, Renáta Linhová, Markéta Nováková, Hana Růžičková. 

 

Děkujeme za podporu. Pěkný den. Vít Beran, ředitel školy za všechny ze ZŠ Kunratice 

http://www.zskunratice.cz/web/aktuality/advent-v-kunraticich-5767
http://www.zskunratice.cz/aktivity/pevecky-sbor-vetrnik
http://www.zskunratice.cz/zaci/tridy/2-a/fotogalerie/zivot-pred-100-lety-namornici-z-2-a-5591
http://www.zskunratice.cz/zaci/tridy/9-a/fotogalerie/land-art-5665
http://www.zskunratice.cz/zaci/tridy/9-a/fotogalerie/pribehy-bezpravi-sametova-revoluce-5723
http://www.zskunratice.cz/web/neprehlednete/prehled-pobytovych-akci-ve-skolnim-roce-2014-2015-5120
http://www.zskunratice.cz/web/aktuality/volby-clenu-skolske-rady-228
http://www.zskunratice.cz/zaci/zapis-do-prvnich-trid

