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Na textech spolupracovali: Marika Atatreh, Vít Beran, Kateřina Círová, Alena Fáčková, Tereza Hrušková, Olga Králová, Renáta Linhová, Lucie Samlerová,
Ilona Zapletalová, Lenka Veisová, Tereza Veselá, Petra Wernischová.

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé školy, milí žáci. Nejdříve stručné připomenutí důležitých informací z minulých
čísel ŠKOLNÍHO ZPRAVODAJE.
Pěvecký sbor VĚTRNÍK v prosinci ještě uslyšíme 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.
ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD – Do 19. prosince 2014 pokračuje registrace všech čekatelů s trvalým
bydlištěm v MČ Praha – Kunratice v kanceláři školy. Dny otevřených dveří budou ještě 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.
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.
Stále se ještě můžete tento a příští týden přihlásit na Jarní prázdniny v ROHAČÍCH - Spálená dolina Zveme děti, mládež, ale třeba i celé rodiny. Jarní tábor je pro všechny - 22. - 28. ÚNOR 2015.
O průběhu Vánočních trhů, Adventu v Kunraticích a o záznamech z vystoupení pěveckého sboru Větrník Vás
budeme informovat příště. Nyní se připravují videa a třídí
fotografie.
Školní kalendář 2015
Na Vánočních trzích byl představen osmý školní kalendář
naší školy, již tradičně ve výtvarné dílně Kateřiny Círové a
Vojty Růžičky. Naši grafici použili koláže žáků IV. B, na kterých
pracovali pod vedení Gabriely Handrychové. Kalendář je
naším poděkováním a věříme, že Vás potěší a bude Vás
inspirovat k další podpoře kunratického školství. Jsme rádi, že
Vám není lhostejné, do jaké školy Vaše děti chodí. Děkujeme
Vám.
… pár zpráv ze tříd …
Žáci IX.A v rámci blokového vyučování navštívili 1. 12. 2014
divadelní představení PLAY – divadla „Cirk La Putyka“.
S deváťáky divadla pravidelně v rámci Dramatické výchovy
organizuje Olga Králová. Paní zástupkyně zachytila postřehy
dětí: „Divadlo mě velmi zaujalo, především výkon akrobatů mě
velmi překvapil. Líbili se mi akrobatické kousky. Nejvíc se mi
líbilo, jak skákali salta do duchen. Líbilo se mi, jak skákali z
houpačky na žíněnku. Herci byli vtipní a sympatičtí… více na
webu školy.
Na přelomu října a listopadu navštívila třída VIII. A v rámci
Osobnostně sociální výchovy v třídnických hodinách
interaktivní výstavu Naše cesta s podtitulem Kolotoč
zábavy a poučení. Děti na ní našly odpověď na otázky jako:

Může neslyšící telefonovat? Jaké je to cestovat na vozíčku městskou hromadnou dopravou? Jak hrají pexeso
nevidomí? Dá se hrát basket na vozíku? Setkaly se tváří v tvář s postiženými, mohly jim klást otázky a nacházet
další odpovědi. Jednalo se o zážitkový projekt nadace Syrius a Chodící lidé o životě lidí s handicapem. Děti se
seznámily také s Desaterem komunikace s lidmi se zdravotním postižením a především si uvědomily, jakou cenu
má zdraví a jak mohou být někdy problémy zdravých lidí malicherné ve srovnání s problémy, které stojí
dennodenně před zdravotně postiženými.
EXPEDICE HÁJOVNA ve IV.A byla seznamovacím výletem dětí a nové třídní učitelky. Všem se opravdu moc
líbil. Čtvrťáci se chystají na jaře strávit v hájovně dva dny.
Celoročním projektem ve 3. B je cestování pomocí stroje času do minulosti. Třeťáci právě opustili pravěk a
završili toto téma návštěvou muzea. Po říjnové besedě se spisovatelem nad knihou koncem listopadu navštívili
vazačskou dílnu.
Námořníci z II.A se účastnili školní recitační soutěže: Kunratická jahůdka. Výherkyně školního kola získala
pro třídu poukázku v hodnotě 200,- Kč. Je možné, aby druháčci kreslili pomocí pravé mozkové hemisféry?
Ano, je to možné a jejich díla jsou úžasná.
V I.C se učili o pavoukovi. Sepisovali informace, které už ví. Četli naučný text, doplňovali tabulku MYSLÍM SI VÍM. Následovala skupinová práce, kde se zabývali tělem pavouka. Nakonec si ho i vyrobili.
… celoškolní projekty …
Tradiční školní kola KUNRATICKÉ JAHŮDKY pro žáky na I.
stupni a JAHODY pro druhostupňáky se konala ve dnech 25.
a 26. listopadu 2014. Z jednotlivých tříd postoupili vždy tři
zástupci. Všem recitátorům velmi děkujeme za krásný umělecký
zážitek a těšíme se na příští ročník ve školním roce 2015/2016.
Knihovna měla v prvním adventním týdnu napilno. V úterý
knihovnou zaznělo přes 25 básní při již třetím ročníku Jahodový
koktejl. Všem recitátorům byl odměnou letos obzvláště lahodný
koktejl.
Ve čtvrtek se taktéž již potřetí knihovna aktivně zúčastnila
vánočních trhů. Tentokrát u svého stánku měla stromeček
ozdobený obálkami s tituly, které si děti přejí do knihovny. Rodiče
našich žáků a přátelé školy přispívali Ježíškovi na tyto knihy. Do
obálek pečetili peníze, za které Ježíšek knihovně přinese kolem
20 knih. Tato darovací akce bude pokračovat ještě v následujícím
týdnu, stromeček stojí u družiny a dále z něj můžete vybírat
obálky, vložit do nich peníze na knihu a odevzdat na recepci či
přímo v knihovně. V přízemí školy stromeček, v prvním patře
stromeček a ve druhém patře nic... To se nelíbilo V. B, a tak ze
starých knih vytvořila i na druhém patře vánoční stromeček. Je to hned vedle knihovny, přijďte se na něj určitě
podívat!
… komunitní programy …
Nedělní dílny s výrobou ADVENTNÍCH VĚNCŮ se zúčastnilo
téměř 20 rodičů se svými dětmi. Všichni byli velmi spokojeni, užili
si předvánoční atmosféru, odnesli si krásné vlastnoručně
vyrobené vánoční dekorace a už se těší na lednovou Nedělní
dílnu s KERAMIKOU.

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

