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Na textech spolupracovali: Vít Beran, Kateřina Círová, Tereza Hrušková, Jitka Kopáčová, Olga Králová, Lucie Samlerová, Lenka Veisová.

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé školy, milí žáci.
Přejeme Vám k Vánocům, ať jste blíž svým snům a do Nového roku jistotu prvního kroku k poznání ještě
nepoznaného. Krásné svátky přejí všichni ze ZŠ Kunratice

Letem světem z předvánoční chvil v ZŠ Kunratice
Vánoční týden je plný programu. V pondělí jsme zahájili VÁNOČNÍM KONCERTEM pěveckého sboru Větrník,
se kterými se na programu podíleli recitátoři Nela a Ema Polákovi, Rozálie Hrachovcová a Mikoláš Augustýn.
Vánočním příběhem vystoupení doplnili žáci ze šestých a sedmých tříd. Naše zpěváky pod vedením Gabriela
Handrychové a Michaely Havelkové čeká ve středu 17.12. od 15:00 hodin ještě jedno vystoupení v kostele Sv.
Jakuba Staršího v Kunraticích. Adventní čas trávili ve škole i rodiče. Tak například ve 3. B společně s rodiči
vyráběli adventní věnce a pozvali rodiče na vánoční besídku. Ve 4.A nacvičují VÁNOČNÍ PŘÍBĚH, na který se
chystají pozvat naše prvňáčky a také rodiče. Ve čtvrtek se slaví vánoce ve Školní knihovně, Školním klubu a
začínají „třídní vánoce“ (informace naleznete na stránkách jednotlivých tříd). Ve čtvrtek díky nabídce DDM v Praze
10 DŮM UM s Petrou Wernischovou a Janou Rubešovou vyrazí pětadvacítka druhostupňových žáků, v rámci
projektu BUDOUCNOST OVLIVŇUJÍ TALENTI, na studijní cestu do největšího technického muzea Evropy
Deutsches Museum v Mnichově a podívají se i vánoční trhy. Na Vánoční výlet do Drážďan se chystá třída 9. A.
Jak je vidět, předvánoční DEN TŘÍDY si se svými třídními učiteli pěkně užijí všichni žáci naší školy.
… DOSTAVBA ŠKOLY …
Počasí nám vychází a díky tomu dostavba školy probíhá s malým předstihem. Stavbaři budou pracovat i přes celé
Vánoční prázdniny. Tím všechny velmi hlučné práce budou již brzy ukončeny.
Příjemné VÁNOČNÍ PRÁZDNINY a v NOVÉM ROCE se opět uvidíme v pondělí 5. ledna 2015.
Děkujeme za podporu. Pěkný den. Vít Beran, ředitel školy za všechny ze ZŠ Kunratice

