
ZELENÉ PROJEKTY - Eva Hilčerová a Jan Mazůrek 
Žijeme v přetechnizované době. Užíváme počítače, tablety, notebooky, mobilní telefony. Na škole v Kunraticích 
se snažíme vnímat i jiné věci. Jsme ekoškolou a máme ekoparlament Ve třídách třídíme odpad, sbíráme staré 
tonery, baterie. Sběrem víček pomáháme Kubíčkovi Navarovi. Jednou za 2 měsíce organizujeme sběr papíru. 
Peníze ze sběru využíváme na adopci zvířat v ZOO Praha a na ekologické akce. Organizujeme Den Země, 
zkrášlujeme prostředí školy, děti ve školní družině např. vysazují truhlíky letniček a využívají při tom staré plastové 
lahve. Děti, které zajímá prostředí, ve kterém žijí, nejsou pouze v ekoparlamentu, ale zapojují se také do programu 
GLOBE. Pravidelně se scházejí, sledují, měří a bádají v okolí školy. V letošním roce náš Globe tým výrazně 
omladili nově členové Gloubíku, žáci 4. a 5. tříd. Bádali jsme například proč a kde listy na podzim žloutnou nejvíce 
nebo jak se změnily životní podmínky v Olšanském rybníce s nadcházející zimou a pod. V květnu 2015 se na naší 
škole sejdou děti z celé České republiky, aby si mohly předat zkušenosti ze svých badatelských aktivit. Budou se 
totiž konat GLOBE GAMES 2015.Tuto akci organizuje společně s kunratickou školou sdružení TEREZA. 
 
 

Letem světem naší školou – od zpravodajů ze tříd 
To ve IV.B psali sci-fi povídku a použili v ní následující slova – poklad – plánek – výprava – škuner – maják – 
pirát. Čtvrťáci svou práci vyhodnocovali podle stanovených kritérií pro psaní. Přečtěte si povídky a také si 
vyzkoušeli psát dopis pro přítele z jiné planety. Kromě psaní tvořili leporelo s Vánočním příběhem …  
Prosinec v II. C byl plný zážitků. Třídní schůzky, které vedly děti měly příjemnou atmosféru. Po schůzkách děti 
odehrály představení pro rodiče, které vzniklo na základě dětských nápadů k povídce Josefa Čapka O Vánocích, 
které nechtěly být. Po celý Advent jsme psali naše dobré skutky, které jsme si nalepovali na plakát. Během třídních 
Vánoc jsme vyzkoušeli některé vánoční zvyky a podle pokusu se slupkami od cibule jsme zjistili, že nejmokřejším 
měsícem bude květen. Každý den Adventu jsme se ráno rozcvičili jógou smíchu se smíchocviky s vánoční 
tematikou - např. Sv. Ondřej, Sv. Kateřina, Sv. Lucie, vánoční svíčka, kapří smích a upekli jsme i vánočku smíchu.  
Vítáme Vás u Strašidel a Plašidel ze II.B! Poslední školní den před Vánocemi jsme se vydali do víru velkoměsta 
a navštívili výstavu betlémů. V prvním lednovém týdnu jsme se při činnostním vyučování nechali unést záhadnou 
krychlí a vytvořili její model . V dalším pokračování jsme tvořili střihy na šaty pro paní Krychli a pana Krychlu a ve 
výtvarné výchově pak návrh látky na šaty. Bylo to super :-). 
O VÁNOCÍCH V I.C prožili dopoledne s Kvakem Žbluňkem. Děti ve skupinách vytvářely plakát a mini 
představení, které náš den zakončilo. Žbluňk čekal na Kvaka se štědrovečerní večeří. Jak to u Žbluňka vonělo? 
Děti hádaly vánoční vůně. Kvak nešel a nešel a tak Žbluňk přemýšlel, co by se mu mohlo stát. Skupiny dostaly 
jeden z těchto předmětů: pánvička, lucerna, provaz. "Jak Žbluňk Kvaka zachrání"??? Děti vytvořili Živý obraz na 
téma "Záchrana Žbluňka". Podívejte se, jak se jim to povedlo! 
 
 

Posílení bezpečnosti dětí v MŠ a ZŠ Kunratice – Lenka Alinčová, starostka MČ Praha - Kunratice 
V důsledku nešťastného útoku na žáky ve Žďáru nad Sázavou vyzval ministr školství, mládeže a tělovýchovy k 
posílení ochrany školských zařízení tak, aby se pokud možno maximálně zamezilo přístupu cizích osob do těchto 
zařízení. Po dohodě s vedením ZŠ Kunratice Městská část Praha-Kunratice v souladu s tímto požadavkem 
stanovila hodiny a místa, ve kterých strážníci Městské policie zajišťují bezpečnost žáků Základní školy Kunratice. 
Jedná se především o hlavní vchod do školy, školní jídelny, vchod do školní družiny a vjezd na parkoviště v časech 
14,45-14,15 hod a 15,30-16,15 hod. Do části MŠ Kunratice, která sídlí nad školní jídelnou, byla umístěna 
bezpečnostní kamera, aby učitelky mohly sledovat, koho do školky vpouští. Učitelé děti poučují, jak se chovat k 
neznámým lidem v případě, že je osloví. V každém případě bude dobře, když se do takovéto osvěty zapojí i rodiče. 
 

Informace o všech pobytových akcích na webu školy. Na jarní prázdniny jedeme do Roháčů a na Tři studně. 

Úspěch pro každého žáka i v roce 2015. 

Prosincové informace od vedení školy a ze tříd ZŠ Kunratice - školní rok 2014/2015. Newsletter číslo 7               17. ledna 2015 
Na textech spolupracovali: Vít Beran, Eva Hilčerová, Jan Mazůrek, Gabriela Handrychová, Jana Kozlová, Hana Hartychová, Tereza Veselá, Lenka Alinčová. 

 

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

http://www.ekoskola.cz/
http://www.zskunratice.cz/ucitele/predmety-skolni-vzdelavaci-program/ekoparlament/aktuality
http://www.zskunratice.cz/zaci/skolni-druzina/fotogalerie
https://www.youtube.com/watch?v=oufU3LphYJc
https://www.youtube.com/watch?v=oufU3LphYJc
http://www.zskunratice.cz/ucitele/predmety-skolni-vzdelavaci-program/globe/fotogalerie/podzimni-badani-5622
http://www.zskunratice.cz/ucitele/predmety-skolni-vzdelavaci-program/globe/fotogalerie/olsansky-rybnik-listopad-2014-6066
http://globe.terezanet.cz/globe-games2015.html
http://www.zskunratice.cz/zaci/tridy/4-b/fotogalerie/sci-fi-povidka-6019
http://www.zskunratice.cz/zaci/tridy/4-b/fotogalerie/dopis-pro-pritele-z-jine-planety-6018
http://www.zskunratice.cz/zaci/tridy/2-c/fotogalerie/vanocni-predstaveni-5975
http://www.zskunratice.cz/zaci/tridy/2-c/fotogalerie/tridni-vanoce-5982
http://www.zskunratice.cz/zaci/tridy/2-c/fotogalerie/tridni-vanoce-5982
http://pariswom.rajce.idnes.cz/Tridni_schuzky_12_2014
http://www.zskunratice.cz/zaci/tridy/2-b/fotogalerie/vystava-betlemu-v-betlemske-kapli-5990
http://www.zskunratice.cz/zaci/tridy/2-b/fotogalerie/vytvarime-model-krychle-6048
http://www.zskunratice.cz/zaci/tridy/2-b/fotogalerie/strih-na-saty-pro-krychli-6056
http://www.zskunratice.cz/zaci/tridy/1-c/fotogalerie/vanoce-v-1-c-5991
http://www.zskunratice.cz/web/neprehlednete/prehled-pobytovych-akci-ve-skolnim-roce-2014-2015-5120
http://www.zskunratice.cz/web/aktuality/jarni-prazdniny-2015-rohace-spalena-dolina-5641
http://www.zskunratice.cz/aktivity/krouzky-svc/tabory

