
Letos poprvé vyjela ZŠ Kunratice do no-

vých lyžařských středisek, například are-

ál Kubova Huť. Zrovna tento lednový týden 

se mrazivé teploty držely kolem—10°C, ale 

to sedmé ročníky leda jen posílilo. Kouzlo 

zasněžených šumavských slatí naši nebo-

jácní běžkaři objevovali každý den, až sa-

mou radostí dobruslili až ke Kvildě (ale 

motoráček je přiblížil). Páté ročníky již 

neměly tak mrazivý charakter počasí, leč 

objevovaly možnosti Pasek nad Jizerou. 

Příjemným zpestřením byla sedačková la-

novka, která nahradila  omezené sjezdy na 

těžkém sněhu. Lyžařskou sezónu uzavřeme 

na Moravské boudě s 1.—3. ročníky. 

Nových čtrnáct jmen ve ško-

le, tak netradičních až Vám 

musí být jasné, kde je hle-

dat. Mediálci vzali na svá 

bedra správu počítačů v 

knihovně a připravují je na 

těžkou dřinu: pomoc při 

vzdělání ostatním žákům. 

„ “
V lese s dalekohledem uvidíte, kteří ptáci v 

zimním období létají na krmítko. Čím jim 

můžeme zob opepřit a co jim ublíží? To už 

naši prvňáčci umí rozlišit. A o které ptáky 

jde? Zjistíte v jejich fotogalerii. Stejně 

tak i druhé třídy vyrazily za poznáním, co 

dokáže voda. Kdy je tato kapalina tvrdá ja-

ko sklo, kdy naladí harmonické tóny. Zajděte 

do našich druhých tříd a dozvíte se více. 

Již se rozjel další ročník fotografické soutěže! Letošní 

soutěžní kategorie zůstávají převážně stejné (příroda, 

portrét, každodenní život, umělecké foto) až na jednu vý-

jimku...SPORT. Pozor, zasahovat do dat fotografie se smí 

stále jen u kategorie Umělecké foto. Přihlášky se uzaví-

rají 28.5.2016. A co výherce? Jistá sláva ho nemine na 

chodbách školy a patřičné výstavě v „krčku“. Materiální 

ceny neprozradíme, foťte, vyhecujte kamaráda, překonejte 

se sami a vyhrajte! Přihlášky na recepci školy nebo v 

knihovně. 

Baví Tě bytový design, zařizování pokoje nebo máš nápad, 

jak zákoutí na pavilonu B (únikový vchod) zvelebit k do-

konalosti? Právě sbíráme návrhy, co s tímhle kvádrovým a 

nudně bílým prostorem. Ať už sám nebo celá parta načrt-

něte vaše nápady a odevzdejte do knihovny. Pokud bude 

váš nápad perfektní, během června se „Zákoutí na Béčku“ 

změní podle Tvého návrhu. Asi to nebude jediná stopa Tvé-

ho umění na ZŠ Kunratice, ale možná to bude ta netrvalej-

ší. Návrhy sbírá ŠEPT v knihovně do konce března 2016. 

Jedinečná příležitost, kdy se neformálně 

setkají rodiče s učiteli, zaměstnanci nebo 

ostatními přáteli školy. Jste srdečně zváni 

na pátý společenský večer dne 11.3.2016 v 

prostorách Hostince Ve Mlýně. 

Jednou ze vzpomínkových akcí bude nedělní setkání 

absolventů a zaměstnanců kunratické školy v odpo-

ledních hodinách 3. dubna 2016. Přijďte se podívat, 

kde jste sedávali v lavicích, na kterých chodbách 

jste hráli kopanou, do kterých zdí jste vyryli vzka-

zy, která okna zůstala celá a které kabinety jsou 

zachovány. Můžete si prohlédnout fotografie z růz-

ných let a zanechat u nich podpis či jiný osobní 

vzkaz. Kdo bude chtít ochutnat dnešní vyučování a 

nahlédnout do tříd, už 1. dubna dopoledne budou mít 

třídy otevřené dveře. Za významnou součást považu-

jeme besedu s pamětníky téhož dne, kde můžeme pole-

mizovat, čím se generace na kunratické škole liší, co 

spatřujeme za výhody a nevýhody doby. Za-stavte se 

na chvíli v čase a zavzpomínejte, sami, se spolužáky 

nebo s pamětníky.  

Stále se mluvilo o výhrách za  soutěž nejoriginál-

nější krabičky na víčka pro Kubíčka a skutek utek. 

Proto ŠEPT do třídy 1.B za krabičku Sovičku zajis-

til na přání „dort“ složený z Fidorek a třída 6.B 

vyrazila na ledovou plochu a na bowling. Den bez 

učení by jistě ocenil každý, ale „bez práce nejsou 

koláče“. Dále: http://www.zskunratice.cz/zaci/

tridy/6-b/novinky/den-bez-uceni-7904 
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