
FESTIVAL PEDAGOGICKÉ INSPIRACE
První listopadový víkend se nesl v duchu hesla "...aby se každé dítě učilo naplno a s radostí! Přibližně 450 
pedagogů se vzájemně inspirovalo v mnoha tématech výuky. Účastníci si vybírali z 80 dílen, velkou část 
zaštiťovali učitelé z Kunratic. Smysl celého festivalu si mnozí našli na desítkách dílen, sdíleních nebo při 
setkání na kávě či večerním koncertě. Více http://www.zskunratice.cz/web/festival-pedagogicke-inspirace-2015

EKOAUDIT V IKEA ZKLIČÍN
Věděli jste, že voda pro zákazníky v obchodě IKEA je čepována z kohoutku? ...že třídí odpadní materiál na 18 
sekcí? ...že plní polštář svým vytříděným plastem? Na výzvu sdružení Tereza naši žáci proběhli zákulisí IKEA a 
zhodnotili přístup k životnímu prostředí a samotné ekologické chování zaměstnanců. Žáci se inspirovali, abychom 
význam naší Ekoškoly prohloubili a zároveň navrhli firmě několik doporučení k udržitelnému ekologickému 
chování. I tak za asistence odborníků ekotitul IKEA na Zličíně obdržela. Více http://www.ikea.com/ms/cs_CZ/this-
is-ikea/people-and-planet/energy-and-resources/eco_1.html

JEDEME ZA SNĚHEM
Letošní školní rok vyjedou 1. - 3. třídy opět na Moravskou boudu objevovat nejen novou podobu Davidovek, ale 
obdivovat neuveřitelné vrcholky Krkonoš jako naši freestylisti na chatě Špindler. Páťáci, starší žáci, vyrazí 
otestovat skiareál Paseky nad Jizerou a sedmáci, staří mazáci, si zajezdí na Kubově Huti a kořením jim bude 
Mitterdorf v Rakousku. Více http://www.zskunratice.cz/zaci/pobytove-akce-vyjezdy/prehled-pobytovych-akci-ve-
skolnim-roce-2015-2016-7182

LISTOPADOVÉ OHLÉDNUTÍ
         ...informace o tom, co se dělo a děje na ZŠ Kunratice... 

OSMDESÁTINY PRÁVĚ TENTO ŠKOLNÍ ROK
Prvním krokem k započetí oslav narozenin byl hned v září, kdy se všichni ze školy vyhrnuli na hřiště a složili 
velké číslo 80. V tento moment se vrtulníček vznesl a zaznamenal mávající dav. 
Dalším krokem se dá považovat oborový den "Škola za časů našich babiček", kde žáci pátrají po archivních 
dokumentech 30. - 90.let 20.století, nebo "Všechny chutě světa", kde se bude vařit a péct podle receptů babiček. 
Mezi obyvatele Kunratic se šíří dotazník, jak by si každý z vás představoval oslavu. Někomu vyhovuje beseda se 
trřídou a někdo rád větší sešlost, za tu škola považuje červnouvou Zahradní slavnost, kde oslavy vyvrcholí a 
zároveň ukončí. Nahlédněte do galerie http://www.zskunratice.cz/skola/fotogalerie/fotografie-z-historie-skoly-
a-kunratic 

KRABIČKA NA VÍČKA
PRO KUBÍČKA

Školní ekoparlament (ŠEPT) vypsal výzvu o 
nejoriginálnější krabičku na víčka. Pro víčka si jezdí 
rodina Kubíčka a výtěžek pomáhá dotovat jeho 
rehabilitaci. Za první stupeň 1.B získala pytlíky 
Bomparů a 6.B den bez vyučování.

ŠKOLNÍ SBOR 
VĚTRNÍK
Kouzelnou dobu Adventu krom rozsvícení 
vánočního stromečku před Kunratickou radnicí 
rozezpíval i školní sbor Větrník. V kostele 
Sv.Jakuba Většího v Kunraticích jej můžete 
slyšet také 20. 12. 2015 od 15 hodin.

PROJEKT EDISON 2015
V době 6. - 13. prosince zahraniční stážisti rozpumpují  
multikulturní atmosféru na škole. Pouze dvě rodiny žáků se 
ujaly cizojazyčné návšzěvy, a to hostů bude pouze šest. Žáci 
mohou poznat i jinou než evropskou kulturu prostřednictvím 
mladých lidí, kteří se inspirují v oblasti vzdělávání v 
cizích zemí. Více http://www.zskunratice.cz/web/aktuality/
edison-2015-v-kunraticich-7642

KALENDÁŘ AKCÍ
 3. 12. Vánoční trhy
 4. 12. Balónky přání v ŠD, Mikulášský den
 9. 12. Den otevřených dveří
10. 12. Adventní dílny 2.D
16. 12. Pohár ministrině školství ve floorballe
18. 12. Vánoční ples a prodloužená tanečních kurzů
21. - 22. 12. Den třídy

Rozhovor ekologa a našeho žáka z 12. 11. 2015. "Co by si vzkázal hlavounům, kteří budou zasedat na konferenci o klimatu COP21 ve 
Francii?" "Myslím si, že by měli rozebrat, jak vzdělat co nejvíce lidí na světě. Když toho budeme hodně vědět, spousta věcí nám dojde a 
začneme chránit okolí kolem sebe."

Ze zákulisí ZŠ Kunratice, Tereza Doudová
Ve školní knihovně dne 30. 11. 2015


