
Kdo jiní než otřelí školní mazáci by měli před-

školáčkům ukázat, jak to chodí ve vyučování než 

sami žáci ZŠ Kunratice. Písmenka, čísla, zpívání 

ale i přeskok přes řeku pomocí kruhů jsou úkony, 

které leckdy dají zabrat i školákům. Dále http://

www.zskunratice.cz/zaci/tridy/4-b/fotogalerie/

hrajeme-si-na-skolu-8208 

Jak jinak zavřít dveře za zimou než na lyžích na vr-

cholcích Krkonoš. Žáci z prvních až třetích tříd zdo-

lávali svahy skiareálu Davidovy boudy a pomičku na 

Moravské boudě. I ti, co si nebyli zpočátku jistí svým 

stylem zdolávali kopeček osobitým způsobem a s jisto-

tou v nohách. Odvážlivci vyzkoušeli i „kluziště“, po 

lyžích i po zadku. Čerstvý vzduch, slunce v zádech, vý-

hled na Špindl, trocha učení a setkání s pracovníkem 

horské služby, který se dostal z laviny, snad malé ly-

žaře okouzlilo a na hory se budou vracet s radostí. 

Během školního roku je několik příležitostí, aby 

rodiče usedli do školních lavic se svými dětmi. 

Vždyť učení není jen počítání, čtení a psaní, 

právě zpívání, stříhání, naslouchání, dodržování 

postupu výroby, načrtnutí postupu k vlastnímu 

výtvoru nebo jen kreativní tvoření. A o to při 

společné práci ve třídě běží. Navštivte atmosfé-

ru Velikonoční dílny ve třídách 1.B nebo 1.C. 

Ovšem ti starší, například 4.C si s dílnami po-

radila sama bez rodičů. Jako bonus vyrazili 

prvňáčci za sladkými velikonocemi. 

Badatelé v Kunraticích neztrácejí v období jarních depre-

sí energii a bádají dále vytrvale. Někteří opustili pozo-

rování v Toulcově dvoře a ve svou laboratoř proměnili 

třídu. Pokud si nebudete jisti jaké míry kdy využít, v 

převodech jednotek kapalin a počítání vzdáleností, obraťte 

se na žáky 3.A. Kolik váží porcelánový hrnek, kolik stup-

ňů mají u okna ve třídě nebo jak velký musí mít koberec, 

na který se všichni v kruhu vejdou? Nahlédněte na jejich 

fotografický nebo písemný protokol. 

Obrazový prvek, miniaturní světlocitlivá buň-

ka . Zkrácenina anglických slov picture ele-

ment, používáno ve zkratce px. ALE KDE! Třída 

4.B se vydala do Pixelu ZŠ Kunratice, sledovat 

rašení pupenů, provětrat klinometr (a své hlavy 

od učení). Ještě pořád vás nenapadá, co a kde by 

to mohlo být? Kdyby vám badatel vyzradil svá 

tajemství, nad čím byste bádali vy? Žáci z Glo-

ubíku a 4.B vědí, o čem řeč běží, tak oslovte je. 

Žáček, Durych, Nezval nebo Wernisch na Jahodu pro větší, 

Vodňanský, Malý nebo Kratochvíl pro menší na Jahůdku. 

Mácha a Erben klasika nebo Šrut a Žiška z posledních let. 

Školní kolo recitační přehlídky je opět po roce za námi a 

potlesk přednášejícím byl neutišitelný. U 1. až 3. ročníku 

byla třídní kola na pováženou, vybral se pouze jeden zá-

stupce za třídu. Tento odvážný na přehlídce konkuroval 

ostatním třídám a získal příspěvek do třídní knihovnič-

ky. Oproti 4. až 7. ročníku, kdy recitovali tři žáci ze 

třídy a další podávali zpětnou vazbu v porotě.  

Díky pátému společenskému večeru jsme se přesunuli 

do doby Divokého Západu, kovbojů a indiánů. Podě-

kováním za probíhající školní rok provázela Ester 

Kočičková s hudbou kapely Františka Nedvěda 

Tiebreak, taneční soubor Beseda a dalšími. Nahléd-

nout atmosféru můžete v galerii. 

Jak už je pravidlem, třetí ročníky jezdí plavat do 

spřátelené školy Open Gate do Babic. V šestém ročníku 

žáci ZŠ Kunratice vždy absolvovali plavecký výcvik 

během červnového sportovního týdne. Po loňských zku-

šenostech se plavecký výcvik rozdělí do dvou méně ná-

ročných částí. Za prvé: čtvrteční plavání v Babicích a 

za druhé: plavání během dopoledne o sportovním týdnu. 

Odpoledne už bude zábava odlišná. Uvidíme, zda se nový 

model osvědčí. 

Ze zákulisí ZŠ Kunratice 

Tereza Doudová 

školní knihovna 3.4.2016 
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