
 V aprílový pátek se otevřely dveře školy pro veřejnost se záměrem, 

aby každý mohl nahlédnout do vyučování. Našimi speciálními hosty 

byli senioři, kteří kdysi kunratickou školu navštěvovali nebo v ní 

jinak působili. Nahlédli do hodin přírodopisu, zeměpisu a výtvarné 

výchovy. Před významným křtem „Moudré kunratické kuchařky“  s 

recepty našich babiček nám třída 5.A přehrála historii od třicátých 

let až po současnost. Muzikál většinu posluchačů rozesmál a povzbu-

dil na závěrečnou debatu. Kdo z pamětníků chtěl, vytáhl si z klo-

bouku otázku týkající se školních let. Křeslo s pamětníky by mohlo 

trvat do nekonečna, díky osmákům jsme ochutnali něco z kuchařky, 

posluchači špiclovali uši a pamětníci lovili ve vzpomínkách jeden 

špek za druhým. 

Oproti pátku se seniory v neděli mohli 

návštěvníci okouknout veškeré zákoutí 

školy bez žáků. V krčku visely dobové 

fotografie a záznamy z kroniky Kunra-

tic, občerstvení připravili ve cvičné 

kuchyňce žáci oborového dne „Všechny 

chutě světa“, v aule běžel dokument s vý-

pověďmi paní Macháčkové a paní Skramov-

ské napříč s tanečními a závěrem kni-

hovně byly vystaveny archivní záznamy 

s vysvědčením. Tímto dnem se začala psát 

pamětní kniha ZŠ Kunratice. 

Některé třídy se rozhod-

ly první duben oslavit 

bláznivě. Jaké módní 

výstřelky a šílené hry 

si tento den dopřávaly, 

jaké svačiny ochutnali 

posuďte sami ve fotoga-

leriích např. 1.A a 1.C. 

Každým rokem se ke Dni Země v Kunratickém 

lese otvírají studánky s přáteli lesa. Děti 

ze školky studánky vyčistí a povídají si 

příběhy o vodě. Žáci ze školy vynáší zimu, 

utopí Mořenu a letos sehráli náhodné se-

tkání světa magického s tím reálným. Po-

tkal se skřítek, který se před lidmi skrývá, 

s dětmi ze školy pobíhající v lese. 

Hráli jste někdy básně? Zpívali 

jste rýmy? Pevná ruka Anežky No-

vákové ovládla skrze čtvrťáky sym-

fonickou báseň Vltava od Bedřicha 

Smetany. Nástroje dle výběru vtáh-

li posluchače do příběhu básně a 

neodolali ani místní návštěvníci 

Tolik hudebníků mezi námi! 

Celý první stupeň se vydal překonávat gravitaci, 

lovit ostatky těl zvířat, hledat poslepu plast mezi 

papírem, tahat fakta o Měsíci, svazovat dva provazy 

a nahlédnout do říše savců, apod. Strávili den na 

slunku a v zeleni s kamarády nejen ze třídy. 

Oproti prvnímu si druhý stupeň zase tak moc nehrál. Vzal 

si na bedra územní části Kunratic a vyrazil s gumovými 

rukavicemi a pytli do terénu. S akcí Ukliďme Česko se 

týmy žáků popraly bravurně. Snášely se pytle odpadků na 

sběrná místa v lese, kde odvoz zajistila radnice Kunratic. 

Jedno dubnové dopoledne do školy dorazila exotika. 

Žáci bádali o původu, pozorovali, popisovali a na zá-

věr ochutnávali ….a co? Mango, ananas, avokádo, gra-

nátové jablko, zelená jablka, kokos nebo liči, aj. 

Poslední dubnové dny druhý stupeň využil k dopisová-

ní oborových prací. Žáci práci odevzdávají do 5.5. do 17 

hodin na recepci školy. Na konci školního roku už žáky 

čekají jen obhajoby před svými kolegy nebo porotou. 

Ze zákulisí ZŠ Kunratice, Tereza Doudová, školní knihovna 2.5.2016 
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