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DĚKUJEME VÁM 
Dvanáct měsíců roku 2012 uteklo jako voda v řece. Čím více se ve škole snažíme proměňovat naši školní práci a více 

času věnujeme rozvoji školy, tím je rok kratší. V závěru kalendářního roku 2012 chceme poděkovat všem, kteří naši 
školu, její pedagogy a tím i žáky podpořili. Věřte, Vážení rodiče, že si podpory velmi ceníme. Bez ní bychom v současné 
situaci nemohli na pedagogický rozvoj školy ani pomyslet. Poděkování však patří nejen Vám, rodičům našich žáků, ale také 
paní starostce Ing. arch. Ivaně Kabelové a jejím kolegům z Městské části Praha Kunratice. Děkujeme i všem dalším 
podporovatelům a sponzorům … I tento rok, díky Vašim darům, jsme na rozvoj školy takto získali více jak jeden milion korun. 
Poslední Vaše sponzorské aktivity umožnili, že v I. C mají novou interaktivní tabuli, že jsme získali příspěvky na nákup 
interaktivních výukových programů, na podporu třídních projektů a na dofinancování asistentů pedagoga k integrovaným 
žákům. Pro asistenty se prostředků nedostává dlouhodobě. Z pražského magistrátu dostáváme normativně tak málo 
prostředků, že kvalifikované asistenty musíme od ledna přeřadit do 5. platové třídy. To není dobře a proto i zde hledáme 
možnosti vícezdrojového financování.  
Samostatné poděkování patří nadaci manželů Kellnerových „THE KELLNER FAMILY FOUNDATION“. Díky projektu 
Pomáháme školám k úspěchu zažíváme v ZŠ Kunratice nebývalý pedagogický rozvoj. 

Vážení rodiče děkujeme. 

Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v roce 2013 přeje Vít Beran, ředitel školy. 
 
 
 
 

 VÁNOCE JSOU TADY 

Ježíšek pomalu zapřahá saně, 
za okny vidět je paprsku svit, 
zavři teď oči a nastav dlaně, 

lásku a štěstí do nich si chyť. 
 

Krásné a pohodové Vánoce přejí 
všichni 

ze ZŠ Kunratice.   
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CHCEME POMOCI. Celou školu jsme 

nepostavili, ale naši běžci „vyběhali“ 

sponzorské dary ve výši 101.780,- Kč. 

Skvělé. 

 

 
 

 BĚHALI JSME PRO AFRIKU 
 

Naše škola se zapojila do celorepublikového projektu, který pořádá Člověk 
v tísni. Konečně i děti z naší školy mohly dobročinně darovat peníze 
pomocí vlastních fyzických sil, vytrvalostního běhu. 

Poprvé se s projektem děti 
seznámily na začátku školního roku 
od zástupce Člověka v tísni na 
promítání ve škole, kde se zároveň 
dozvěděly o způsobu a průběhu 
sponzorování pomocí projektu Běh 

pro Afriku. Mimo jiných informací mohly shlédnout dokumentární fotky již 
postavených škol v Africe a vtipná videa z Běhu na jiných českých školách.  
Principem Běhu pro Afriku je nezištné darování finančního obnosu běžců 
na konto staveb v Africe. Běžec mohl získat finance v rozsáhlém rozmezí 
podle úmluvy se svými vlastními sponzory. Sponzorem se mohl stát 
kdokoliv, kdo se upsal na sponzorský list, a přislíbil konkrétní finanční 
částku za běžcem dokončené kolečko. Děti po shlédnutí dokumentárních 
fotek ve škole naladěni v náležité euforii, si jako budoucí běžci mohly v 
následujících dnech vyzvednout  sponzorské listy. V tu dobu začal „lov na 
sponzory“. Pokud se vyčerpali domácí sponzoři, přišli na řadu přátelé, 
kamarádi, sousedé, učitelé a ostatní známí. 
Všechno vypuklo naostro 2. října v Kunratickém parku. Výstražná páska se 
na startu v ranních hodinách prohýbala pod tíhou vlhkého vzduchu.  Ani 
teplo, ani zima, ani sucho, ani deštivo - příkladné počasí pro běh. Postupně 

se běžci během dopoledne scházeli u altánku v parku, kde dostali svá startovní čísla. 
Vzápětí se rozeběhli po vyznačené trase, dlouhé zhruba 500 m. Z naší školy běhalo 

celkem pro Afriku 275 dětí z 20 tříd. Mimo „patronské“ učitele se běhu aktivně účastnili někteří naši zapálení učitelé. Jejich 
výkony byly vskutku oslnivé a tím povzbuzovaly děti k dalším a dalším kolečkům. 
Každý si zvolil vlastní tempo a vždy při dalším průběhu startu si nechal zaznamenat uběhlé kolečko, což znamenalo navýšení 
sponzorského obnosu. Zapisování kol se zhostili patronští učitelé, kteří podporovali běžce na startu. 
I ti nejmenší žáci ze sebe vydali maximum, jelikož uběhli i nevídaných 10 koleček (5 km). 
Celou dobu nám přálo počasí, i v tak podzimních mlhavých dnech nepršelo. Jak je výše zmíněno, to nahrávalo kondici běžců, 
kteří závodili do poslední chvíle. Vyčerpaní vytrvalci se mohli během závodu občerstvit svěží minerální vodou a po doběhnutí 
výživnou bagetou. Vnější motivace nesmí být opomenuta. 
Při odchodu si běžci na svých sponzorských listech, kde měli potvrzená uběhnutá kolečka, mohli lehce spočítat finální finanční 
obnos. Na naší škole nejvíce vybrala třída 4. A a to částku 14080 Kč. 
 

Během následujících dní se plnila školní pokladna sponzorskými penězi až k prasknutí. Celková částka se vyšplhala 
na úžasných 101 780 Kč. Tato částka dokládá, že i děti mohou vlastní silou nezištně přispět jiným dětem, například 
na stavbu školy v Africe. 
Po administrativním zpracování a celoškolním vyhlášení výsledků Běhu pro Afriku rozhlasem, se po tak excelentním výsledku 
odměnili nejlepší běžci v jednotlivých třídách. Příkladem je žák ze 7. ročníku se 16 uběhnutými kolečky.  Jako symbolický dar 
byla sportovní kšiltovka a USB disk. 

Velké dík všem běžcům a jejich sponzorům, 
Martin Skýva a Tereza Hrušková 

 
 

PROČ JE ŠKOLNÍ KLUB TAK POPULÁRNÍ A TOLIK NAVŠTĚVOVANÝ?  
Minulý týden jsem byla oslovena ředitelem školy, abych napsala článek na otázku „Proč je Školní klub tak populární a 

tolik navštěvovaný?“ Myslím si, že o našem klubu by měli pohovořit nejdříve „Ti“, kteří do něho nejčastěji chodí. Proto jsem 
stejnou otázku položila všem členům klubu. 
Poslechněte si některé z názorů: 

 panuje tu uvolněná a přátelská atmosféra, návštěvníci se mohou těšit na řadu her a akcí 
 každý se tu cítí v pohodě 
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 děti tu zapomenou na stres ze školy (poznámky, špatné známky,….) 
 je tu všechno, co potřebujeme, nikdy tam není nuda 
 paní učitelka si s námi povídá a dobře se o nás stará, vždy s něčím 

poradí 
 dobré vybavení, fajn lidi a příjemné vedení 
 místo na pobavení s přáteli, dobrá společnost 

A tak bych mohla ještě dlouho pokračovat. Vždyť tento rok se mi do klubu 
přihlásilo přes 170 dětí!!! 
Vzhledem k tomu, že mám jinou pozici, než učitelé ve vyučovacích hodinách, 
poznávám děti z jiného úhlu pohledu. Po náročném dni musí přicházet do 
prostředí klidu a pohody, kde na chvíli zapomenou na všední starosti. 
Přicházejí za mnou se svými problémy, a vědí, že každý problém se v klubu 
vyřeší. Jako v každé dobré společnosti i zde panují pravidla, na kterých se děti podílejí, a která nelze porušovat. Vše v duchu 
fair-play. Podařil se mi stmelit kolektiv od pátých do devátých tříd. 
Ve školním roce 2012/2013 školu opustí žáci devátých tříd, kteří prošli klubem od jeho založení. Jsou na mě zvyklí a bude se 
mi po nich stýskat. Jsem velmi ráda, že jsem těmito „puberťáky“ brána jako člověk na svém místě.         Věra Hrušková 
Akce Šk od září do listopadu:  
4. výročí ŠK 
Turnaj v piškvorkách 
Korálky tisíckrát jinak 

Korková dílna 
Exhibice Tomáše Bubáka 
Výrobky na vánoční trhy 

Ukázka boxu 
… 
více na webu školy – www.zskunratice.cz

                                                                                                                     
 

 

 ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST A ŠKOLNÍ KLUB  
 

Na naší škole se dlouhodobě realizují projekty zaměřené na čtenářskou gramotnost. Ani Školní klub ve čtenářské 
gramotnosti nezahálí. Vidím na vlastní oči, že některé děti knihy nijak neoslovují. Proto jsem se rozhodla pro „komiks“. A proč 
komiks? Protože komiks může být stejně důležitý, úspěšný a rozmanitý jako film, próza, malba či jakákoli jiná umělecká forma. 
Vždyť Rychlé šípy či komiksový časopis Čtyřlístek oslovil řadu generací a spousty dalších tvůrců. Vždyť tituly Dítě s 
hvězdičkou, Simpsonovi, Pupíky a další jdou ve Školním klubu z ruky do ruky. Scott McCloud ve svém díle „Jak rozumět 
komiksu“ říká, že „ potenciál komiksu je bez hranic a úžasný“. Tak proč toho nevyužít! Určitě v tomto roce rozšířím počty knih 
v našem klubu. Chci nenásilnou formou oslovit co nejvíce dětí. Chci ukázat na velké možnosti snad nejpodceňovanějšího 
uměleckého média na světě. Nejlepším dílem, se kterým jsem se seznámila a mohu vřele doporučit, je komiks Maus.  

Věra Hrušková, vedoucí Školního klubu 
 

 KUNRATICKÝ ČTENÁŘ - TVŮRČÍ PSANÍ - LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 
 

V sobotu 8. prosince 2012 od 14:00 hodin v Ústřední městské knihovně, Mariánské náměstí, Praha 1 proběhlo finále literární 
soutěže, které se zúčastnili všichni žáci školy. Žáci byli rozděleni do několika kategorií podle věku. Soutěž je součástí projektu 
rozvoje čtenářských dovedností.  Vyhlášení a předání odměn vítězům z jednotlivých kategorií proběhlo v dětské knihovně 
Ústřední městské knihovny na Mariánském náměstí. Součástí slavnostního vyhlášení bylo i autorské čtení nejlepších prací, 
kterého se zúčastnili i rodiče autorů. Vítězové jednotlivých skupin čekala knižní poukázka, za kterou děkujeme o.s. PATRON. 

Vítězové LITERÁRNÍ SOUTĚŽ MK Mariánské náměstí 9. 12. 2012 

1.A Nela Poláková Ježek 

1.B Laura Šebelová Červená Karkulka 

1.C Vanda Peštová, Nela Perknerová, Natálie Kmochová Vlnky 

2.C Pavel Fíla Novinář 

3.B Nikita Voličev Popletené jídlo 

4.B Lada Moravcová Ukradená kabelka 

5.B Laura Baxová Alice a krvavý vrah 

6.A Marek Motyka Zloději 

7.A Nikolas Vicari Neprůstřelný lupič 

7.A Denisa Sklenářová Ukradení drahé čelenky 

9.B Jakub Horák Společenství 

8.B Nicol Langrová Spolupráce 

8.B Veronika Vávrová Na předměstí Londýna 

Za organizační výbor Ing., Bc. Vít Beran, MgA., Bc. Olga Králová 
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ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ - Číslo: 2. –  17. PROSINCE 2012 

Zpravodaj pro vás připravili: Ing. Bc. Vít Beran, Mgr. Jitka Kopáčová, MgA. Olga Králová. Jazyková korektura: Lucie Samlerová 
Základní škola Kunratice, Předškolní 420, Praha 4 Kunratice 148 00, ředitelna: 261097212; školní jídelna: 261097258; 

 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD pro školní rok 2013/2014 se bude konat v úterý 22. a ve středu 23. ledna 2013. Registrace 
budoucích prvňáčků s trvalým bydlištěm v MČ Praha Kunratice bude probíhat od 1. prosince do 20. prosince 2012 na 
recepci školy. Nespádové žáky zatím NEREGISTRUJEME. Zveme Vás i na Dny otevřených dveří spojené s návštěvou 
ve vyučování, které se konají v úterý 4. prosince 2012 od 9:00 do 12:00 hodin a dále od 14:00 do 16:00 hodin a v oba 
zápisové dny - tedy v úterý 22. a středu 23. ledna 2013 také vždy od 9,00 hodin. 
 

 
 


