
VÝROČÍ 90 LET OTEVŘENÍ NOVÉ BUDOVY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ČERVENÝCH PEČKÁCH 

V sobotu 27. 5. 2017 od 13 hod. v prostorách MŠ a ZŠ Červené Pečky

Letošní rok je významný mezník v životě školy. Budova školy, která je ne-
dílnou dominantou městyse, se dožívá krásných devadesáti let. Na počest 
tomuto jedinečnému jubileu jsme pro Vás připravili na poslední květnovou 
sobotu akci, kterou jsme skromně nazvali „NÁVRAT DO ŠKOLNÍCH LAVIC“.

1.
V rámci programu budete moci navštívit veškeré prostory budovy školy. V jednotlivých 
třídách prvního i druhého stupně pro Vás bude připraven program s podtitulem „Škola 
není jen vzdělávání“.  Zde budete mít možnost shlédnout ukázky, prezentace, divadelní, 
recitační a edukativní pásma sestavené pedagogy a  žáky naší školy 

2.
Venkovní prostory nabídnou posezení s hudbou k tanci a poslechu. Je samozřejmostí, 
že i na podiu, které znamená svět, budete moci vidět Vaše děti v hudebních či tanečních 
pásmech. K venkovnímu programu bude přiřazen i stánkový prodej s pohoštěním.

3.
Jako bonus jsme pro Vás připravili aukci pěti výtvarných děl, do kterých jsou zapojeny děti z mateřské 
školky a význační umělci místního regionu v oboru malby, keramiky, fotografie, kresby, volného naivního 
umění atd…
Vaše děti ve spojitosti s těmito umělci vytvoří plnohodnotná díla, která budou signována daným umělcem.  

Jan Lauko Skorka – hedonik, filosof a milovník krásy věnující se olejomalbě, kresbě a grafice. Ilustrace 
k dětské knížce Burdybáč. Naiveart Kutná Hora.
Jiří Vančura – kolínský kreslíř, ilustrátor knih I. Fuchsové, vydavatel grafických pohlednic, výtvarný 
guru kolínských skautů resp. jejich webů a propagačních materiálů.
Martina Protivová – keramička - amatérka, hraje si ve volných chvíli s  hlínou a v rámci 
relaxu se jí snaží dát tvar. Má ráda barevné variace  a veselé náměty.  
Larysa Nobilisová – kreativní malířka, výtvarnice, keramička,  její oduševnělé práce 
najdete v řadě českých galerií, dnes předává své odborné znalosti dětem
Jana Bajabulová – fotografka se zaměřením a dětskou a rodinnou fotografii – 
ateliér Suchdol u Kutné hory

Samotná díla budou vystavena v předaukční výstavě v prostorách MÚ Červené Pečky. 
Aukce bude součástí oslavy 90 let školy.

4.
V závěru připravujeme zasazení stromu se zakopáním pamětní knihy, na které se 
budou podílet všichni návštěvníci akce.
Srdečně zveme všechny současné i bývalé žáky, vážené rodiče, přátele školy, bý-
valé zaměstnance i širokou veřejnost na oslavu 90. výročí založení naší školy. Vě-
říme, že v doprovodném programu je pamatováno na všechny. A také doufáme, 
že si z naší kulturně společenské i gurmánské nabídky vyberete a poctíte nás 
svou návštěvou.


