Základní škola KUNRATICE
Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty
Fakultní škola, Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty

Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice
Mgr. Ing. Vít Beran, ředitel školy

Tel.: 261097211 - 2, mobil: 724370813, e-mail: vit.beran@zskunratice.cz, http://www.zskunratice.cz

MČ Praha Kunratice

Dubnové setkání absolventů
a zaměstnanců školy
Zveme Vás do Základní školy Kunratice 1. dubna 2016 dopoledne a 3. dubna 2016
odpoledne. Pamatujete si, s kým jste chodili do školy? Pamatujete si, kdo Vás učil? Chcete se podívat do
současné budovy školy? Zveme všechny absolventy, pedagogy a zaměstnance školy, kteří od otevření školy
v roce 1935 do školy v Kunraticích chodili nebo v ní pracovali na dubnové setkání.

Ještě před vyvrcholením oslav na červnové Zahradní slavnosti se uskuteční několik menších vzpomínkových sešlostí.
Jednou z nich bude nedělní Setkání absolventů a zaměstnanců kunratické školy v neděli 3. 4. 2016 od 13 do 18
hodin. Přijďte se podívat, kde jste sedávali v lavicích, na kterých chodbách jste hráli kopanou, do kterých zdí jste vyryli
vzkazy, která okna zůstala celá a které kabinety jsou zachovány. Můžete si zde prohlédnout fotografie z různých let
a zanechat podpis či jiný osobní vzkaz v pamětní knize.
Kdo bude chtít ochutnat dnešní vyučování a nahlédnout do tříd, už v pátek 1. 4. 2016 dopoledne budou mít třídy
otevřené dveře. Zároveň s žáky pokřtíme „Kunratickou kuchařku“, kde jsou uvedeny recepty babiček z Kunratic a okolí,
následuje besedu s pamětníky, kde můžeme společně s dětmi polemizovat, čím se generace na kunratické škole liší, co
spatřujeme za výhody a nevýhody doby.
Zastavte se alespoň na chvíli v čase a zavzpomínejte, sami s pamětníky 1. 4. 2016, nebo společně s bývalými
spolužáky při prohlídce školy 3. 4. 2016. Další informace sledujte na školním webu www.zskunratice.cz. Pokud budete
chtít sdílet nějaké dobové dokumenty, učebnice nebo jiné školní pomůcky, neváhejte napsat na email
tereza.doudova@zskunratice.cz nebo se zastavit přímo ve škole. Rádi Vás uvidíme.
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