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Po letních prázdninách 

jsme slavnostně zahájili    

2. září nový školní rok 

2019 / 2020 a přivítali jak 

naše stávající žáčky a 

žáky, tak žáky a žáčky 

nové, a to hned ve třech 

třídách. Věříme, že se  

nám opět podaří vytvořit 

úžasné prostředí a kolektiv, 

do kterého se budeme každý 

den těšit vstříc novým 

vědomostem a dovednostem,  

 

 

 

 

 

 

které nás tento školní rok 

čekají !!! 

      Slavnostní začátek školního roku 
        Hipoterapie / Canisterapie 
   Cvičíme v Olympu či v přírodě 
   Slavíme svátky a narozeniny    
        Preventivní program  
           Městská knihovna 
          
  



V září jsme začali opět 

jezdit na hipoterapii        

do Svobody nad Úpou a 

vychutnáváme si pohled      

na svět z koňského hřbetu. 

Ani na „naše“ kamarády 

Ladynku a Baryčka jsme 

nezapomněli a jsme moc 

rádi, že i v tomto školním 

roce budou za námi chodit 

spolu s pí. Kasalovu v rámci 

canisterapie…. 

 

 

 

…  a protože je pohyb 

opravdu velmi důležitý, 

využili jsme i krásných 

slunečných dní babího léta a 

cvičili v přírodě „NA PARA“. 

Letošní školní rok budeme 

navštěvovat i tělocvičnu 

v OLYMPU a využijeme 

všech možností, jak        

„si protáhnout těla“ a 

zlepšíme svoji „fyzičku“. 

 

 

 



 

16. září jsme s PhDr. 

Lubošem Tomanem 

besedovali o tom, jak je 

důležité se k sobě chovat 

ohleduplně, o kamarádských 

vztazích a o prevenci 

sociálně patologického 

chování. Děkujeme za krásný 

program a spolupráci.  

I v tomto školním roce 

budeme 1x měsíčně 

navštěvovat Městskou 

knihovnu v Trutnově a 

půjčovat si knihy           

dle vlastního výběru. Ty si 

pak žáci mohou vzít domů a 

číst si je samostatně nebo 

s rodiči či si je ponechat    

ve škole a společně s nimi 

budeme pracovat              

v „projektovém čtení“.     

Ani letos nezapomeneme    

na projekt „Čtení pomáhá“ 

a svými přečtenými knihami 

budeme pomáhat viz. 

www.ctenipomaha.cz 
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Ani na oslavy svátků a 

narozenin jsme 

samozřejmě nepomohli 

zapomenout 😊 …. 

… a přejeme všem 

oslavencům JEN VŠECIČKO 

NEJLEPŠÍ, HODNĚ 

ZDRAVÍČKA, ŠTĚSTÍČKA, 

SPOKOJENOSTI A SPOUSTU 

NÁDHERNÝCH ZÁŽITKŮ…              

…NEJEN VE ŠKOLE 😊.  

Tento školní rok opět 

v Trutnově studují i žáci 

Praktické školy dvouleté, 

kteří se učením praktických 

dovedností jako např. 

vařením či exkurzemi       

po úřadech budou snažit 

načerpat zkušenosti a 

dovednosti, které ve svých 

životech v budoucnu uplatní. 
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