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I když se to nezdá, 

dvouměsíční letní prázdniny 

utekly jako voda a my jsme 

se 1. září zase všichni 

společně sešli a slavnostně 

zahájili nový školní rok 

2016/2017. Kromě „starých 

dobrých tváří“ jsme přivítali  

 

 

 

 

 

2 nové žáčky do Fialové 

třídy. Všem žákům přejeme 

krásný a úspěšný rok zpoza 

školních lavic.   

 

 

      Žlutý den       

Míša a Danielka slaví svátek 

Recyklohraní a Čtení pomáhá 

Plavání   /  Hipoterapie 

        Sklizeň na pozemku 

 Zpívání         

         



ŽLUTÝ DEN 15.9.  

 

Svátek tento měsíc slavili 

Míša a Danielka. 

Přejeme všechno 

    nejlepší!!! 

 

 

 

Tento školní 

rok budeme 

každý měsíc 

zařazovat 

barevné dny. 

V měsíci září 

to byl „žlutý“ plný soutěží, 

her a tvoření.  

Duhová třída spojila 

oslavu  návštěvou cukrárny. 

 

 

 

 



Duhová Třída navštívila své 

„políčko“ v Kalné Vodě. 

Kromě sklizně zeleniny jsme 

letos měli možnost obdivovat 

i krásný květinový záhon. 

Velký dík patří manželům 

Ligockým a Lence, kteří se 

nám o „políčko během letních 

prázdnin starali. 

 

 

Letos jsme do náplně 

předmětů Praktické školy 

zařadili ve spolupráci 

s Technickými službami                

v Trutnově „úpravu zeleně“. 

 

A že za námi byl vidět 

pořádný kus práce … 

 

 

 

 

 

Společně se spolužáky      

ze Dvora Králové n. /L. 

jsme začali nacvičovat 

hudební vystoupení, neboť 

1.10. u příležitosti 

„Mezinárodního dne seniorů“ 

půjdeme zazpívat a popřát 

babičkám a dědečkům      

do Domova pro seniory 

v Trutnově. 



I tento školní rok 

navštěvujeme plavecký 

kurz v krytém bazénu 

v Trutnově.  

Během podzimu bude také 

Duhová třída společně 

s Míšou jezdit každý čtvrtek 

na hipoterapii do Svobody 

nad Úpou. 

      ČTENÍ POMÁHÁ 

„JÁ TI TO CHCI TAKY ŘÍCT 

je počítačový program 

ovládaný očima, na který se 

snažíme pomocí čtení knih a 

vyplňováním kontrolních testů 

vybrat 

potřebnou 

finanční 

hotovost. 

 

 

HIPOTERAPIE 

 

 

 

RECYKLOHRANÍ 

Tento školní rok jsme se zapojili 

do projektu recyklohraní, což je 

školní recyklační program pod 

záštitou MŠMT České republiky, 

jehož cílem je prohloubit formou 

her a edukačních programů 

znalosti žáků v 

oblasti třídění a 

recyklace 

odpadů. Nyní je 

naším úkolem 

sbírat použité 

baterie a 

mobilní 

telefony. 


