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KRNAP Vrchlabí
Hnědý den / Plavání
Filharmonie Hradec Králové
Canisterapie
Společné zpívání
Adventní dílničky
Knihovna

21. října se vydala Duhová a
Červená třída Praktické
školy do Filharmonie
v Hradci Králové a
měla možnost shlédnout
a zaposlouchat se
do krásné pohádky
„Hurá do ZOO“
v podání Symfonického orchestru
Hradec Králové a dirigenta Miloše Machka.

15.11. jsme měli další z
„barevných dnů“, tentokráte
v barvě hnědé. Pověděli
jsme si, co hnědá barva
symbolizuje, hádali dle
kartiček hnědé věci kolem
nás, zaskákali si v pytlích od
brambor a namlovali stromy
spolu s listy z našich rukou
a bramborových
tiskátek.

Geordy

si, jak poslouchá naše povely

nás navštěvoval také
tento měsíc a my jsme
měli možnost vyzkoušet
a jak je příjemné s ním
odpočívat a relaxovat.

V rámci celoroční spolupráce
s KRNAPEM byla Duhová a
Červená třída v Záchranné
stanici pro handicapované
živočichy ve Vrchlabí.
Úkolem tohoto zařízení je
poskytnout poraněným
jedincům komplexní ošetření
a uzdravená zvířata jsou
vypuštěna zpět do volné
přírody. Poté jejich kroky
putovaly do muzea, kde
shlédli jak expozici
věnovanou obyvatelům
vrcholků hor, tak na ně
dýchlo kouzlo Vánoc při
zastávce na výstavě „Sladké
Vánoce“. Posledním
zastavením byla výstava
„Historie Krkonoš a umění“,
kdy si zavzpomínali např. na
film „Krakonoš a lyžníci“.

Městská knihovna
Žáci Fialové třídy měli tento
měsíc možnost navštívit
program Městské knihovny
v Trutnově a prohlédnout si
jak spoustu krásných knížek,
tak se seznámit s knihami
v Braillově písmu a vyzkoušt
si, jak vnímavé mají prstíky.

S posledním listopadovým
dnem jsme také ukončili
plavecký kurz, který se
skládal z 10-ti lekcí.
I nadále ale budeme
plavecký bazén navštěvovat,
a to středy 12-13h. Duhová
třída ještě bude
zdokonavovat svůj plavecký
styl v plaveckém klubu
„Rejnoci“.
Adventní dílničky

ADVENTNÍ DÍLNIČKY

Protože se nám přiblížila
doba Adventu, pustili jsme
se do výroby
Adventních věnců,
ale také sádrových
ozdobiček a vloček
z papíru.

Trénujeme společně se
spolužáky ze Dvora
Králové n./L.zpívání koled
pro vystoupení v Domově
pro seniory v Trutnově a
kostelech Narození Panny
Marie v Trutnově a Sv. Jana
Křtitele ve Dvoře Králové
nad Labem.

