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Mikuláš, čert a anděl
Plavecké závody „Vánoční kapřík“
Vánoční dílničky ve Vrchlabí
Oslava svátku a narozenin
Adventní koncerty a besídka
Výstava Betlémů

5. prosince k nám zavítal také
čert, Mikuláš a anděl
v podobě Danielky, Verči,
Lukáše a Lenky a nadělovali
podle zásluh jak sladkosti a
dobroty, tak černé uhlíky a

brambory, neboť Mikuláš měl
ve své „Knize hříchů“
zaznamenané opravdu všechno.
A že za básničku či písničku
čekal na každého balíček …, o
tom nelze pochybovat.

2.12. jsme započali „šňůru“
našich „Adventních
koncertů“, kdy jsme
vystupovali v Domově pro
seniory v Trutnově a našim
nejstarším spoluobčanům
přichystali pásmo koled a
básniček a naladili se tak na
blížící se Vánoce. Žáci Duhové
třídy pekli k této příležitosti
medové perníčky, kterými
jsme babičky a dědečky
obdarovali.

9.12. jsme dále společně
s žáčky Mateřské školy
Srdíčko vystupovali v kostele
Narození Panny Marie
v Trutnově a 16.12. jsme si
zazpívali v Domově důchodců
v Diakonii ČCE ve Dvoře
Králové nad Labem. Posledním
koncertem bylo vystoupení
21.12. také ve Dvoře Králové
nad Labem, tentokráte

v kostele Sv. Jana
Křtitele, společně
s dětským sborem
Sboráček Základní
školy Schulzovy sady
a PlechBandem
Základní umělecké
školy.

VÁNOČNÍ KAPŘÍK

7. prosince se konaly
v krytém bazénu v Trutnově
plavecké závody „Vánoční
kapřík“, kterých se zúčastnila
Verča z Duhové třídy a
umístila se na krásném 3.
místě za 25m volným
způsobem. Na 2. místě se také
umístila Ája Krönerová
ze Dvora Králové nad Labem
stylem "prsa". Velká gratulace
nejen Verče s Ájou, ale také
všem ostatním závodníkům a
pořadatelům patří poděkování
za pěknou předvánoční akci.

V rámci předvánočních aktivit
navštívili žáci Duhové třídy
výstavu Betlémů na Staré
radnici v Trutnově a měli
možnost vidět Betlémy
ze dřeva, včelího vosku, také
Betlémy z perníku či
paličkované. Společně
s Fialovou třídou také vyrazili
do Vrchlabí na „Vánoční
dílničky“ a měli možnost si
vyrobit spoustu krásných
dárečků.

12.12. oslavila své krásné 22.
narozeniny Verča. Kromě
společné oslavy ve škole
spojené s prohlížením
fotografií z dětství či výroby
koláže, měla Verča také
oslavu v restauraci u hřiště.

13.12.
oslavila
svůj svátek
LUCINKA
VŠECHNO
NEJLEPŠÍ

Poslední den
před
Vánočními
prázninami
patřil,
jak je
již zvykem, „Vánoční
besídce“ a rozbalováním
dárečků.
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