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15. června úspěšně složili Luky, 

Danielka, Léňa a Klárka 

Závěrečné zkoušky Praktické 

školy dvouleté a 20. června se 

konalo v kostele Narození Panny 

Marie v Trutnově slavnostní 

předávání Vysvědčení             

 

o Závěrečných zkouškách. 

PŘEJEME VÁM DO ŽIVOTA 

JEN VŠE DOBRÉ, A ABY SE 

VÁM VŠEM V ŽIVOTĚ  VŠE 

DAŘILO.  

Velké poděkování patří také 

rodičům a prarodičům našich 

studentů za úžasnou spolupráci 

během studia. 

 

 
- Den dětí  /  Velký Meder 

- Péťova oslava 6. narozenin  

a svátku   /  Hipoterapie 

- Lenky 26. narozeniny 

- Závěrečné zkoušky a slavnostní 

zakončení Praktické školy 

- Rozloučení „s políčkem“ 

- Výlety  /  Vysvědčení 

               



DEN DĚTÍ jsme oslavili 

stopovací hrou, která nás 

zavedla až k pí. učitelce 

Míše domů. Zde jsme si užili 

soutěží, plavání v bazénu, 

trampolíny či fotbalu a 

frisbee … Odpoledne se 

k nám přidali i rodiče a 

společně jsme oslavili jak 

Péťovi 6. narozeniny, tak 

zakončení Praktické školy. 

VŠECHNO NEJLEPŠÍ !!! 

 

 

 

Další 

příležitostí, jak strávit 

s rodiči příjemné 

předprázdninové odpoledne, 

byl „Program ke svátku 

otců“. Děkujeme všem 

„našim tatínkům“ za splnění 

připravených úkolů a také 

všem maminkám za příjemně 

strávené odpoledne. 



Již po sedmé si mohli žáci 

naší školy užívat rekreačně 

- ozdravný pobyt ve 

Velkém Mederu 

na Slovensku, i když pro 

některé z nich to byla 

premiéra. Proč právě výběr 

termálních lázní? Důvodů je 

několik. Vodní prameny      

v lázních Velký Meder velmi  

příznivě působí na pohybové 

ústrojí, klouby, páteř, svaly 

a celkově příznivě působí   

na regeneraci celého 

organismu. Zdejší termální 

pramen má specifické 

geotermální složení, díky 

němuž má blahodárné a 

léčebné účinky. Těchto 

výhod jsme měli možnost 

užívat si celý týden a těšíme 

se na příští již osmý pobyt.  

 
9. června oslavila také Léňa 

svoje krásné 26. narozeniny. 

Na oslavu jsme vyrazili do 

Kalné Vody a užili si 

krásnou oslavu, 

výborné pohoštění 

s pizzou … Děkujeme 

za moc milé pozvání a 

přejeme VŠECIČKO 

NEJLEPŠÍ !!! 

VŠE NEJ, 

NEJ, NEJ 

přejeme i 

Péťovi 

k jeho 

svátku  
 
 



A protože byl konec 

školního roku ve znamení 

výletů, vydali jsme se   

do Ádru…,      

„na políčko“ 

 

za Jiřinkou …, 

 na KRNAP …, 

na hipo…, 

 

a … 

 

30. června jsme si 

slavnostně předali 

vysvědčení. 

   KRÁSNÉ 

PRÁZDNINY !!! 


