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Tento školní rok nám začal
až 4. září, a tak jsme si
prázdniny ještě o pár dnů
prodloužili. O to víc jsme se
všichni jistě těšili . Jsme
moc rádi, že jsme mezi nás
mohli přivítat dvě nové
žačky, a to Terezku a
Natálku.

Slavnostní přivítání 4. září
Sklizeň na políčku
Plavání / Zpívání
Oranžový den / Canisterapie
Výlet na Sněžku
Knihovna / Vaření
Jedním z mnoha překvapení
bylo vytvoření relaxační
místnosti… a my věříme, že se
nám bude v těchto krásných
prostorách celý rok výborně
pracovat a trávit společný čas.

A co jsme v září podnikli?
Prvním výletem za prací byla
sklizeň na políčku. Je až
neuvěřitelné, jaké množství
paprik, rajčat, ale také
petržele či mrkví, se nám
urodilo. K naší velké radosti
jsme se zde opět setkali
s naší kamarádkou Léňou.
Velmi děkujeme manželům
Ligockým za možnost i
nadále využívat záhonky a
zdokonalovat se v našich
pěstitelských schopnostech.

těsně pod vrchol, tudíž
na Růžohorky. Nevadí, i tak
jsme si to jaksepatří užili a
není přeci všem dnům konec.
Alespoň máme ambice
i do budoucna naši nejvyšší
horu zdolat!!!

Dalším velkým výletem byla
výprava na naši nejvyšší
horu Sněžku. Jak již to ale
na horách bývá, během
chvilky se změnilo počasí a
lanovkou jsme se dostali

Protože jednou
z nejvhodnějších pohybových
aktivit pro naše žáky je
plavání, budeme tento školní
rok chodit plavat 1x týdně
v rámci školní družiny, tak
absolvujeme během školního
roku kurz organizovaný
plaveckou školou Drak
v plaveckém bazéně
v Trutnově.
Také budeme 1x
měsíčně navštěvovat
Dětské oddělení Městské
knihovny v Trutnově a
půjčovat si knihy dle
vlastního výběru, které
budeme poté číst jak ve
škole v rámci
projektového čtení, tak
si je budou moci vzít
žáci domů.
Ani na kamaráda
Geodyho jsme
nezapomněli a potěšili
se po prázdninách
z jeho přítomnosti.
Geordy nás bude
navštěvovat v rámci
canisterapie vždy 2x
do měsíce .

První z barevných dnů
v tomto školním roce
byl den ORANŽOVÝ.
Čekaly nás soutěže,
Kimova hra, ale také
povídání o prvním
podzimním dni či troška
výtvarničení.
Protože tu již máme podzim,
kdy nám dozrává hlavně
ovoce, Péťa nám přinesl
spoustu jablíček a švestiček
ze své zahrádky .
Společně jsme si vyrobili
A protože nás čeká
vystoupení v Domově pro
seniory v Trutnově, pilně
jsme nacvičovali své
vystoupení. Jako malou
pozornost si žáci pro babičky
a dědečky připravili dárečky
v podobě přáníček s ovocem.
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