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Podzim je tu a my 

jsme svými pracemi 

již tradičně pomohli 

vyzdobit čekárnu 

Neurologického oddělení 

Oblastní nemocnice 

v Trutnově a.s. 

 

 

 

 

 Mezinárodní den seniorů 

      Výzdoba Neurologického oddělení 

     Žlutý den / Canisterapie 

      Divadlo UFFO / Slavíme  

       Halloweenská ZOO a karneval 

 Knihovna /Exkurze Policie        



Měsíc říjen byl početný na 

množství oslav, neboť jsme 

slavili svátek Míši, který měl 

29. září, dále svátek a 

narozeniny paní učitelky 

Míši, 15. října oslavila  

svátek Terezka a 21. října 

vstoupil do světa dospělých 

svými 18. narozeninami 

David. Na tuto oslavu také 

přijali pozvání naši absolventi 

Praktické školy dvouleté 

Lukáš, Danielka a Léňa, 

z čehož jsme měli velikou 

radost a oslava byla 

fantastická.       

Oslavencům přejeme 

jen  všecičko  

NEJ, NEJ, NEJ !!! 



A co jsme ještě v říjnu 

podnikli? Celý měsíc jsme 

chodili plavat do Plaveckého 

bazénu v Trutnově, užívali 

jsme si přítomnost Geordyho 

při canisterapii…, ale 

opravdovým zážitkem bylo, 

když mezi nás přišli dva noví 

kamarádi, a těmi jsou Luky 

a Davys. Jedná se o 

morčata, o která se budeme 

v rámci caviaterapie celý 

školní rok starat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tento měsíc jsme navštívili 

divadelní představení v UFFU 

pod názvem „Trosečník? 

Robinson“ při kterém jsme 

měli to štěstí a mohli se 

s hercem Martinem 

Sochorem seznámit.
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V rámci měsíčního 

navštěvování Městské 

knihovny v Trutnově jsme se 

účastnili edukačního programu „S kocourem Knížkem“, navštívili 

jsme policejní stanici Městské policie a užili si Halloweenský čas 

jak vyráběním dýňových 

„strašidkáků“ při barevném dnu, 

tak třeba karnevalem 

či návštěvou krásně 

vyzdobené Zoologické 

zahrady ve Dvoře 

Králové, kde jsme se potkali i se svými spolužáky . 
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