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Knihovna / KRNAP
Výzdoba Hemodialyzačního odd.
Canisterapie / Zpívání
Divadlo UFFO /Plavání
Svátek sv. Martina
Tvoření

Tvoříme a tvoříme … ☺
V listopadu jsme pomohli
také svými pracemi vyzdobit
čekárnu Hemodialyzačního
oddělení Oblastní nemocnice
Trutnov a.s.

Protože jsme slavili
11.11. svátek
sv. Martina, pověděli
jsme si něco málo o tomto
svátku a jeho zvycích a
upekli si úžasné
svatomartinské koláče.
Vyráběli jsme také velké či
malé koně, koníky a koníčky,
aby měl také na čem přijet…

Od 15. listopadu také
absolvujeme spolu se
spolužáky ze Dvora Králové
n./L. plavecký kurz vedený
plaveckou školu Drak.

Tento školní rok máme
plavecký kroužek i
v rámci družiny, a tak
plaveme již 2x týdně.
Ti nejlepší plavci z nás
poměří své síly při plaveckých
závodech „Vánoční kapřík“,
které se budou konat 14.12. a
pořádá je Spartak Trutnov

ve spolupráci s TJ
Lokomotiva Trutnov.

Shlédli jsme v trutnovském
UFFU nádherné představení
divadla Drak pod názvem
„Makový mužíček“ a jako

I tento školní rok
spolupracujeme s edukačním
střediskem KRNAPU ve
Vrchlabí, kam jsme se 13.
listopadu vydali za
programem „Kam se podějí
motýli v zimě“. Jako obvykle
nás čekalo kromě krásného
vyprávění pí. Kamily
Nývltové také spousta her a
soutěží.

každý měsíc jsme navštívili
Městskou knihovnu v Trutnově,
abychom vrátily a zapůjčily si

knihy, které čteme

„v projektovém čtení“ nebo
které si žáci berou domů.

Prosinec nám „klepe
na dveře, a protože nás
čekají velmi krásná
vystoupení jak v rámci
Adventních koncertů, kdy
budeme zpívat 13.12. spolu
s MŠ Srdíčko v kostele
Narození Panny Marie
v Trutnově, 21.12. se
Sboráčkem ZŠ Schulzovy
sady a PlechBandem
v kostele sv. Jana Křtitele
či 18.12. v Domově pro
seniory také v Trutnově,

nenecháváme nic náhodě a
začali jsme již pilně trénovat
naše vystoupení.

SRDEČNĚ VŠECHNY ZVEME
NA SPOLEČNÉ ZASTAVENÍ
V PŘEDVÁNOČNÍM ČASE A
STRÁVENÍ KRÁSNÝCH
OKAMŽIKŮ !!!

V rámci canisterapie jsme si
i tento měsíc měli možnost
užít přítomnost
Gerdyho a vzkoušet
nové hry, které si pro
nás pí. Svobodová
společně s Geordym
připravila.
Tolik listopad …
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