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Mikuláš, čert a andělé
Vánoční dílničky a besídka
Adventní koncerty / „Vánoční kapřík“
Divadlo UFFO / Slavíme ☺
Výzdoba odd. Nemocnice TU
„Krabice od bot“

Protože k prosinci
neodmyslitelně patří slavení
svátku sv. Mikuláše, který
přichází spolu s čerty a

anděly a obdarovává všechny
hodné děti, i my jsme si
zahráli na malé čertíky a
andílky, soutěžili jsme,
vyráběli …, a protože jsou naši
žáčci opravdu andílci,
vytoužené nadílky se všichni
dočkali ☺.

13.12. jsme započali
„šňůru“ našich „Adventní
koncertů“, kdy jsme
vystupovali spolu s žáčky
MŠ Srdíčko v kostele
Narození Panny Marie
v Trutnově,
18.12. 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. Naši žáci k této
příležitosti vyrobili krásná
vánoční přáníčka, kterými
babičky a dědečky obdarovali.

Posledním koncertem bylo
vystoupení 21.12. v kostele
Sv. Jana Křtitele ve Dvoře
Králové nad Labem společně
s dětským sborem „Sboráček“
Základní školy Schulzovy sady
a „PlechBandem“ Základní
umělecké školy.

Svými obrázky
jsme také pomohli
vánočně vyzdobit
čekárnu
Neurologického
oddělení a
Hemodialyzačního
oddělení Oblastní
nemocnice
v Trutnově a.s.

V rámci předvánočních aktivit
jsme také vyrazili na „Vánoční
dílničky“ do Vrchlabí a mohli
si tak vyrobit spoustu
krásných výrobků. Tento
školní rok jsme se i my
rozhodli pořádat “Vánoční
dílničky“ a byli jsme moc rádi,
že naše pozvání přijaly dvě
třídy z MŠ Struha a třída MŠ
Sedmikráska.
za což velmi děkujeme také
rodičům našich žáků.

Úžasné bylo, že
jsme se letos mohli
zapojit i do projektu
Diakonie ČCE
„Krabice od bot“,
kdy bylo naším úkolem s dětmi
naplnit prázdnou krabici od
bot dětskými dárky, které
byly poté doručeny dětem
z chudých rodin a pomohly tak
přispět k tomu, aby i tyto děti
měly krásné Vánoce. Bylo až
neuvěřitelné, kolik dárečků se
nám podařilo shromáždit,

Za „kulturou“ jsme se také
vydali na divadelní představení
plného
vánočních písní a
koled „Vyšla
hvězda nad
Betlémem“
hradeckého
Divadla DRAK.

A co
nás
ještě
čekalo
???

14.12. jsme se
již třetím
rokem
zúčastnili
plaveckých
závodů
„Vánoční

kapřík“, na kterých nás
v letošním roce reprezentoval
Péťa. Velká gratulace mu patří
jak ke sportovnímu výkonu,
tak k vytoužené medaili, která
se mu po závodě houpala
na krku ☺.
Velká gratulace a
všecičko NEJ, NEJ,
NEJ přejeme ze
srdce Lucince a
Natálce k jejich
svátku !!!

pod stromečkem dáreček dle svého přání…

22.12. jsme
uspořádali „Vánoční
besídku“, zahráli
pro rodiče a nejen
je … představení
„O Červené
karkulce“ a s pomocí
projektu „Strom
splněných přání“
si naši žáci
před Štědrým dnem
našli
PF 2018
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