TRUTNODRÁČEK
Zpravodaj Základní školy speciální a praktické školy
Diakonie ČCE Vrchlabí, odloučeného pracoviště TRUTNOV

LEDEN

2018

Knihovna
Plavecký kurz
Bílý den / Tři králové
Benecko – Hančova Bouda
KRNAP – Projekt „Bodlinka“
Výzdoba odd. Nemocnice TU
Vysvědčení

Jako již každoročně jsme
absolvovali zimní ozdravný
pobyt na Benecku na
Hančově Boudě, tentokráte
na 4 dny od neděle do

středy. Počasí nám opravdu
přálo, protože krásně
zasněžená zimní příroda byla
jako z pohádky. Proto jsme
si celý pobyt nesmírně užili.

odměnu. Třetí
den jsme
vystoupali na
nejvyšší „horu“
v okolí, a to
na rozhlednu

Druhý
den byl
ve
znamení
závodů ve sjezdu na čemkoliv
a výběhu jakkoliv kolem
Hančovy Boudy. Rozhodující
byl pouze čas!!! A že jsme si
při tom užili spoustu legrace,
to je jasné. Také jsme se
vydali
na výlet
„Na
Rovinka“
na něco
dobrého.
Večer jsme
ještě
uspořádali
hudebně –
pohybovou
soutěž
pro všechny
naše velké či malé zpěváky a
tanečníky, při níž si každý
z nich vysoutěžil sladkou

Žalý. Přestože sluníčko se
nám tento den schovávalo a
výhledy nebyly ideální, bylo
úžasné, v jak velkém počtu
jsme se na tuto fyzicky
náročnější tůru vydali. Večer
jsme
se

proměnili v princeznu, trolí
slečnu, hasiče, kostlivce či
pirátky a hurá
na karnevalovou diskotéku!!!

Také na „Tříkrálový
program“, kdy jsme si
povídali o tradicích a zvycích
spojených s tímto dnem,
jsme se na skok změnili ve
„Tři krále“. Bylo krásné, že
se za námi vypravili i žáčci
MŠ Srdíčko popřát nám
mnoho štěstí do roku 2018.

V letošním školním roce jsme
se také poprvé zapojili
do projektu KRNAPU
„Bodlinka“, kdy se
budeme na několik měsíců
starat o ježčí slečnu
Bodlinku, krmit ji,
zapisovat její váhu … a na
jaře ji pustíme zpět do
volné přírody. Do tohoto
projektu, který funguje již
třináctým rokem, se
dostávají ježečci, kteří se
narodili v říjnu a zimu ve
volné přírodě by sami
nepřežili.

Protože letošní zima je
opravdu bílá, tento měsíc
jsme si udělali v rámci
barevných dnů den BÍLÝ.
Jako již tradičně jsme si
pověděli o symbolice bílé
barvy, zahráli si Kimovu hru,
vyráběli jsme sněhuláky ….

Účastnili jsme se
i krásné
přenášky o
ježčích a teď je
již Bodlinka plně
v naší péči, snad
se jí bude u nás líbit… .

17. ledna jsme také úspěšně
zakončili nás plavecký kurz.
Nyní budeme své nabyté
dovednosti procvičovat
v plaveckém kroužku školní
družiny.

31. ledna jsme si slavnostně
rozdali krásná pololetní
vysvědčení a oslavili toto
první pololetí vyrobeným

Obměnili jsme také výzdobu
čekárny Neurologické
ambulance a Oddělení
Hemodialýzy v Oblastní
nemocnici v Trutnově
a.s.
zmrzlinovým
pohárem
s ovocem …
a s chutí a
úsměvem do
pololetí druhého vstříc novým
vědomostem!!!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ a PRAKTICKÁ ŠKOLA DIAKONIE ČCE
VRCHLABÍ
- ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ TRUTNOV
Adresa: Školní 13, 541 01 Trutnov
Ředitelka: PaedDr. Magda Kumprechtová
Telefon: 498 100 620, 739 379 290
E-mail: kumprechtova.skolavrchlabi@diakonie.cz
Web: www.specialniskolatrutnov.cz
Číslo účtu: 43-527040287/0100
facebook: www.facebook.com/www.specialniskolatrutnov.cz

