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16. února se konal již
8. Balónkový ples, tentokráte
laděný do barvy růžové. Růžový
jsme si udělali také den ve škole
v očekávání večerního plesu.
Zahráli jsme si na návrháře, co
by nám nejlépe slušelo , a
s nadšením jsme se vrhli do víru

8. Růžový balónkový ples
Canisterapie / Olympiáda
KRNAP / sv. Valentýn
Oslavy narozenin
Den otevřených dveří

tance a užili si nádherný ples.
Z „tajných“ zpráv víme, by se měl
být příští rok ladit do barvy bílé.

Protože i tento školní rok
spolupracujeme s edukačním
střediskem KRNAPU, 7. února
jsme se vydali opět do Vrchlabí,
tentokráte na program „Koloběh
vody“. Při různých činnostech
jako skládání puzzlí, pozorování
sněhu v teple či závodech jsme
se dozvěděli, jaké má voda
podoby, kde všude se nachází a
proč je v přírodě tak moc
důležitá.

14. února slavíme svátek
všech zamilovaných, sv.
Valentýna, a tak jsme si

řekli, odkud tento svátek
pochází, kdo ho slaví …, koho
v životě máme rádi a jak se
k takovým lidem chováme … a
vyráběli jsme krásná srdíčka
technikou rozžehlování voskových
pastelů. Také jsme hledali
perníková srdíčka od Natálky
s Míšou, kterými nás podělili, a
vydali jsme se nejen k této
příležitosti slavit do Oranžové
kavárny, kde pracuje náš
kamarád, absolvent naší
Praktické školy dvouleté, Lukáš.

Největší sportovní akcí této
zimy byly bezpochyby Zimní
olympijské hry
v jihokorejském
Pchjongčchangu, a tak jsme se
i my vrhli do „sportování“ a
toto téma se nám prolínalo do
všech předmětů i činností.
Skládali jsme zeměkouli a
povídali si o světadílech, které
symbolizují olympijské kruhy,
naučili se vlajky některých
zemí, poznávali sporty… , ale také
jsme si zastříleli jako „naši“
biatlonisté, balancovali
na balanční desce jako
snowboardisté či hráli hokej.
Vyrobili jsme si olympijský oheň
či maskota této olympiády –
bílého tygra Soohoranga, který
je v Jižní Korey symbolem štěstí.

Byli jsme moc rádi, že jsme si
tento měsíc mohli také zazpívat
spolu se spolužáky ze Dvora
Králové nad Labem a přijali naše
pozvání spolu s panem učitelem

Standou na obědové menu
v podobě zeleninové
polévky a buchtiček se
šodó, které jsme si
pro všechny připravili!!!

Své krásné

11.

narozeniny oslavila
28. února LUCINKA.
Milá Lucinko, přejeme
jen všecičko NEJ, NEJ,
NEJ !!!

Užili jsme si i přítomnost
Geodyho při canisterapii.
Poslední den v měsíci únoru
jsme měli
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
a doufáme, že se v září
potkáme v naší škole s novými
kamarády a spolužáky.
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