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Jako již každoročně jsme 

navštívili přezimovací oboru 

v Horních Lysečinách             

„U Tygra“ a zúčastnili se 

edukačního programu,              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ve kterém jsme poznávali podle 

kůže obyvatele „našich“ 

nejvyšších hor, dozvěděli se 

rozdíl mezi rohy a parohy a 

mnoho dalšího … a především 

jsme pozorovali stádo asi 70 

kusů jelenů a laní při krmení, 

což byl neobyčejný zážitek. 

                          Slavíme narozeniny 

 KRNAP – obora / Bodlinka 

                Den otevřených dveří … 

      s pozvánkou k ZÁPISU 9. dubna 

         Plaveme / divadlo UFFO 

           Velikonoční dílničky 

             Tvoříme a sázíme        



S KRNAPEM 

spolupracujeme 

také v projektu 

„Bodlinka        

ve škole“,       

ve kterém je 

naším úkolem 

starat se o ježčí 

slečnu, kterou již za měsíc 

půjdeme pustit do volné 

přírody. Snad se nám počasí 

umoudří a nastane kromě 

„kalendářního“ jara také jaro 

v přírodě, aby měla Bodlinka 

v přírodě dostatek potravy. 

 4. dubna jsme slavili Míšovi 

14. narozeniny, a protože má 

Míša moc rád hasiče, připravili 

jsme mu přáníčko přímo         

„na míru“. Také paní učitelka 

Lenka oslavila své narozeniny . 

Ze srdce přejeme oslavencům 

všecičko NEJ, NEJ, NEJ !!!.  
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I když letošní jaro přichází 

jen velmi pozvolna, ve škole 

jsme si již zasadili semínka 

rajčat, paprik, hrášku, 

kedluben či ředkviček …, 

abychom si předpěstovali malé 

sazeničky, které později 

přesadíme na „naše políčko“, 

které budeme i letos moci 

obhospodařovat u naší 

kamarádky a absolventky 

Praktické školy dvouleté 

Lenky v Kalné Vodě.       

Protože VELIKONOČNÍ 

SVÁTKY jsou v letošním roce     

na přelomu měsíců března a 

dubna, vyráběli jsme u této 

příležitosti spoustu výrobků, 

kterými jsme si krásně vyzdobili 

celou třídu.  Vyrazili jsme také na 

Velikonoční dílničky do Vrchlabí, 

kde jsme si vyrobili spoustu 

krásných výrobků. I my však 

pořádáme „Velikonoční dílničky“ 

pro naše malé 

kamarády z MŠ 

Struha a MŠ 

Sedmikráska a 

jsme moc rádi, 
že se nám 

podařilo 

navázat takto 

milou 

spolupráci. 
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Plavecký kurz jsme zdárně 

ukončili, přesto budeme i 

nadále chodit plavat v rámci 

školní družiny. Nově jsme 

zařadili i možnost vířivky . 

23. března jsme také shlédli 

divadelní představení 

plzeňského divadlo ALFA 

v trutnovském UFFU          

pod názvem „CESTA         

DO STŘEDU ZEMĚ“.  

 

19. března jste měli druhou 

možnost navštívit naši školu… a 

nyní Vás již srdečně zveme 

k ZÁPISU, který se bude 

konat  9. dubna 2018 
   od 12h do 18h.  
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