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S posledním dubnem jsme se
všichni proměnili v malé či velké čarodějnice a kouzelníky,
pověděli si o zvycích spojených s tímto svátkem a v programu
plném her, soutěží, ale také „kouzlení“, vyrábění „létajících“
košťat a mnoha dalšího … vyrazili opékat do městského parku
„NA PARA“.

Před měsícem jsme sázeli
semínka pro „naše políčko“,
která nám během této doby
krásně vyrostla, a proto jsme
v rámci pracovního vyučování
rozsazovali malé sazeničky a
přesazovali naše „školní
rostlinky“. Nyní již počkáme
po květnových „ZMRZLÝCH
MUŽÍCH“ a půjdeme naše
sazeničky přesadit na políčko.
Protože 2. duben patřil
celosvětovému dni AUTISMU,
který se značí modrou barvou,
i my jsme si ve škole udělali
MODRÝ DEN. Modrá barva se
nám prolínala všemi předměty a
činnostmi, dokonce i textem
písně s úkoly kapely Žlutý pes.

S příchodem krásných jarních
dnů jsme také jarně rozveselili
výrobky našich žáků čekárnu
Hemodialyzačního a

Neurologického
oddělení
Oblastní
nemocnice
Trutnov a.s.

18. dubna jsme se zúčastnili
dalšího z úžasných programů
střediska environmentální
výchovy KRNAPU ve Vrchlabí,
tentokráte pod názvem „Proč
kopřiva pálí“. Vyposlechli jsme
si krásnou přednášku, plnili
úkoly v podobě puzzle, dějových
obrázků, pohybové hry
s básničkou o kopřivě a
dozvěděli se spoustu
zajímavých informací …
Tento školní rok jsme se také
zapojili do programu KRNAPU
„Bodlinka ve škole“ a starali se
přes zimu o „naši“ ježčí slečnu.
Jedná se o ježečky, kteří se
narodili vždy na podzim a zimu
by ve volné přírodě sami
nepřežili. Pokud se

dostanou do záchranné
stanice ve Vrchlabí, ta je
poté v rámci projektu
předává pod svým dohledem
k „péči“ školákům. A protože
nám již venku opravdu začalo
jaro, vydali jsme se 25. dubna
vypustit ji do volné přírody.
Protože
22. dubna
byl také
tradiční
DEN
ZEMĚ,
i my jsme
se tomuto
tématu
věnovali. Povídali jsme si o tom,
jak „naši“ Zemi chránit a jak
každý z nás může svým malým
dílem Zemi pomoci …

13. dubna jsme také shlédli
představení pod taktovkou
dirigenta Miloše Machka a
orchestru Filharmonie Hradec
Králové pod názvem „DEN
HRAČEK“. Hudební příběh
pojednával o oživení hraček, se
kterými si již doma nehrajeme
nebo jsme na ně dokonce
zapomněli. Tyto hračky se však
v příběhu rozhodly, že si budou
hrát samy a my jsme mohli
slyšet hudbu takových
skladatelů jako jsou Antonín
Dvořák, Peter Iljič Čajkovskij,
Johann Strausse a mnoha
dalších. Těmito krásnými

koncerty pro školy se snaží
Filharmonie Hradec Králové
přiblížit vážnou hudbu malým
posluchačům.

A navštívili jsme také Městskou
knihovnu a půjčili si knihy dle
vlastního výběru, které si berou
žáci jak domů, tak je čteme ve
škole v „projektovém čtení“.
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