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

KVĚTEN

2018

I když se konec školního roku pomalu ale jistě blíží a
výletů bude jistě ještě více, v měsíci květnu jsme se
vydali navštívit naši kamarádku a spolužačkou do Janských
Lázní, kde byla na lázeňském pobytu. Druhým výletem byla
již tradičně návštěva Zoologické zahrady ve Dvoře Králové

nad Labem, kam jsme jeli 31.5. Zde jsme si prošli
jednotlivé pavilony a pozorovali jednotlivá zvířata, projeli
se „safari busem“ a využili možnosti si některá zvířata
pohladit v kontaktním centru.

O tom, že nejkrásnější svět je z koňského
hřbetu, se mohou přesvědčit naši žáci, neboť s měsícem
květnem jsme také začali navštěvovat hipoterapii
ve Svobodě nad Úpou, kam jezdíme již třetím rokem.
A jak hipoterapie probíhá? Léčbu provádí fyzioterapeut,
přičemž koně vede hipolog. Zvíře napodobuje chůzový
mechanismus člověka a společný pohyb vede k uvolnění
ztuhlých svalů. Kromě rovnání páteře takto dochází i
k prohlubování dechu. Hipoterapie zlepšuje chůzi, oslabuje
svalová napětí, pomáhá rozvoji dosud nezvládnutých
pohybů, zlepšení rovnováhy a samozřejmě úžasně působí
na psychiku.

Protože máme možnost
obhospodařovat i tento školní rok „naše políčko“ v Kalné
Vodě, již jsme se vrhli do práce a ryli jsme, hnojili, pleli a
sázeli a budeme se těšit na naši úrodu.
Ani na
maminky
a jejich
svátek
13.5.
jsme
v květnu nezapomněli. Protože všechny
maminky mají doma „MAMA HOTEL –
ALL INCLUSIVE“, uspořádali jsme pro ně wellness pobyt,
ve kterém si mohly užívat masáže, navštívily nehtové
studio, kadeřnický
salon, tvořivé dílničky
či piknik s andílky.
Děkujeme

Slavili jsme také narozeniny a k oslavě si
vyrobili ovocný pohár se šlehačkou.
PŘEJEME VŠECIČKO NEJ, NEJ, NEJ!!!
Do konce
školního
roku také

budeme
chodit plavat
v rámci školní družiny. Stále
více také využíváme možnost
vířivky, kterou si užíváme i
v těchto teplých dnech. A jako
každý měsíc jsme si půjčili knihy
z Městské knihovny v Trutnově, které
si mohou naši žáci vzít domů, tak je
čteme v rámci „Projektového čtení“.
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