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Ne každý může říci, že s ním  

narozeniny slaví všechny děti . 

My takového úžasného oslavence 

máme, a proto jsme 1. června slavili jak DEN DĚTÍ, tak 

krásné narozeniny, a to jak soutěžemi, tak třeba hraním 

s Geordym při canisterapii. PŘEJEME  ZE            

JEN VŠECIČKO NEJ, NEJ, NEJ !!! 

 

 

 

 



 

4. června jsme jako již každoročně vyrazili na týdenní  

ozdravný pobyt do termálních lázní VELKÝ MEDER        

na Slovensku. Zde jsme si 

užívali koupání v různých druzích 

bazénů, jízdy na tobogánech, 

vířivky, ale také sladké dobroty 

v podobě zmrzlinek a dětských 

hřišť. Týden utekl jako voda a 

my se již 

těšíme  

na příští 

úžasný pobyt.  

V červnu 

jsme také 

pokračovali 

v hipoterapii, na kterou jsme jezdili  

do Svobody nad Úpou a mohli si tak užívat jízdu na koni.  

A protože oslav není nikdy dost,  

11. června jsme po hipoterapii vyrazili  

na oslavu narozenin naší kamarádky a 

absolventky praktické školy dvouleté 

Lenky popřát jí všechno nejlepší       

k jejím krásným narozeninám. 

Děkujeme za moc milé 

pozvání a úžasnou oslavu 

s pohoštěním !!! 



V květnu slavily svůj svátek všechny maminky, v červnu 

mají svůj „DEN OTCŮ“ i všichni tatínkové, a proto jsme 

pro ně připravili program „SPOKOJENÁ RODINA“. 

Všechny jednotlivé úkoly směřovaly k jasnému cíli, a to 

přípravě ozdobených palačinek dle vzoru a přesného 

zadání. Tatínkové mohli lehce nahlédnout do světa druhého 

pohlaví činnostmi jako šitím na šicím stroji při přišívání 

zástěry, vyžehlením, zdobením vařečky a výrobou samotné 

palačinky .  

DĚKUJEME všem „našim 

tatínkům“ za nadšení a elán, se kterým se 

do programu zapojili a díky nimž se toto společné 

odpoledne stalo velmi příjemným.             DĚKUJEME !!! 
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Červen patří tradičně školním výletům… My jsme se vydali 

jak na návštěvu za paní Martinkou, tak na celodenní výlet 

na Pomezní Boudy, kde jsme se prošli Pohádkovou stezkou, 

navštívili kotel Sv. Petra a Pavla a prohlédli si trosky 

letadla z 2. světové války. Tento den jsme také 

uskutečnili společné 

spaní ve škole. 

 

29. června jsme si slavnostně předali 

vysvědčení … KRÁSNÉ PRÁZDNINY a budeme se těšit 

v novém školním roce 2018 / 2019 . 

 

   
naše sazeničky přesadit na políčko.  

Protože  

škole v „pro 
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