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Slavnostní zahájení školního roku
Návštěva Městské knihovny
Projektový den Mezinárodní den míru
Hipoterapie / sklizeň „na políčku“
Oslava svátku Míši

Po letních prázdninách jsme
slavnostně zahájili 3. září
nový školní rok 2018 / 2019
a přivítali jak naše stávající
žáčky a žáky, tak žáky a

Oslavanové.
svátkuVěříme, že se
žáčky
se nám opět podaří vytvořit
úžasné prostředí a kolektiv,
doo kterého se budeme každý
den těšit vstříc novým
vědomostem a dovednostem,
které nás tento školní rok
čekají !!!

… a proto jsme výtvarně
tvořili a snažili se poznat
jeden druhého 
V září nám začal podzim,
a proto jsme vyráběli i
obrázky z podzimní
tématikou a svícínky
z přírodnin.
V tomto školním roce
budeme pokračovat i
v návštěvách Městské
knihovny a půjčovat si
knihy, které si žáci
mohou vzít k přečtení
domů či si je budeme číst
v rámci „projektového
čtení“. Naší četbou pak
budeme pomáhat v projektu
„Čtení pomáhá“.

V září jsme si také připomněli
jeden významný den, a to
„MEZINÁRODNÍ DEN
MÍRU“, který se konal 21.9.
a my jsme mu věnovali
projektový den. Povídali jsme
si o tom, co je to vlastně mír
a proč je tak důležitý, o
symbolech, vyrobili si
holubičky míru a navštívili
stánek s výtvarnými dílničkami
Charity Trutnov v rámci
organizací, které lidem
pomáhají a která si tento den
připravila pro všechny
zájemce program na
Krakonošově náměstí.

Protože nám Péťa přinesl
krásná červená jablíčka,
vyrobili jsme si v rámci
pracovního vyučování výborný
jablečný dort s piškoty.

Druhým
naším „kulinářským výrobkem“
byl pro změnu opět ovocný
dort, tentokráte vyrobený
k oslavě svátku Míši …

… ten slavili všichni Michalové
či Míšové 29.9. Protože my
jednoho takového úžasného
žáka v naší Fialové třídě máme
, všichni jsme společně
MÍŠOVI popřáli VŠECHNO
NEJLEPŠÍ K JEHO SVÁTKU A
JEN VŠECIČKO NEJ, NEJ,
NEJ a uspořádali malou
oslavu!!!

V měsíci září jsme také stihli
navštívit hipoterapii, na kterou
jezdíme do Svobody nad Úpou

.

a užili si jízdu na koni
za krásného slunného počasí.
Posledním „výletem“ za prací
byla sklizeň „na políčku“
v Kalné Vodě, kam jezdíme
uplatnit naše „pěstitelské
dovednosti“ v praxi.
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