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Podzim je tu a my 

jsme svými pracemi 

již tradičně pomohli 

vyzdobit čekárnu  

Neurologického a 

Hemodialyzačního 

oddělení Oblastní 

nemocnice  

v Trutnově a.s. 

 

 

 

 

 Mezinárodní den seniorů 

      Výzdoba Neurologického a  

            Hemodialyzačního oddělení 

     Hipoterapie / Canisterapie 

  Pojízdné planetárium / Slavíme  

       Halloweenský program 

                 Knihovna        



Měsíc říjen byl početný na 

množství oslav, neboť jsme 

slavili svátek Agátky, 

Terezky, svátek a 

narozeniny slavila i paní 

učitelka Míša a 21. října 

1. října jsme u příležitosti 

„Mezinárodního dne seniorů“ 

vystupovali v Domově      

pro seniory v Trutnově. 

U příležitosti tohoto svátku 

jsme si pro babičky a 

dědečky připravili jak krásná 

přáníčka, tak spolu se  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
slavil své narozeniny       

i David. Oslavencům 

přejeme  ze        

jen všecičko 

NEJ, NEJ, NEJ !!! 

spolužáky  

Praktické školy 

dvouleté 

z Vrchlabí pásmo písniček a 

básniček. Jako odměnu jsme 

poté společně navštívili      

již tradičně Oranžovou 

kavárnu a společně tak 

„sladkou tečkou“ zakončili 

společný den. 



A co jsme ještě v říjnu 

podnikli? Celý měsíc jsme 

jezdili na hipoterapii        

do Svobody nad Úpou, užívali 

jsme si přítomnost nového 

kamaráda Baryho           

při canisterapii a přivítali   

po prázdninách naše „staré 

známé kamarády“ Lukyho a 

Davyse, morčata, o která   

se staráme v rámci 

caviaterapie… 

 

V rámci „projektového čtení“ 

celý tento školní rok budeme 

měsíčně navštěvovat 

Městskou knihovnu             

v Trutnově a půjčovat si 

knihy dle vlastního výběru, a 

tak jsme i v říjnu navštívili 

Dětské oddělení knihovny. 

Tento měsíc jsme četli knihu 

Jana Svěráka „Kuky se 

vrací“ a poté vyplněním 

kontrolních otázek 

v projektu „Čtení pomáhá“ 

 

 

 

 

přispěli na „dobré věci“ viz. 

http://www.ctenipomaha.cz/

cs/charity 
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… a navštívili jsme edukační 

program „pojízdného 

planetária Morava“, na který 

jsme vyrazili do Vrchlabí. 

Zajímavým způsobem jsme 

se dozvěděli něco málo       

o vesmíru a o tom, jak podle 

indiánské legendy „vzniklo“ 

souhvězdí VELKÁ 

A MALÁ 

MEDVĚDICE“.  

Poslední 

den 

měsíce října jsme věnovali 

„Halloweenskému programu“, 

kdy se naše třída naplnila 

úžasnými čarodějnicemi, 

kostlivci, duchy, ale přišel 

také pavouček, dýně či 

netopýr . Společně se nám  

 

 

 

Moc 

děkujeme všem našim 

žáčkům a jejich  

rodičům, s jakým  

nadšením a nasazením 

připravili naprosto  

dokonalé kostýmy,  

se kterými byl  

Halloweenský program moc 

krásný!!! Děkujeme!!!  

tyto postavičky prolínaly celým 

vyučovacím dnem a plněním 

úkolů na stanovištích. 
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