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Protože „babí léto“ bylo 

letošní podzim opravdu 

úžasné, vyrazili jsme         

5. listopadu v rámci školní 

družinu pouštět draky a 

uspořádali si tradiční 

DRAKIÁDU. Vítr foukal 

proměnlivě, ale o to víc jsme 

se všichni proběhli. Cvičili 

jsme také několikrát  

vyzdobit čekárnu  

 

 

na dětském hřišti a užívali si 

čerstvého vzduchu s pohybem. 

Drakiáda / plavecký kurz 

UFFO – Nezmaři / Bílý tesák 

Svatomartinský program 

Dopravní výchova + hřiště 

  Canisterapie / KRNAP 
 



Absolvovali jsme také 

edukační program KRNAPU 

s názvem „Kdo visí hlavou 

dolů“ a dozvěděli se spoustu 

zajímavých informací o 

netopýrech, ale také to, že 

„ne každý netopýr je 

opravdu netopýr“ a jaký je 

rozdíl mezi netopýrem a 

vrápencem . 

V tomto měsíci jsme             

i dvakrát navštívili divadelní sál 

trutnovského UFFA, a to      

7. listopadu na koncertě 

skupiny NEZMAŘI, na kterém 

jsme si mohli zazpívat a 

zatancovat na písničky této 

skupiny, která se pohybuje    

na hudební scéně již od roku 

1878 a uspořádala svůj 

koncert tentokráte 

v dopoledních hodinách        

pro žáky základních škol. 

Druhým představením byl „BÍLÝ 

TESÁK“ královehradeckého 

divadla DRAK na motivy velmi 

slavné knihy Jacka Londona. 

Díky úžasnému ztvárnění jsme 

se přenesli na nehostinné místo 

severu za doby zlaté horečky, 

kde vyrůstal ze štěněte 

kříženec psa a vlka. Velmi 

zajímavé pojetí tohoto příběhu 

z pohledu samotného BÍLÉHO 

TESÁKA nás vtáhlo            

do poutavého děje a my jsme 

měli možnost prožívat všechna 

dobrodružství s ním …  



Protože se tento školní rok 

zaměřujeme na dopravní 

výchovu, věnovali jsme 

tomuto tématu dva výukové 

boky a stavěli město        

na dopravním koberci, učili 

se o dopravních značkách,  

vydali se na vycházku 

městem, kde jsme dopravní 

značky a dopravní 

prostředky poznávali 

v reálných situacích … a 

navštívili dopravní hřiště 

Mateřské školy POHODA    

„V Domcích“.  

 

Přestože 11. listopadu 

nebylo po sněhu ani 

památky, povídali jsme si    

o tradicích a zvycích 

spojených s tímto svátkem. 

Tomuto dni předcházela      

i výroba perníčků ve tvaru 

koníků, které jsme si pekli 

již v kroužku „Vaření“, a 

které si žáci 

dle sluchu 

k svačině 

v rámci 

programu 

museli najít. 

Poté již 

pracovali 

s papírem, 

malovali 

společnou 

koláž, naučili se 

novou písničku      

o sv. Martinu …,   

a hlavně vyráběli 

úžasné  

svatomartinské 

koláče.  
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I v tomto školním roce 

budeme absolvovat plavecký 

kurz a 21. listopadu jsme si 

„odplavali“ svoji 1. lekci. 

Pilně trénujeme na plavecké 

závody „Vánoční kapřík“, 

které se budou konat       

10. 12. 

a na 

které 

jsou naši 

nejlepší 

plavci nominováni . 

Jako každý měsíc 

jsme si i v listopadu 

užívali v rámci školní 

družiny přítomnost 

Baryčka            

při canisterapii… 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

… ale bezpochyby k největší 

radosti všech našich žáčků  

a žáků se i my budeme učit 

interaktivně …   
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