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3.prosince jsme započali 

„Adventní čas“ koncertem  

v kostele Narození Panny Marie  

v Trutnově spolu s žáčky Mateřské školy Srdíčko a 

Mateřské školy Sedmikráska. Druhý koncert se konal     

19. prosince v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové 

n./L. spolu s žáčky a žáky Mateřské školy Drtinova, 

dvorského Gymnázia, Základní umělecké školy a 

„Sboráčkem“ Základní školy Schulzovy sady. 

 

 

 

 



4. prosince jsme se 

vypravili na „Vánoční 

dílničky“ do Vrchlabí, kde jsme si mohli 

vyrobit papírový Adventní věnec, andílka, sněhuláčka, voňavý 

dáreček či kapříka. I my jsme však připravili „Vánoční 

dílničky“ a navštívili žáčky Mateřské školy 

Sedmikráska, kde si několik našich žáčků 

zavzpomínalo na dobu, kdy do této školičky 

chodili .   

Společně s Mgr  Tomášem .

Molnárem jsme  také povídali o tom, jak Vánoce vznikly a proč si

jsou spojené s o darováváním. Společně jsme si také zazpívali b

jak vánoční koledy, tak jsme měli možnost se zaposlouchat     

sborových písní  Prohlédli jsme si také Betlémy jak do krásných .

v Trutnově, tak ve Dvoře Králové n./L., vánočně se naladili     

u vánočního stromečku           

na náměstí a se zvukem koled  

si prošli vánoční trhy.  



A protože měsíc prosinec není pouze o Vánocích, ale 5. prosince 

obdarovává všechny hodné děti i Mikuláš spolu s andílkem a 

čerty, i my jsme si ve škole na čertíky a andílky zahráli a plnili 

jsme úkoly v „Mikulášském programu“.  

V prosinci jsme 

také jako mávnutím kouzelného proutku změnili výzdobu jak 

Neurologického, tak i Hemodialyzačního oddělení Oblastní 

nemocnice Trutnov a.s., a vnesli tam vánoční 

atmosféru.  

VŠECIČKO 

EJLEPŠÍ, N

HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍČKA, 

ŠTĚSTÍČKA  A SPOKOJENOSTI 

JSME TAKÉ 

POPŘÁLI NAŠIM 

„OSLAVENKYNÍM“ 

K JEJICH 

SVÁTKŮM!!!  
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Již čtvrtým rokem jsme se účastnili plaveckých 

závodů „Vánoční kapřík“, kterou pořádá 

SPARTAK TRUTNOV ve spolupráci s Plaveckou 

školou. Velká gratulace patří všem 

„našim“ plavcům, a to Natálce a Péťovi 

k 2. místům v závodě na 25m volným 

způsobem a Agátce k 3. místu          

ve stejné kategorii. 

A 21. prosince jsme uspořádali 

„Vánoční besídku“ pro rodiče a rodinné příslušníky 

našich žáčků a žáků. Vystoupení, dílničky, zpívání koled, 

rozbalování dárečků a společné zastavení v předvánočním 

čase bylo velice příjemné. Děkujeme všem našim rodičům 

za úžasnou spolupráci.  
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