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Jako již tradičně jsme se vydali druhý
týden v lednu na zimní ozdravný pobyt na Benecko
na Hančovu Boudu a užili si tak dosyta zimních radovánek.
Nejen o bobování, sáňkování či stavění sněhuláků je tento

náš zimní pobyt . Soutěžili jsme, hledali talenty
v talentové soutěži „Benecko má talent“, proměnili jsme se
v princezny, víly, Batmana a Batmanku, ale i čertici či
„Kašpárka v rohlíku“ a užili si například i úžasný karneval.

Krásy sněhových závějí
jsme využili i při projektu
„Sněhuláci pro Afriku“,
do kterého se naše škola letošní rok zapojila. Smyslem
tohoto humanitárního projektu je vyrobit sněhuláky,
přičemž každým sněhuláčkem
přispíváme na stavbu škol pro děti
v africké Gambii. Tomuto tématu jsme
věnovali i projektový den, ve kterém
jsme se dozvěděli spoustu zajímavých
informací o Africe, která se od naší
republiky tolik liší, jejích obyvatelích,
zvířatech, která tam žijí, ale i o geografii
…

V lednu jsme si také povídali
o tradici „Tří králů“, o tom, jak
tato tradice vznikla a jakou má
tradici v dnešní době. Téma se
nám prolínalo do většiny
předmětů … a bylo moc hezké, že
nás v rámci „Tříkrálové sbírky“
navštívili i žáčci Mateřské školy
Srdíčko popřát nám zdraví a štěstí
v roce 2019.
Děkujeme.
… a že leden
nebyl pouze
o „sněhu“ …,
úspěšně jsme
skončili
plavecký kurz
pořádaný plaveckou školou „Drak“ v krytém plaveckém
bazénu
v Trutnově.

… pokračujeme

i ve školním projektovém čtení a
pravidelných návštěvách Dětského oddělení
Městské knihovny v Trutnově, kde si žáci
půjčují knihy dle svého výběru.

Jsme moc rádi, že se i v druhém
pololetí školního roku budeme
moci těšit z přítomnosti našich
kamarádů Baryčka a Ladynky
v rámci canisterapie.

31. ledna jsme si
slavnostně předali
svá krásná

vysvědčení a společnou oslavou
s dortem, který jsme si sami
vyrobili, jsme strávili tento
slavnostní den. Děkujeme všem
„našim“ rodičům za úžasnou
spolupráci v tomto pololetí.
Děkujeme!!!
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