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Protože únor je měsíc,  

ve kterém se slaví  

„MASOPUST“, i my jsme si o tomto  

svátku povídali a užili si masopustní program plný soutěží, 

zpívání, výtvarného tvoření, vyrábění masek, voňavých 

koláčů či „dobrot“ a jako mávnutím kouzelného proutku se 

nám ve třídě proháněli jednorožci, pejsci, kočička, ale 

například i Sněhurka či Spiderman .Velmi děkujeme všem 

rodičům za krásné masky, se kterými má tento svátek 

opravdu krásnou atmosféru a bez nichž by se neobešel. 



V únoru se 

také 

každoročně 

koná ples 

naší školy, a 

to v „Divadelním klubu“ ve 

Vrchlabí. Letos se jednalo 

již o 9. ročník „Balónkového 

plesu“, který byl tento rok 

ve znamení bílé barvy. 

Jako již tradičně na něm 

vystupovali naši spolužáci 

Praktické školy dvouleté svým krásným tanečním 

vystoupením a v úžasné atmosféře jsme strávili tento 

slavnostní večer. Protože ne všichni naši žáci se tohoto  

plesu mohli zúčastnit, alespoň na chvilku jsme se ve škole 

 „přenesli“ na tuto společenskou akci a „hodili se do gala“.   

I tento měsíc jsme navštívili Městskou knihovnu v Trutnově 

a zapůjčili si knihy dle vlastního výběru, které si žáci 

mohou vzít domů nebo je čteme ve škole v rámci 

projektového čtení. Vyplněním kontrolních otázek v rámci 

projektu „Čtení pomáhá“ poté pomůžeme částkami ve výši 

50,- Kč tam, kde jsou i tyto 

nepatrné částky smysluplně 

využity. Více na 

www.ctenipomaha.cz 

http://www.ctenipomaha.cz/


Na svátek sv. Valentýna jsme se 

oblékli pro změnu do červené barvy a 

udělali si „červený den“. Sv. Valentýn 

i červená barva nás poté 

doprovázela různými 

předměty výuky a 

nezapomněli jsme vyrobit 

ani „valentýnky“, abychom 

jimi mohli obdarovat své 

blízké.   

Několik 

našich žáků a žáčků a nejen jich  

slaví v únoru své narozeniny a 

svátky, a proto jsme je společně 

oslavili jak ve škole, tak například    

i v Oranžové kavárně v Trutnově, kde jsme se k velké 

radosti nás všech setkali s naším kamarádem a zároveň 

absolventem  naší Praktické školy dvouleté, Lukášem, 

který zde pracuje. Velká gratulace s přáním všeho  

NEJ, NEJ, NEJ patří všem oslavencům!!!  
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I v únoru jsme si užívali 

přítomnosti Baryčka a 

Ladynky při canisterapii. 

Navštívili jsme i edukační 

program KRNAPU  s názvem 

„Jelen lesní“ a formou přednášky 

s besedou, plněním úkolů a her se 

dozvěděli nové informace o tomto 

 našem největším „králi lesa“. 

21. února se konal „Den 

otevřených dveří“, na který jsme 

s žáky připravili malé pohoštění, 

měli jsme možnost poznat nové 

kamarády a rádi bychom nejen je 

pozvali k zápisu, který se bude 

konat 10.4. 

 2019.
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