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BŘEZEN

2019

Oslava svátků a narozenin
KRNAP – přezimovací obora
Canisterapie s Geordym i Baryčkem
Zdobení Oblastní nemocnice TU
Filharmonie Hradec Králové
UFFO „Mezi námi“

Protože
jsme v průběhu podzimu sbírali
jablíčka a kaštany, mohli jsme se i letos podívat „za naše sběratelské
snažení do přezimovací obory v Horních Lysečinách na stádo asi šedesáti
kusů laní a jelenů, kteří zde tráví zimní období. Náš výlet obsahoval i
přednášku v podobě poznávání kůží, zvuků zvířat vyluzených vábničkami a
samotné pozorování zvěře při krmení.

Březen byl měsícem
oslav, a to jak svátků,
tak narozenin. Oslavili jsme získání občanského
průkazu s Míšou a dárkem ho „přenesli“ do jeho
oblíbeného seriálu COMEBACK , slavili jsme také
Tomíkův svátek a narozeniny paní učitelky Lenky.
Popřát jsme stihli ještě i Pepovi k jeho svátku,
který slavil 19. března.
V březnu nám také začalo oficiálně astronomické
jaro, a proto jsme
tvořili a tvořili,
abychom výrobky
vyzdobili jak naše
prostory školy, tak
jsme vyzdobili výrobky našich žáků
ambulanci Neurologického oddělení
a čekárnu Hemodialyzačního

oddělení Oblastní nemocnice
v Trutnově a.s.

18. března jsme se
zúčastnili tanečněpohybového a
vizuálního představení v trutnovském
UFFU pod názvem „Mezi námi“, které
na principu dětských her reflektovalo
dětský pohled na svět s pohledem
dospělého. Představení „Mezi námi“
bylo cestou do dětství, do vzpomínek a
snů …
… a za úžasným zážitkem
v podobě poslechu Symfonického
orchestru Hradec Králové
pod taktovkou dirigenta Miloše
Macheka jsme se 29. března
vydali společně s našimi
spolužáky z Vrchlabí na
„Pohádkový les“. Zaposlouchali
jsme se do nádherných skladeb
takových hudebních velikánů, jako jsou Leoš Janáček, Josef a
Richard Strauss, Petr Iljič Čajkovskij, Giuseppe Verdi a mnoha
dalších. Těmito krásnými představeními se snaží Filharmonie Hradec
Králové přiblížit vážnou hudbu menším či mladších posluchačům.

Canisterapii jsme si tento měsíc mohli
užívat jak s naším „kamarádem“
Baryčkem, tak s Geordym , který za
námi přišel po velmi
dlouhé době.
Jsme moc rádi, že
jsme mohli mezi nás
přivítat nového žáka a
kamaráda Tadeáše,
kterého tímto srdečně
vítáme.
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