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S posledním dubnem jsme se
všichni proměnili v malé či velké čarodějnice a kouzelníky a užili
si „Čarodějnický program“ jak v rámci výuky, tak „NA PARA“,
kde jsme si „protáhli těla“ na prolézačkách, při závodech či
na cvičících strojích …, ale hlavním lákadlem bylo samozřejmě
samotné opékání . Děkujeme všem rodičům za krásné kostýmy,
které dodaly celému programu úžasnou atmosféru!!!

S prvním dubnem jsme shlédli opravdu
nádherné představení kladenského
divadla LAMPION Šťastný princ“,
které vzniklo ve spolupráci s Divadlem
bratří Formanů. Jednalo se o výpravnou
inscenaci, která pojednávala o světě
„bohatých a chudých“ a o tom, jak je důležité milovat a pomáhat si
navzájem …, a že je toto téma aktuální víceméně v každé době,
o tom není pochyb.
Protože 2. duben
patří
celosvětovému dni
AUTISMU, který
se značí modrou
barvou, i my jsme
se tento den oblékli do modré. Ta se nám prolínala všemi
předměty a činnostmi. A protože jedním z projevů
Autismu je zhoršené čtení nálad podle mimiky obličeje“, hádali jsme
a přirovnávali i různé druhy „smajlíků“ s našimi pocity.
Také o slavení narozenin byl měsíc duben a my jsme popřáli
Tomíkovi i
Mílovi
k jejich
krásným
narozeninám.
PŘEJEME
ZE

VŠECIČKO
NEJLEPŠÍ,
HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍČKA,
ŠTĚSTÍČKA A SPOKOJENOSTI!!!

V dubnu jsme začali také jezdit
jako již tradičně na hipoterapii
do Svobody nad Úpou a užívali si
krásu „pohledu na svět“
z koňského hřbetu.

Protože letošní svátky Velikonoc
vyšly až na konec dubna, v týdnu
před velikonočními prázdninami
jsme stihli uspořádat „Velikonoční dílničky“
pro děti z MŠ Sedmikráska, sami jsme si vyrobili
krásné výrobky na dílničkách ve Vrchlabí, naučili se plést pomlázky,
pekli jsme mazance, sázeli osení, vyráběli spousty jarních a
velikonočních dekorací a povídali si p. Molnárem o významu
Velikonoc z pohledu církve, kdy byla naše beseda proložená
spoustou krásných písní.
V dubnu jsme také mezi sebou přivítali nového spolužáka a
kamaráda Míšu a 10. dubna se konal „Zápis“ do 1. ročníku, ale
i do přípravného stupně a také do praktické školy. Jsme moc rádi a
vážíme si toho,
kolik nových
kamarádů a
spolužáků mezi
sebou v září
přivítáme. Již
se na všechny
moc těšíme!

23. dubna u příležitosti
„Světového dne knihy“
jsme si přinesli své
oblíbené knížky, které jsme si navzájem představily. Objevily se
nám zde knížky nejrůznějších žánrů i stáří, lehce jsme „zabrousili“
i do historie a povídali si o vzniku písma, knihtisku, češtiny či o tom,
že i v době nedávno minulé vzniklo např. Braillovo písmo. Nalezením
vhodné ilustrace do „své“ knihy a vymalováním obrázku jsme celé
naše povídání o knížkách zakončili , ale v rámci měsíčních návštěv
Městské knihovny v Trutnově jsme u knížek ještě chvilku zůstali a
vyměnili si zapůjčené knihy, které poté čteme jak v rámci
„projektového čtení“, tak si je žáci mohou vzít domů a číst doma
sami či s rodiči.
….. a ani na canisterapii
jsme nezapomněli a užili si přítomnost jak Baryčka, tak Ladynky …
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