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V rámci celoročního projektu  

finanční gramotnosti jsme v květnu navštívili Komerční banku 

v Trutnově a podívali se na jinak pro klienty nepřístupná místa jako 

trezory, potěžkali si balíček peněz v hodnotě 100000,- Kč …, a také 

se zúčastnili besedy s finančním poradcem společnosti Avenir 

Financial Grouup. Ve velmi zajímavé debatě o tom, jak důležité je 

umět s financemi hospodařit, jaké jsou možnosti a jak se chránit 

před možnými riziky spojenými s životními nástrahami jsme 

debatovali s p. ředitelem Komerční banky panem Radkem Lorencem 

a panem Janem Zelenkou, za což jim velmi děkujeme !!! 

 

 

 

 



V květnu jsme také 

absolvovali edukační 

program „Hasík“,          

ve kterém jsme si s por. 

Mgr. Ing. Pavlou Mačekovou povídali o správném postupu v případě 

požáru, číslech integrovaného záchranného systému, plnili spoustu 

úkolů jak na interaktivní tabuli, tak jsme si např. prakticky 

vyzkoušeli telefonát na linku 150 a spoustu dalšího. Na tento 

program navazovala i exkurze u profesionálních hasičů v Trutnově 

v Poříčí, kdy jsme si mohli i sami prakticky vyzkoušet spoustu 

činností pod odborným vedením všech hasičů. DĚKUJEME !!! 

Za posledním 

edukačním programem 

v tomto školním roce 

jsme se na začátku 

měsíce vydali opět    

do Vrchlabí a 

zúčastnili se programu 

s besedou na téma 

„Pavoučí svět“… 

 



… a opravdu krásného programu 

České lesnické akademie v Trutnově jsme se zúčastnili 30.5., kdy 

jsme poznávali dřeviny i rostliny rostoucí v lese, seznámili se s prací 

dřevařů, chovem včelstva atd. Velmi děkujeme za moc milé pozvání 

a neuvěřitelnou vstřícnost všech žáků, kteří nás programem 

provázeli.                   I v květnu jsme obdivovali krásu 

světa z koňského 

hřbetu             

při hipoterapii 

…...  a navštívili jsme 

divadelní představení v UFFU 

hradeckého divadla DRAK nazvané „Medová 

královna“. Naučný příběh o tom, jak 

dědeček včelař poslal svou malou vnučku do úlu pro med, jaké 

překážky musela jeho vnučka překonat, naučit se trpělivosti a 

pokoře, dozvědět se, jak se takový med vlastně vůbec bere a získat 

jej …, zkrátka o tom, jak se díky moudrým radám 

dědečka vlastní odvaze pomoci jedné ztracené 

včely v nesnázích nakonec děvčátko přece jen 

stane dobrou včelařkou…, o tom byl tento krásný 

příběh.     
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Oslavili jsme také krásné 

narozeniny Terezky a Péti, kterým přejeme všecičko nejlepší, 

hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a splnění všech tajným přáníček!!! 

A aby oslav nebylo málo, u příležitosti svátku 

všech maminek jsme uspořádali program, ve 

kterém bylo úkolem poznávat filmy podle známých vět, kdy byla 

odměnou tajenka, poznat filmy podle hraných scének se sladkými 

odměnami, poznat sami sebe dle charakteristik dětí a malovaných 

obrázků, předávání dárečků a spousty dalšího. Děkujeme všem 

„NAŠIM MAMINKÁM“ a TATÍNKOVI, kteří se programu 

zúčastnili a za nadšení, které do něj vložili. DĚKUJEME !!! 
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