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Podzim je tu a my jsme svými pracemi již tradičně pomohli 

vyzdobit čekárnu Neurologického a Hemodialyzačního oddělení 

Oblastní nemocnice v Trutnově a.s. Děkujeme tradičně         

za úžasnou spolupráci, neuvěřitelně milou atmosféru a „dobroty“, 

které naši žáci za své tvoření také již tradičně dostávají 😊 …  

 

 

   Mezinárodní den seniorů 

      Výzdoba Nemocnice Trutnov a.s. 

         Hipoterapie / Sázení stromů 

     Program „Hasík“ / Slavíme ☺ 

   Halloweenská Zoologická zahrada 

          Projektové dny  

               Divadlo UFFO 



Hned v několika projektových 

blocích jsme se věnovali 

takovým tématům jako zda mají 

všichni lidé na světě dostatek 

jídla, proč jíme a co jídlo 

obsahuje … při „Světovém dni 

výživy“ 17.10.Na závěr jsme si 

uvařili „zdravé obědové menu“.       

10. října jsme se v projektu „Učíme 

se hodiny“ seznamovali s časem 

napříč všemi předměty – pracovali 

jsme s encyklopediemi, převáděli 

jsme jednotky času, řešili slovní 

úlohy, v dějepise pracovali s časovou 

přímkou … a na závěr v rámci 

výtvarné výchovy si vyrobili svůj návrh na hodinky, které jsme 

zaslali do soutěže organizované portálem „kamsdetmi.com“. 

V rámci webových stránek je možné hlasovat o každé výtvarné 

dílo… a pokud vyhrajeme, odměnou nám budou hodinky          

pro každého našeho žáčka 😊.                                                                

Více na http://www.facebook.com/kamsdetmi/.  

A protože měsíc říjen 

začíná Mezinárodním dnem 

seniorů, ani na ně jsme 

nezapomněli. Co je to     

za den, kdo jsou to 

„senioři“, zda také máme 

babičky či dědečky, jak se 

jmenují, s čím se starší 

generace musí potýkat a možná krátké zamyšlení, že v mládí si 

nikdo z nás neuvědomuje a ani nepřipouští, že jednou budeme 

všichni staří …, prohlížení rodinných fotografií …, tím vším byl 

1. říjen neobyčejný… 😊 

http://www.facebook.com/kamsdetmi/


Také za „kulturou“ jsme se vydali do trutnovského UFFA       

na představení „TANCEM LETEM SVĚTEM aneb TANEČNÍ 

ZEMĚPIS“. Se zaujetím jsme sledovali ožívání kontinentů 

v originálních tanečních vystoupeních a na pozadí starých 

příběhů, legend       

i pohádkových 

vyprávění jsme se 

setkali s vývojem 

tance a lidské kultury 

od nejstarších dob až 

do dnešních dnů.  

22. října jsme 

besedovali 

v edukačním 

programu „Hasík“ o tom, jak se zachovat 

v případě požáru, na jaká čísla volat a zkusili 

si natrénovat takový telefonát na záchrannou 

linku…, o významu 

pořekadla „oheň je 

dobrý sluha, ale i 

zlý pán“ a mnoho 

dalšího… 

S koncem října jsem se rozloučili 

s našimi „kamarády“ Míšou a 

Fanynkou, na kterých jsme jezdili 

v rámci hipoterapie ve Svobodě 

nad Úpou a budeme se těšit 

opět    

na jaře.  
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Krásného projektu jsme se 

zúčastnili spolu se spolužáky 

ze Dvora Králové n./L.           

ve spolupráci s neziskovou 

organizací „Sázíme stromky z.ú.“ 

Ta propojuje firmy, obce a 

dobrovolníky a společně sází stromy na místech, kde je to 

nejvíce potřeba. Peníze získává od firem, které se rozhodnou 

podpořit životní prostředí. Tentokráte se staly sponzory firma 

Henkel ve spolupráci s drogerií Rossmann a dobrovolníky naši 

žáci a společně vysadili 5 stromů u obce Hajnice – Dolní Žďár.  

Všechno nejlepší 

přejeme i všem 

oslavenkyním !!!   
 

 

A 

s posledním říjnem jsme si užili dlabání 

dýní v Halloweensky vyzdobené ZOO  

Dvůr Král.n/L. 
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