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V listopadu jsme započali náš plavecký 

kurz, ve kterém jsme i v prosinci 

pokračovali. Plavecké schopnosti jsme 

mohli porovnat 

s ostatními plavci 17.12. 

v plaveckých závodech 

„VÁNOČNÍ KAPŘÍK“, kterých se pravidelně 

účastníme již 5. rokem, a které pořádá Spartak 

Trutnov ve spolupráci s plaveckou školou. Jsme moc 

rádi, že se nám podařilo stát hned několikrát          

na stupních vítězů. Gratulujeme a děkujeme všem 

„našim“ plavcům jak za krásná 

umístění, tak za reprezentaci naší 

školy a „hájení barev DIAKONIE“. 

 

       Mikulášská besídka    

   Plavecký kurz + závody 

Vánoční dílničky pro MŠ 

      „Krabice od bot“ 

Posezení s p. Molnárem 

    + Vánoční besídka 



„Mikulášská“ či 

spíše „Čertí 

besídka„ byla 

plná úkolů, čtení 

z „Knihy 

hříchů“, ale i 

společného 

zpívání a 

předávání 

krásných 

balíčků plných 

Protože Adventní čas je  plný samých dobrot.  

tradic, i my jsme si o těchto 

tradicích povídali …     a            

v „Adventním tvoření“ jsme si 

například adventní věnce či 

kalendáře vyrobili. Připravili 

jsme „Vánoční dílničky“          

i pro žáčky z Mateřské školy 

Sedmikráska, kde si 

mohly děti vyrobit 

zápich sněhuláka, svícínek, přáníčko, 

ozdobný kolíček na jmenovku 

k dárečku či ozdobu na vánoční 

stromeček. 

Celou školu jsme si také provoněli vůní 

vánočního cukroví, a to jak v kroužku 

školní družiny „Kuchařík“, tak „naši 

dospěláci“ praktické školy v předmětu 

Vaření.  



Ani na oslavy svátků a narozenin jsme v prosinci nezapomněli, 

a že oslavenců bylo opravdu hodně 😊…  

PŘEJEME JEN VŠECHNO  

  NEJ …,  NEJ …, NEJ … ,  

   ZDRAVÍČKO,  ŠTĚSTÍČKO          

  A    HLAVNĚ   SPOKOJENOST!!!  

Letošní rok jsme se stali 

sběrným místem krásného projektu „KRABICE OD BOT“, 

který má již osmiletou tradici. Za cíl má potěšit co nejvíce 

dětí žijících v tíživé sociální situaci. Radost těmto dětem 

mohou udělat zase děti spolu s rodiči, kdy připraví společně 

dárkovou krabici od bot a tu 

společně naplní dětskými 

dárky k Vánocům. Velmi si 

vážíme toho, že se nám 

podařilo vybrat takové 

množství dárečků a 

děkujeme všem dárcům za to, 

že rozsvítili dětské oči a 

přispěli tak ke krásným 

Vánocům.          DĚKUJEME!!!  



Výrobky našich 

žáčků, žáků a 

studentů jsme jako 

již tradičně přispěli 

k navození „Vánoční 

atmosféry“ na 

Hemodialyzačním a 

Neurologickém 

oddělení Oblastní 

nemocnice 

v Trutnově. a.s. 

 
Společně s Mgr. Tomášem Molnárem jsme si také povídali o tom, 

jak Vánoce vznikly a o tom, jak se slavily v dřívějších dobách a nyní 

a měli jsme možnost zaposlouchat se do krásných sborových písní… 

a 20. 12. jsme uspořádali „Vánoční besídku“ pro rodiče a rodinné 

příslušníky našich žáčků a žáků. Vystoupení v podobě stínového 

divadla na motivy „Včelích medvídků“, zpíváním vánočních písní, 

tanečkem na pohádku „Ledové království“ a rozbalováním dárečků 

společně s rodinnými příslušníky jsme strávili tento „slavnostní 

den“. Děkujeme všem našim rodičům za úžasnou spolupráci.  
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