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Jako již tradičně jsme se vydali druhý týden
v lednu
na zimní ozdravný pobyt na Benecko na Hančovu Boudu.
Užili jsme si dosyta jak zimních radovánek v podobě bobování
a sáňkování, ale také „výškapu“ na rozhlednu Žalý, procházky
„na Rovinka“, soutěžili jsme v pěvecké soutěži a proměnili

jsme se v piráty, broučka, krále,
indiánku, klauna, upíra, ale i
Minnie či čertici a užili úžasný
karneval… a mnoho dalšího 😊..
6. ledna jsem se
v projektovém bloku věnovali
tématu „TŘÍ KRÁLŮ“, kteří
nám průběžně „procházeli“
všemi

předměty… Pověděli jsme si
o legendě spojené s těmito
církevními postavami, plnili pracovní
lity s otázkami, skládali obrázky z částí,
luštili tajenky a rébusy, ale také vyráběli
postavičky králů, zpívali …, a že k nám
králové opravdu přišli, o tom není pochyb 😊.
…

V lednu jsme také
dokončili náš
plavecký kurz pořádaný plaveckou školou Drak v trutnovském
krytém bazéně, který trval od listopadu. Nyní nás čeká
na jaře plavání v rámci kroužku školní družiny.

V rámci čtenářských dílen jsme
navštívili Dětské oddělení
Městské knihovny v Trutnově,
kde si žáci půjčují knihy dle
vlastního výběru …
…, výrobky našich žáků jsme
vyzdobili čekárnu Neurologické ambulance a Hemodialyzační
oddělení Oblastní nemocnice v Trutnově a.s. …,
.užívali jsme si přítomnost
našich kamarádů Baryčka a
Ladynky v rámci canisterapie,
ve které budeme pokračovat
i v druhém pololetí…,

a protože
jsme skončili
náš plavecký
kurz, opět
jsme začali
v rámci tělesné
výchovy jezdit
cvičit do sportovního centra Olymp.
27. ledna se žáci praktické školy spolu s žáky
vyšších ročníků ZŠS věnovali v projektovém bloku
„Mezinárodnímu dni památky
obětí holocaustu“.

12. ledna vysílala Česká
televize pořad
„Křesťanský magazín“,
který byl věnován
speciálním školám
Diakonie Českobratrské
církve evangelické a
který je možné shlédnout na facebooku školy či archívu
České televize.

30. ledna jsme si slavnostně předali
svá krásná vysvědčení a společnou
oslavou jsme strávili tento
slavnostní den. Děkujeme všem
„našim“ rodičům za úžasnou
spolupráci v tomto pololetí.
Děkujeme!!!
ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ a PRAKTICKÁ ŠKOLA
DIAKONIE ČCE VRCHLABÍ
- ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ TRUTNOV
Adresa: Školní 13, 541 01 Trutnov
Ředitelka: PaedDr. Magda Kumprechtová
Telefon: 498 100 620, 739 379 290
E-mail: kumprechtova.skolavrchlabi@diakonie.cz
Web: www.specialniskolatrutnov.cz
Číslo účtu: 43-527040287/0100
facebook: www.facebook.com/www.specialniskolatrutnov.cz

