TRUTNODRÁČEK
Zpravodaj Základní školy speciální a praktické školy
Diakonie ČCE Vrchlabí, odloučeného pracoviště TRUTNOV

ÚNOR

2020

Protože únor je měsíc,
ve kterém se slaví
„MASOPUST“, i my jsme si o tomto
svátku povídali a užili si masopustní program plný soutěží,
zpívání, výtvarného tvoření, vyrábění masek, voňavých koblihů
či dobrot a jako mávnutím kouzelného proutku se nám ve třídě
objevili kouzelníci, indiánka, čerti, král, Batmanka s Batmanem
a želva Ninja, Minnie, Maková panenka s Mankou, ale i tradiční

masopustní masky jako kočička,
včelky či šašci 😊. Velmi
děkujeme všem rodičům
za krásné masky, se kterými
má tento svátek opravdu
krásnou atmosféru a
bez nichž by se
neobešel.
V únoru se také
každoročně koná ples
naší školy, a to v
„Divadelním klubu“ ve
Vrchlabí. Letos se jednalo již o 10.
ročník „Balónkového plesu“, který byl
tento rok ve znamení stříbrné barvy.
Jako již tradičně na něm vystupovali
naši spolužáci Praktické školy dvouleté
svým krásným tanečním vystoupením a
v úžasné atmosféře jsme strávili tento
slavnostní večer. Protože ne všichni
naši žáci se tohoto plesu mohli
zúčastnit, alespoň na chvilku jsme se
ve škole „přenesli“ na tuto
společenskou akci a „hodili se do gala“.
I v únoru jsme si užívali
přítomnost Baryčka a
Ladynky při canisterapii.

Starší žáci navštívili také divadelní představení
v UFFU na motivy knihy Petra Síse „Zeď aneb
jak jsem vyrůstal za železnou oponou“.
Opravdu úžasné představení divadla DRAK mělo
za úkol představit nelehkou dobu totality. Václav
Havel tuto knihu nazval „povinnou četbou pro děti (i jejich
rodiče), kteří si mysli, že
svoboda je jednoznačná věc“.
Protože se původně americký
svátek „SVATÝ VALENTÝN“
více a více slaví i v ČR, věnovali
jsme mu i my ve vyučování svůj
prostor a v jednotlivých
předmětech jsme například
počítali se srdíčky, luštili tajenku, v angličtině se
seznamovali s jednotlivými slovíčky a jak jinak, než
při výtvarné výchově vyráběli „valentýnky“, abychom mohli své
blízké obdarovat😊.
V tomto školním roce jsme se opět
zapojili do projektu KRNAPU „Bodlinka u nás“ a budeme se
starat o ježečka až do té doby, než ve volné přírodě najde
dostatek potravy a budeme ho moci
jít pustit.

Několik
našich
žáků a žáčků a nejen jich
☺ slaví v únoru své narozeniny a svátky, a
proto jsme je společně oslavili jak ve škole,
tak například i v Oranžové kavárně
v Trutnově. Velká gratulace s přáním všeho
NEJ, NEJ, NEJ patří všem oslavencům!!!
Abychom
poznali ještě
více život
v našem
regionu,
navštívili jsme
i expozici trutnovského muzea …
20. února se konal „Den otevřených
dveří“, na který jsme s žáky připravili malé
pohoštění, měli jsme možnost poznat nové
kamarády a rádi bychom nejen je pozvali k zápisu, který se
bude konat 8. dubna 2020.
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