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Diakonie ČCE Vrchlabí, odloučeného pracoviště TRUTNOV

BŘEZEN –
KVĚTEN

2019

KRNAP – edukační program
VV SOUTĚŽ „Krkonoše očima dětí
Divadelní představení v UFFU
Výzdoba nemocnice Trutnov
Domácí výuka / tvoření
Oslavy …..

Přestože hlavním tématem letošního
jara byla karanténní opatření
způsobená celosvětovou pandemií
koronaviru, ještě před uzavřením školy
a i během této doby, jsme stihli spousty činností jako např.
účastnit se výtvarné soutěže „Krkonoše očima dětí“ …

V této soutěži slavili naši žáci Péťa a Agátka nemalé
úspěchy v podobě ČESTNÝCH UZNÁNÍ za své krásné
obrázky a Vanesska dokonce stanula na stupni nejvyšším. VELKÁ
GRATULACE VŠEM!!!
4.3. jsme absolvovali
edukační program
KRNAPU, tentokráte
na téma „Koloběh
vody“.
Starší žáci navštívili v trutnovském UFFU
na začátku března také divadelní představení Divadla Bolka Polívky
„ LIKE SHAKESPEARE“ a sledovali nádherně zpracovaný příběh
samotného Shakespeara, poznali
alžbětinskou dobu a život v ní a
seznámili se s několika jeho hrami…
Protože dlouhodobě
spolupracujeme s Neurologickým
a Hemodialyzačním oddělením
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.,
výtvarně jsme na začátku března
tvořili obrázky s tématikou jara a
vyzdobili jimi tato oddělení. Moc děkujeme za úžasnou spolupráci!!!

Na začátku
března jsme
také popřáli
„našim“
oslavencům, a
protože
v době
uzavření školy
měli další a

PŘEJEME VŠEM
OSLAVENCŮM VŠECIČKO
NEJLEPŠÍ, HODNĚ
ZDRAVÍČKA, ŠTĚSTÍČKA A
SPOKOJENOST!!!

další žáčci a žáci narozeniny a svátky …

Doba uzavření školy nám všem poskytla nejen čas
na „zastavení“ v této „uspěchané době“, ale
tvořili jsme i pomůcky … a učili se „na dálku“. Moc
děkujeme všem rodičům a žákům za úžasnou spolupráci, se
kterou jsme toto náročné období společně ZVLÁDLI!!!
Zápisy se konaly ze stejného důvodu letos pouze distanční formou a
my se na nové kamarády budeme těšit 1. září.
… A BĚH PRO LUCINKU SE BUDE KONAT
V NOVÉM TERMÍNU
10.10.2020. TĚŠÍME SE !!!
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