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Slavnostní začátek školního roku
Soutěž PO / Výzdoba nemocnice
Slavíme svátky a narozeniny
Cvičení / Hipoterapie / Canisterapie
„Den záchranářů“ / sv. Václav
Městská knihovna
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Protože se nám v minulém školním
roce opravdu dařilo ve výtvarných
soutěžích, předali jsme další dvě
zlaté medaile za 1. místa
ve výtvarné soutěži „Požární
ochrana očima dětí“ Terezce a
Tadeášovi, kteří vyhráli své
kategorie. VELKÁ GRATULACE!!!
…
A že k oslavám je vždy spousta
příležitostí,
slavili jsme
také svátky a

narozeniny !!! PŘEJEME
JEN VŠECHNO
NEJLEPŠÍ NAŠIM
OSLAVENCŮM,
HLAVNĚ HODNĚ
ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI !!!
Jsme moc rádi, že
i v tomto školním roce
budeme pokračovat
ve spolupráci s Oblastní
nemocnicí Trutnov a.s.
a obrázky našich žáků
zdobit Hemodialyzační oddělení a
čekárnu Neurologické ambulance.
DĚKUJEME ZA MILOU
SPOLUPRÁCI !!!

V září jsme začali opět
jezdit na hipoterapii
do Svobody nad Úpou a
vychutnáváme si pohled
na svět z koňského hřbetu.

Ani na „naše“
kamarády Ladynku
a Baryčka jsme
nezapomněli a jsme
moc rádi, že i
v tomto školním
roce budou za námi chodit spolu
s pí. Kasalovu v rámci
canisterapie….

… a protože je pohyb opravdu
velmi důležitý, využili jsme
krásných slunečných dní babího
léta a cvičili v přírodě „NA
PARA“. Letošní školní rok budeme
navštěvovat nadále tělocvičnu v OLYMPU a
využijeme všech možností, jak „si
protáhnout těla“ a zlepšíme svoji
„fyzičku“.

Věnovali jsme se i dvěma projektovým
blokům, a to Integrovanému
záchrannému systému, který byl spojen
i s „Dnem záchranářů“ na Krakonošově
náměstí …

a svátku
sv. Václava.

I v tomto
školním roce budeme 1x
měsíčně navštěvovat Městskou
knihovnu v Trutnově …
A jedna pozvánka na závěr …
na „BĚH DOBRÉHO DRAKA“,
tentokráte pro naši Lucinku !!!
více na www.behdobrehodraka.cz
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