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Tento měsíc byl velmi netradiční již  

tím, že byl opět ovlivněn opatřeními 

spojenými s „koronavirem“ jako tomu  

bylo již v jarních měsících loňského školního  

roku a opravdu si vážíme a děkujeme VÁM VŠEM, našim 

rodičům, za úžasnou spolupráci při aktuálních situacích.  

 

   Mezinárodní den seniorů 

     Projektové bloky – „Tvoření z ovoce“ 

    „Kamínkování“ / Vznik ČSR 28. říjen 

    HALLOWEENSKÝ PROGRAM 

     Slavíme svátky a narozeniny☺ 

          „BĚH DOBRÉHO DRAKA“ 

      Strom splněných přání 

 

           

                



1.října jsme si           

u příležitosti 

„Mezinárodního dne seniorů“ uspořádali projektový 

blok věnovaný našim prarodičům a povídali si       

o tom, jak nás ovlivňují, kdy s nimi trávíme čas a vzpomínali    

na společné zážitky s nimi.  

 

 

 

 

 
Dalším projektovým blokem bylo 

„tvoření z ovoce“, které nám teď,   

na podzim, dozrává na zahrádkách, a 

tak nám třídy provoněla vůně 

jablečného štrůdlu a švestkového 

koláče, naučili jsme se vyrobit i 

hruškovou marmeládu a mladší žáci tvořili 

ovocné špízy nebo nepečený ovocný dort. 

S ovocem jsme tvořili i při výtvarných a 

pracovních činnostech a 

vznikaly opravdu krásné 

obrázky a výrobky.  

 



V sobotu 10.10. se 

konal 2. ročník 

„BĚHU DOBRÉHO DRAKA“ pro „naši“ 

Lucinku. Jednalo se o charitativní běh, který 

měl za cíl vybrat částku na pořízení nového 

rehabilitačního kočárku. Je až neuvěřitelné, že se podařilo 

vybrat částku vyšší než 100 tis. korun. Moc děkujme jak 

organizátorům této akce, tak všem, kteří se zúčastnili či 

přispěli jakoukoliv částkou. DĚKUJEME !!! 

Další projekt, do kterého se letošní školní rok 

zapojíme, je „STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ“, a 

tak jsme malovali to, co bychom si přáli nalézt 

„pod stromečkem“. A co jsou naše „tajná“ 

přání? Policejní auta, sluchátka, dalekohled, 

Barbie, puzzle, ale i tvoření náramků, knížky, 

postavičky Spidermana, CD či DVD a mnoho 

dalšího … Moc děkujeme organizátorům i firmě 

SKANSKA za tento krásný projekt, který 

rozzáří očka našim žáčkům a žákům, a 

děkujeme velmi i rodičům, kteří nám letošní 

školní rok s vybíráním dárečků se svými 

dětmi doma velmi 

pomohli. 
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… A co jsme ještě v říjnu „podnikali“ ? „Vrhli“ jsme 

se do malování kamínků a zapojili se do krásné 

prázdninové akce, která pokračuje i na podzim a 

hledali na významných místech v Trutnově malované  

kamínky a „naše“ zase zanechali dalším 

cestovatelům 😊…      a protože 28. října slavíme státní svátek  

„Vzniku ČSR“, 

se staršími 

žáky jsme se 

tomuto tématu     

       věnovali v projektovém bloku. Užili jsme  

        si i Halloween s jeho kostýmy,  

       vyráběním svítilniček či dýní s duchy … 

       Měsíc říjen je bohatý i na oslavy  

    narozenin a svátků, a tak přejeme 

  Všechno nejlepší všem 

oslavencům !!! a těšíme se na velkou 

společnou oslavu po návratu z podzimních prázdnin 😊.  
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