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Protože „babí léto“  

  

 

 

2.11. přešla 

naše škola spolu 

s ostatními 

speciálními školami na distanční formu 

výuky. Pro většinu našich žáků i jejich blízkých 

byla situace velmi náročná, a proto jsme se snažili být všem oporou a 

dát jim jistotu, že jsme tady pro ně i přesto, že je škola uzavřená. 

 Distanční výuka / „Dopisy“ 

    Svatomartinský program 

17. listopad / IT technika 

        Výzdoba nemocnice 

   Světový den televize  

                Oslavy 



Chtěli 

jsme tak 

dát našim 

žákům i jejich rodinám naději, že 

toto nelehké období společně zvládneme, 

a že na to nejsou sami, což věříme, že se také podařilo. Pedagogové 

pomáhali s výukou v osobním domácím prostředí žáků, výuka probíhala 

také formou ON-LINE hodin a pedagogové i zasíláním jak e-mailem, 

tak osobním předáváním materiálů ke studiu, byli ve spojení se všemi 

svými žáčky a žáky. Stali se tak prostředníky v komunikačním procesu 

mezi jednotlivými žáky, ve kterém si naši žáci navzájem malovali 

obrázky a psali krásné dopisy, které opravdu „zahřály u srdce“. 

Přestože tato situace pro nás již nebyla neznámou a setkali jsme se 

s ní již na jaře tohoto roku, vždy je moc důležité vědomí, že 

jsme v tom spolu – „jeden tým“ – že i když jsme momentálně 

doma a nemůžeme se společně stýkat, že na sebe myslíme a 

společně to všichni zvládneme!!!  

Také tradiční „SVATOMARTINSKÝ PROGRAM“ byl letos 

ve znamení tvoření v rámci distanční výuky, a tak přestože 

byly úkoly pečlivě připraveny učiteli, samotné 

zpracování bylo již 

většinou na „domácí 

tvorbě“.  😊.  



                                  

 

 

 

 

 

 

18. prosince se opět otevřely brány naší školy a my jsme popřáli 

všem oslavencům k jejich svátkům a narozeninám.  

VŠECIČKO NEJLEPŠÍ !!! 

V projektovém bloku jsme se věnovali tématu 

17. listopadu – Dni boje za svobodu a 

demokracii. Většina z nás, učitelů, si již rok 

1989 pamatuje, a tak jsme strávili den 

prohlížením fotografií, povídáním si o tehdejších 

událostech a co jim předcházelo … a celý den se 

odehrával ve slavnostním duchu za poslechu 

písně Marty Kubišové či státní hymny. 

        
 

  

 

 

A protože nás dnešní doba všechny směřuje k tomu, abychom 

zvládali pracovat s počítačovou technikou a uměli se pohybovat   

v „internetovém světě“, škola zakoupila tablety a notebooky     

pro všechny naše žáky.  
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O tom, jak naše 

životy ovlivní vynález Johna Logie Bairda 

z roku 1926, jak vypadaly první televize jako 

například první československý televizor Tesla a jak vypadají 

dnes …, ale také loga televizních stanic či naše oblíbené televizní 

pořady, o tom všem jsem si povídali v projektovém bloku 

uspořádaném u příležitosti „Světového dne televize“, který má 

své datum v kalendáři – 21. listopad. 
Jsme moc rádi        

za spolupráci 

s Oblastní nemocnicí 

Trutnov a.s., která 

trvá již šestým rokem, 

a tak jsme s blížícím 

se prosincem vyzdobili 

výrobky našich žáků 

Hemodialyzační a 

Neurologické oddělení a pomohli 

tak „vykouzlit“ předvánoční 

atmosféru, která nnás postupně 

všechny „pohltí“.               

MOC DĚKUJEME ZA MILOU 

       SPOLUPRÁCI !!! 
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