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V měsíci prosinci se „naše“ škola 

přesunula do náhradních 

prostor Základní školy Komenského 

v Trutnově, a to z důvodu dlouho plánované 

výměny oken. Protože jsme měli k dispozici dvě plně vybavené 

učebny, spojily se třídy Duhová a Fialová a třídy Růžová a 

Azurová. Spojení kolektivů bylo velmi příjemné a vzájemná 

spolupráce všech byla velmi inspirující pro nás všechny. VELKÉ 

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM ZAMĚSTNANCŮM ZŠ 

KOMENSKÉHO, kteří nás v měsíci prosinci „vzali mezi sebe“. 

 

        

 

            Mikulášská nadílka 

     Vánoční tradice a zvyky 

„Mezinárodní den lidských práv“ 

   Oslavy svátků a narozenin 

            Krabice od bot 

            Vánoční nadílka 

 



Ani na oslavy svátků a narozenin jsme 

v prosinci nezapomněli, a že oslavenců 

bylo opravdu hodně 😊… PŘEJEME JEN 

VŠECHNO NEJ …,  NEJ …, NEJ … ,  

   ZDRAVÍČKO,  ŠTĚSTÍČKO          

  A    HLAVNĚ   SPOKOJENOST!!!  

Letošní rok jsme se stali již podruhé 

sběrným místem krásného projektu „KRABICE OD BOT“, 

který má již desetiletou tradici. Za cíl má potěšit co nejvíce 

dětí žijících v tíživé sociální situaci. Radost těmto dětem 

mohou udělat zase děti spolu s rodiči, kdy připraví společně 

dárkovou krabici od bot a tu společně naplní dětskými dárky 

k Vánocům. Velmi si vážíme toho, že se nám podařilo vybrat 

takové množství dárečků a děkujeme všem dárcům za to, že 

rozsvítili dětské oči a přispěli tak ke krásným Vánocům.          

DĚKUJEME!!!                    O úklid a „zazimování“ školní 

zahrady se postarali žáci 

Praktické školy a připravili 

tak školní zahradu na zimu. 



 

Ani na tradice 

spojené 

s předvánočním 

časem jsme nezapomněli, a tak jsme 

si povídali o svaté Barboře, svaté 

Lucii či svatém Mikuláši, a protože 

je dnešní doba ovlivněná 

„koronavirovými opatřeními“ vydali 

jsme se v rámci „Mikulášského 

programu“ do trutnovského SVČ a 

v místním „pekle“ nahlédli               

do „KNIHY HŘÍCHŮ“ … Naštěstí nikomu růžky na hlavě nezůstaly, a 

tak jsme nahlédli i do nebe 😊, kde na nás čekaly balíčky. Ale 

snažili jsme si zpříjemnit si předvánoční čas i tradičními adventními 

okénky, kdy na naše žáčky a žáky čekal denně vždy jeden snadný 

úkol s vánoční tématikou.      V kooperaci žáků Fialové a Duhové 

třídy byl projektový blok věnovaný 10.12. „Mezinárodnímu dni 

lidských práv“. Deklarace práv dítěte, Úmluva o právech dítěte, ale 

např. i Chammurapiho zákoník jako nejstarší dochovaný zákoník 

vůbec v porovnání s dnešními právy či 

anglický 

překlad 

základních 

pojmů, o tom 

všem byl 

tento krásný 

program. 



Vánoce jsou právem 

nazývány „NEJKRÁSNĚJŠÍMI SVÁTKY V ROCE“, a tak 

nám prosincový čas utekl nezvykle rychle. Pátek 18.12. byl 

poslední „školní den“ a pro „nás“ také poslední den 

v náhradních prostorách ZŠ Komenského. Společně jsme 

jej strávili ve sváteční atmosféře se spoustou tradic a 

zvyků jako rozkrajování jablíček, 

zapalování poslední svíčky            

na adventním věnci, pouštění 

lodiček, házení „střevíčkem“ 😊, ale také 

tolik dětmi vytoužené rozbalování dárečků. 

MOC DĚKUJEME jak FIRMĚ SKANSKA, 

tak všem ostatním, kdo se podíleli na roz-

zářených úsměvech „našich“ 

žáčků. VELKÉ PODĚKOVÁNÍ 

PATŘÍ TAKÉ NAŠIM RODIČŮM 

ZA ÚŽASNOU SPOLUPRÁCI !!! 
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