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28. ledna jsme si  

předali svá krásná 

VYSVĚDČENÍ, jehož předávání bylo 

v jednotlivých třídách spojeno také 

s plněním zábavných úkolů, hledáním 

drobných dárečků a hravým 

zhodnocením celého pololetí a toho, co jsme se naučili. MOC 

DĚKUJEME všem našim rodičům za úžasnou spolupráci a 

těšíme se na společné „VYKROČENÍ PRAVOU“ do druhé půlky 

školního roku!!! 

 



„TŘÍKRÁLOVÝ 

        PROGRAM“ 

s sebou 

nese jak 

velkou 

dávku 

tvořivých činností, tak divadelních scének či luštění a 

malování, a tak tomu bylo i tentokrát. Četli jsme, psali i 

počítali s „TŘEMI KRÁLI“, ale naučili jsme se i narýsovat 

hvězdu, která vedla krále do Betléma …, ale největší 

zajímavostí pro žáky starších ročníků bylo, když se v rámci 

anglického jazyka dozvěděli, že „In Spain, children get 

presents from the Three Kings“, protože do 6. ledna by        

na vysněné dárky pod stromečkem čekat nechtěli a byli rádi, 

že jim je již 24. prosince přinesl Ježíšek. Ten „náš“, který se 

dnes objevil zavinutý „v kolébce“ v Růžové třídě, byl ale 

kouzelný…😊 

V lednu jsme měli úžasnou možnost užívat si zimních 

radovánek, a tak jsme v rámci školní družiny i hodin tělesné 

výchovy trávili čas v přírodě a stavěli sněhuláky, koulovali se,  



 …, ale nezapomněli jsme ani na volně 

žijící zvířata, o kterých se učili žáci 

prvního stupně Azurové a Fialové třídy, 

a vydali se do parku zúročit nabyté 

vědomosti a pozorovali jak stopy zvířat        

ve sněhu, tak přinesli „nějaké ty 

dobroty“ ptáčkům     do krmítek a 

krmelce.  

Učili jsme se i o 

různých zimních sportech a o tom, jak 

funguje lidské tělo, z jakých částí se skládá, co 

je dobré jíst, abychom byli zdraví … a jaké 

výrobky  a výtvory jsme při vyučování tvořili?😊 



Od úterý 5.1. je také v obchodním domě Tesco v Trutnově 

uveřejněná výstava výtvarných prací žáků naší školy, která 

měla trvat celý měsíc leden. Vzhledem k současné situaci a 

tomu, že většina škol vyučuje převážně distanční formou, 

výstava zde bude instalována i v měsíci únoru, i když s lehkou 

obměnou prezentovaných prací. Rádi bychom tedy všechny 

pozvali „do galerie“ 😊, abyste 

mohli nahlédnout do našeho 

výtvarného tvoření. 
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