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Protože únor je měsíc,  



Protože je únor měsícem,              

ve kterém se slaví MASOPUST“, i my jsme si           

o tomto svátku povídali a užili si masopustní 

program plný soutěží, zpívání, výtvarného 

tvoření, vyrábění masek, voňavých koblihů či dobrot a jako 

mávnutím kouzelného proutku se nám ve třídě objevili 

krásné „tradiční i netradiční“ masky 😊. Velmi děkujeme 

všem rodičům za krásné masky a kostýmy, 

se kterými má tento svátek opravdu krásnou 

atmosféru a bez nichž by se neobešel.   

Protože se původně americký svátek 

„SVATÝ VALENTÝN“ více a více slaví i 

v ČR, věnovali jsme mu i my ve vyučování svůj 

prostor v jednotlivých předmětech.     

Počítali jsme například se srdíčky, luštili 

tajenky, v angličtině se 

seznamovali s jednotlivými 

slovíčky a jak jinak, než              

při výtvarné výchově vyráběli 

„valentýnky“, abychom mohli své 

blízké obdarovat😊.        



Několik našich 

žáků a žáčků a nejen jich ☺, slaví v únoru 

své narozeniny a svátky, a proto jsme je společně           

ve škole oslavili. Velká gratulace s přáním všeho NEJ, NEJ, 

NEJ patří všem oslavencům!!! 

21. únor se stanoven jako „Mezinárodní den 

mateřského jazyka“, a tak mu žáci Fialové třídy 

věnovali projektový blok. „Prošli“ historií 

nejvýznamnější etapy ve vývoji českého jazyka   

od Velkomoravské říše, přes Dalimilovu 

kroniku, významné osobnosti dějin jako 

Jana Husa, Jana Amose Komenského, 

osobnosti Národního obrození a mnoho 

dalšího.               V únoru se věnovali žáci 

Azurové třídy i dopravní výchově, mladší 

žáci se učili napsat dopravní prostředky a 

třídit je dle toho, kde a jak se pohybují, 

poznávali důležité dopravní značky a prakticky si procvičili 

dopravní pravidla pro chodce a 

cyklisty. 
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Ani na svátek „Hromniček“ 

jsme nezapomněli, tak jsme si vyrobili „ty své“ 

a žáčkům v Růžové třídě zpříjemnili např.         

i relaxaci s prvky bazální stimulace. 

Krásný program věnovaný zimním sportům 

byl připraven v trutnovském SVČ, a tak 

jsme se ve 

venkovních 

prostorách 

seznámili 

s různými 

zimními sporty, 

které, jak věříme, budeme mít 

možnost si již příští rok vyzkoušet. 

Protože současná vládní omezení 

neumožňují pozvat Vás do naší školy 

na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, 

připravili jsme krátké video, které 

naši školu představuje. Ke shlédnutí 

je na webu i facebooku školy. 

TĚŠÍME SE NA VÁS NA ZÁPISE!!! 
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