
TRUTNODRÁČEK 
Zpravodaj Základní školy speciální a praktické školy 

Diakonie ČCE Vrchlabí, odloučeného pracoviště TRUTNOV 

 DUBEN 

            2021 

Světový den porozumění autismu 

byl stanoven v roce 2008 na 2.dubna. 

Každoročně se i my zapojujeme  

různými programy a modrou barvou, která  

symbolizuje AUTISMUS, vyjadřujeme svou podporu. 

Protože se letošního roku „rozsvěcovaly modře“ i významné 

památky a budovy ČR, my jsme se rozsvítili SPOLEČNĚ !!! 

           Světový den Autismu 

          Světový den knihy 

      Světový den Země / Zápisy 

    Čarodějnice  / Velikonoce     

          Oslavy narozenin 

      



První dva týdny probíhala ještě 

distanční výuka, a to formou    

on-line výuky, individuálních 

konzultací, s pracovními listy a 

společnými třídnickými hodinami. Tak 

trochu doufáme, že to byly týdny v tomto roce poslední, a že se 

již budeme moci učit a čerpat nové vědomosti nadále společně  

ve škole se svými kamarády. CHTĚLI BYCHOM VÁM, NAŠIM 

RODIČŮM, VELMI PODĚKOVAT ZA VÁŠ VSTŘÍCNÝ PŘÍSTUP 

K NÁVRATU VAŠICH DĚTÍ DO ŠKOLY A ZA NEUVĚŘITELNOU 

SPOLUPRÁCI V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY !!! 

Protože letošní svátky Velikonoc připadaly ještě na dobu 

distanční výuky, povídali jsme si o tomto křesťanském svátku, 

jeho tradicích v ČR i anglicky mluvících zemích, tvořili dekorace, 

učili se velikonoční koledy, to vše jak jinak než on-line. 

Dobrovolné domácí úkoly v podobě pečení perníčků, mazanců či 

zdobení vajíček … byly „pohlazením na duši“ pro nás všechny. 

  



Po návratu do školy jsme nezapomněli popřát všem oslavencům, a 

že jich bylo opravdu hodně.             VŠECIČKO NEJLEPŠÍ,  

HLAVNĚ HODNĚ                            ZDRAVÍČKA, ŠTĚSTÍČKA A 

SPOKOJENOSTI!!! 

V projektových 

dnech jsme si 

„povídali“ 23. dubna   

u příležitosti „Světového 

dne knihy“ o tom, že   v době nedávno 

minulé vzniklo např. Braillovo písmo, o vzniku písma obecně, 

knihtisku, češtiny, známých autorech a ilustrátorech, skládali děj 

pohádek z obrázků, pracovali s dvojjazyčnými knihami a skládali děj 

v angličtině. Přinesli jsme si své oblíbené knížky, které jsme si 

navzájem představili a objevily se nám zde knížky nejrůznějších 

žánrů a stáří. Žáci starších ročníků si zkusili vlastní knihu „napsat“.  



Při DNU ZEMĚ 

jsme se učili o důležitosti ochrany 

životního prostředí a např. žáci Azurové třídy vyrazili „pomoci“ 

přírodě i do terénu … 

„Čarodějnický 

program“  se odehrával jak v rámci 

výuky, tak „NA PARA“ či SVČ 

v Trutnově, a tak jsme „čarovali“ a 

dělali pokusy, 

seznámili se s historií tohoto svátku, který 

pochází z keltské kultury. Hledali jsme ale           

i „poklady“ ve formě geocachingu, soutěžili 

v přírodě a samozřejmostí bylo i samotné opékání 
BĚHEM CELÉHO MĚSÍCE DUBNA PROBÍHAL ZÁPIS A 

MY SE TĚŠÍME NA SPOUSTU NOVÝCH KAMARÁDŮ. 
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