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Zpravodaj Základní školy speciální a praktické školy
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BŘEZEN

2021

Oslava svátků a narozenin
Distanční výuka /sv. Patrik
Projektový den „Světový den vody“
Výzdoba Oblastní nemocnice
přípravy na Velikonoce
ZÁPIS

Od 1. března přešla naše škola, stejně jako
ostatní speciální školy, na distanční výuku. Přestože osobní
kontakt nelze ničím nahradit, společně se máme možnost
vidět při on-line třídnických hodinách, nové vědomosti
čerpáme při on-line výuce na individuálních a společných
hodinách, připravujeme pro naše žáky pracovní listy, nabízíme
také možnost individuálních osobních konzultací a naši žáci,
stejně jako na podzim, si malovali obrázky pro radost a mysleli
na sebe navzájem. Rok 2021 je v Diakonii rokem NADĚJE, a
tak i my s nadějí věříme, že budeme zase „normálně žít“ tak,
jako kdysi. VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM „NAŠIM“
RODIČŮM ZA ÚŽASNOU SPOLUPRÁCI. SPOLEČNĚ TO
VŠICHNI ZVLÁDNEME!!!

Březen je v naší škole
vždy měsícem oslav
svátků a narozenin.
Bohužel tato náročná
doba nám nedovolila
se vidět navzájem ve škole,
ale vše jsme zvládli on-line
😊 nebo milým přáníčkem.
VŠECIČKO
NEJLEPŠÍ PŘEJEME
VŠEM „NAŠIM“
OSLAVENCŮM. Dárečky
na vás čekají ve škole.
V březnu nám také začalo
oficiálně astronomické jaro,
a proto jsme pracemi našich
žáků vyzdobili ambulanci Neurologického oddělení
a čekárnu Hemodialyzačního oddělení Oblastní
nemocnice v Trutnově a.s.

V rámci distanční výuky jsme
se 22.3. věnovali i
„SVĚTOVÉMU DNI VODY“
a povídali si o této vzácné
tekutině, jejím skupenství,
koloběhu vody, ale také
o tom, jak můžeme vodou
v domácnosti šetřit, pracovali jsme
i s básničkou o vodě, připomněli si
písničku „Holka modrooká a skládali její
text pomocí
piktogramů a
mnoho a
mnoho
dalšího.
Věnovali
jsme se ale
v anglickém
jazyce i svátku svatého Patrika,
a to napříč všemi vyššími ročníky
našich tříd. SRDEČNĚ
VŠECHNY ZVEME TAKÉ
K ZÁPISU, který se bude
vzhledem k současné situaci
konat v průběhu celého měsíce
DUBNA.
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