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Ovoce a mléko do škol
Projektové dny / Hipoterapie
Svátek maminek
Oslavy svátků a narozenin
Světový den Afriky
V rámci celoroční
spolupráce
v projektu „OVOCE
A MLÉKO
DO ŠKOL“, jehož
cílem je přispění
k dobrým
stravovacím návykům všech dětí, jsme obdrželi ochutnávkové
balíčky, které mohou být vhodné ke zdravým svačinkám a
dodají tolik potřebný vápník pro zdravý růst kostí.

Mnohaletou
spolupráci
máme
navázanou také s nadací Women for
Women, což je charitativní projekt Ivany a
Pavla Tykačových, která pomáhá rodičům
v tíživé sociální situaci. DĚKUJEME !!!

Jsme moc
rádi, že opět
můžeme spolu
se spolužáky a kamarády ze Dvora
Králové nad Labem jezdit na hipoterapii do Svobody nad Úpou.
Jízda na koni napodobuje chůzový mechanismus člověka, jedná
se o trojrozměrný pohyb, který má pozitivní účinky
na uvolnění zad, stimuluje napřimování, podporuje správný
model přenášení váhy, a kromě rovnání páteře dochází
i k prohlubování dechu atd. Mimo léčebných účinků, které jsou
nezpochybnitelné, tak získávají naši žáci i pěkný vztah
k těmto krásným a ušlechtilým zvířatům …,
za což jsme moc rádi.

První
květnová
neděle
patří všem MAMINKÁM,
které slaví svůj svátek. To,
jaké jsou úžasné, co vše pro nás dělají, co mají rády, jak
vypadají, co je rozesměje …, o tom jsme si povídali
v projektovém bloku …, a abychom jim udělali radost,
naučili jsme se pro ně básničky a vyrobili spoustu krásných dárečků.
U příležitosti MEZINÁRODNÍHO DNE RODINY, jsem si dále
povídali o tom, co pro nás rodina znamená a proč je tak důležitá.

Žáci vyšších ročníků se seznamovali
i s květnovými událostmi 2. světové
války roku 1945 v rámci „DNE
VÍTĚZSTVÍ“ …

… a učili jsme se např. i o třetím největším kontinentě světa
u příležitosti „SVĚTOVÉHO DNE AFRIKY“, o jeho reáliích
zvířatech, která zde žijí, přírodních zajímavostech, posledním
dochovaném starověkém „DIVU SVĚTA“ v podobě pyramid
v Gíze, ale poslouchali jsme i tradiční africkou hudbu,
bubnovali a tvořili …

PŘEJEME VŠECIČKO NEJLEPŠÍ VŠEM KVĚTNOVÝM
OSLAVENCŮM K JEJICH
SVÁTKŮM A
NAROZENINÁM.
VŠECHNO NEJLEPŠÍ
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