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Měsíc říjen byl opět plný zážitků. 1. října jsme si připomněli 

Mezinárodní den seniorů a povídali o „našich“ babičkách a dědečcích, 

se kterými většinou trávíme prázdniny, jezdíme na výlety a trávíme 

s nimi krásné chvíle.              Exkurze do trutnovského muzea nám 

8. října přiblížila historii našeho města a život v něm v minulém 

století. Zopakovali jsme si i pověst o rytíři Trutovi, podle kterého má 

„naše“ město jméno a např. v interaktivních částech muzea jsme 

poznávali hrady a zříceniny v okolí Trutnova. 

   Exkurze do městského muzea 

Projektové dny / HALLOWEEN 

     Canisterapie / Hipoterapie 

    Filharmonie / UFFO  

         Turnaj v Boccie 

 



11.října navštívili mladší žáčci 

v UFFU divadelní představení 

DIVADLA AHA s názvem „Kubula a 

Kuba Kubikula“, které vycházelo 

z motivů krásného pohádkového 

příběhu Vladislava Vančury. 

V pohádce plné písniček, legrace a 

napětí se tak „naši nejmladší žáčci“ 

dozvěděli, koho potkali Kuba 

Kubikula s medvídkem Kubulou         

na dobrodružné cestě světem, a jak jim 

pomohlo strašidlo Barbucha, které si sami 

vymysleli. 

  

 

 

Muzikál „Malý princ“ z autorské 

dílny Michaely Novozámské a 

HUDEBNÍHO DIVADLA DĚTEM 

navštívili v  královehradecké 

FILHARMONII žáci vyšších 

ročníků a mohli tak shlédnout příběh, který byl 

inspirován literárním dílem francouzského 

spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho. 

19.ročník „KRKONOŠSKÉHO POHÁRU V BOCCIE a 

naše premiérová účast 2 oddílů „NEDOTKNUTELNÍ 

DIVOŠI“ A „MUCHOMŮRKY“… 3.místo ve velké 

konkurenci 

bylo úžasným 

umístěním! 

Gratulujeme! 



I v říjnu jsme zařazovali do výuky další 

terapie jako HIPOTERAPII a 

CANISTERAPII, které jsou pro naše 

žáky velmi přínosné, a které mají velice 

rádi. 

Jsme moc rádi, že i 

v letošním roce budeme 

spolupracovat 

s Oblastní nemocnicí 

v Trutnově a.s. a naši žáci 

budou svými výtvarnými pracemi 

zdobit dvě její oddělení, a to 

Hemodialyzační a Neurologické. 

Nyní jsme „tvořili střípky 

podzimu“. 

Protože nám na podzim dozrává 

velké množství ovoce a zeleniny, 

žáci Duhové třídy v předmětu 

VAŘENÍ pekli pizzu se 

zeleninovým salátem a dvěma 

druhy dipů, přičemž většinu 

surovin přinesla 

Ája ze své vlastní sklizně, za což jí 

moc děkujeme. Vaření se věnují i 

ostatní žáci v rámci kroužku 

„KUCHAŘÍK“, který se koná 

v rámci školní družiny, a ve kterém 

mají žáci možnost proniknout       

do „tajů“ přípravy pokrmů.  



A co jsme ještě „stihli“? 😊 Protože se 

snažíme vést naše žáky ke čtení, byli jsme si 

vybrat knížky, které budeme ve škole i doma 

číst, v Městské knihovně v Trutnově. 

V projektových blocích 

věnovaných 

„MEZINÁRODNÍMU 

DNI STROMŮ“, „MEZINÁRODNÍMU DNI 

BÍLÉ HOLE“, státnímu svátku „VZNIKU ČSR“ 

či dětmi tolik oblíbenému 

americkému svátku 

„HALLOWEEN“, jsme naše žáky 

seznámili s těmito významnými dny, 

jejich historií a 

smyslem.  

Konaly 

se však i 

volby 

do Školské rady …    

… a slavili 

jsme svátky 

a narozeniny 

… PŘEJEME 

VŠEM NAŠIM 

OSLAVENKYNÍM VŠECIČKO 

NEJLEPŠÍ !!! 
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