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Nebyl by to 

opravdu ten 

„pravý“ podzim, kdybychom 

neuspořádali tradiční DRAKIÁDU. Tradičně v městském parku 

jsme vyzkoušeli své dovednosti a bylo opravdu na co se dívat.        

Za velmi příznivého počasí bylo zážitkem sledování velkého počtu 

draků, kteří se „třepetali“ na obloze, a protože i letošní podzim 

byl velmi „štědrý“ na barvy a okolní park byl krásně vybarven   

do podzimních odstínů, užili jsme si tuto náplň školní družiny 

plnými doušky. 

     Drakiáda / Projektové bloky 
         Divadelní představení 
Canisterapie / SVČ Trutnov 
    Sv. Martin / 17. listopad 
     sbírka KRABICE OD BOT 
     Plavecký kurz / oslavy 
 



„Podzimní radovánky“ jsme si užili i při krásné akci Střediska 

volného času v Trutnově, které uspořádalo jak pro školy, tak pro 

jednotlivce, krásnou akci, jejíž výsledkem byla shrabaná zahrada a 

dekorace v okolí střediska. Úžasný nápad pracovníků SVČ, díky 

kterému si naši žáci v rámci předmětu „pracovní výchova“ procvičili 

práce s hráběmi, vzájemnou spolupráci při plnění pytlů a osvojovali 

si pracovní návyky. MOC DĚKUJEME za možnost spolupodílet se    

na této krásné akci.  

Hned na dvě představení 

v divadle UFFO navštívili 

tento měsíc žáci naší školy. 

Mladší žáci shlédli pohádku královehradeckého 

divadla DRAK „Šípková Růženka“ a žáci vyšších 

ročníků příběh „Klára 3847“, který byl 

motivován 

skutečným příběhem 

Kláry Brodyové    

za 2. světové války. 

 

 



V projektovém 

bloku k 28. říjnu 

1918 jsme se 

seznámili 

s událostmi, které 

tomuto 

významnému datu 

pro českou historii 

předcházely a 

osobností T.G.M. 

A protože znát 

„naše“ dějiny je důležité nejen z důvodu 

všeobecného přehledu, ale také proto, 

abychom nebrali některé věci „jako 

samozřejmost“, učili jsme se i o 17.listopadu 

1989. 

Nezapomněli jsme však ani   

na SVATÉHO MARTINA, 

jehož téma se nám promítlo 

11.11. do výuky, a tak jsme 

se seznámili s pranostikami, 

mladší žáci si zdramatizovali 

jeho příběh, zpívali jsme 

písně o sv. Martinu, všichni 

žáci „výtvarně tvořili“ a pekli 

jsme i svatomartinské koláče … 😊 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ  a PRAKTICKÁ ŠKOLA DIAKONIE ČCE 
VRCHLABÍ 

- ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ TRUTNOV 
Adresa: Školní 13, 541 01  Trutnov        Ředitelka: PaedDr. Magda Kumprechtová 
Telefon: 498 100 620, 739 379 290 
E-mail: kumprechtovam@specialniskolavrchlabi.cz 
Web: www.specialniskolatrutnov.diakonie.cz 
Číslo účtu: 43-527040287/0100   
facebook: www.facebook.com/www.specialniskolatrutnov.cz 
 

V rámci canisterapie 

jsme si užívali přítomnost Baryčka a Ladynky 

a tento měsíc jsme „započali“ i náš plavecký 

kurz, který se bude skládat z deseti lekcí, při kterých si budeme 

zdokonalovat své plavecké dovednosti. 

VŠECHNO 

NEJLEPŠÍ 

přejeme 

OSLAVENCŮM !!! 

A opět jsme se 

stali sběrným 

místem krásné 

akce „KRABICE OD BOT“. 
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