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PROSINEC

Mikulášská besídka
Plavecký kurz / canisterapie
Adventní trhy / Krabice od bot
Divadelní představení
Oslavy svátků a narozenin
Vánoční besídka

S první adventní nedělí měla mít
naše škola „premiéru“ stánku
s výrobky žáků naší školy
na ADVENTNÍCH TRZÍCH
ve Svobodě nad Úpou. Okolnosti tomu
však zamezily a v rámci koronavirových
opatření vláda pořádání Adventních trhů
zrušila. Jsme moc rádi, že tyto výrobky
udělaly RADOST babičkám a dědečkům
z Domova pro seniory v Trutnově, kam jsme je věnovali.

Bylo až neuvěřitelné, jak rychle nám doba
ADVENTU utekla. Každý týden jsme si
ve škole povídali o tradicích spojených s tímto
krásným časem a vyrobili jsme si vlastní
adventní věnce i kalendáře, aby nám čas lépe
utíkal. Ani na tradice spojené s předvánočním
časem jsme ale nezapomněli, a tak jsme si
povídali o svaté Barboře, svaté Lucii či svatém
Mikuláši, a protože je dnešní doba stále
ovlivněna „koronavirovými opatřeními“, vydali
jsme se v rámci „Mikulášského programu“
do trutnovského SVČ a v místním „pekle“ nahlédli
do „KNIHY HŘÍCHŮ“ … Naštěstí nikomu růžky
na hlavě nezůstaly, a tak jsme nahlédli i do nebe,
kde na nás čekaly balíčky. Ale snažili jsme si
zpříjemnit si předvánoční čas i tradičními
adventními
okénky, kdy
na naše žáčky a
žáky čekal denně
vždy jeden snadný
úkol s vánoční
tématikou.

I v měsíci prosinci jsme navštěvovali plavecký kurz a
užívali si canisterapii.
Oslavovali jsme však i narozeniny a svátky a všem
oslavencům a oslavenkyním
PŘEJEME JEN VŠECIČKO
NEJLEPŠÍ !!!

Také vánoční
představení plné
písniček s názvem „Betlém aneb komedie o
narození“ a
podtitulem
„Každej, kdo
můžeš
zpívej, kdo
nemůžeš,
aspoň se dívej …“, shlédli v divadle
v UFFU v Trutnově žáci Růžové,
Fialové a Azurové třídy.

Letos se uskutečnil již 11. ročník
charitativní akce Diakonie ČCE s názvem
„Krabice od bot“, přičemž naše škola se
již počtvrté stala sběrným místem a MY
BYCHOM CHTĚLI PODĚKOVAT JAK
VŠEM JEDNOTLIVÝM DÁRCŮM, tak
ŽÁČKŮM, RODIČŮM A PANÍM
UČITELKÁM z MATEŘSKÉ ŠKOLY
SRDÍČKO v Trutnově za krásné dárečky,
které jsme my předali právě tam, kde
udělaly velikou radost a rozsvítily krásná
dětská očka.
Vánoce jsou právem nazývány
„NEJKRÁSNĚJŠÍMI SVÁTKY V ROCE“, a
tak nám prosincový čas utekl
nezvykle rychle. V rámci školní
družiny žáci navštívili i výstavu
betlémů. 22.12. nastal však
poslední „školní den“ a my jsme
jej strávili společně
ve sváteční atmosféře se
spoustou tradic a zvyků.
Nejkrásnějším okamžikem bylo ale tradiční
rozbalování dárečků, a přestože jsme letošní
rok nespolupracovali s firmou Skanska, bylo
úžasné vidět, že každý žáček naší školy našel
pod vánočním stromečkem právě ten
dáreček, který si přál !!!
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