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Únor je měsícem MASOPUSTU, 

a tak jsme se o tomto tradičním  

svátku učili 24.2., kdy období  

započalo TUČNÝM ČTVRTKEM.  



2. února 

jsme si připomněli i 

HROMNICE, které se 

v lidovém křesťanství staly důležitou 

oslavou přicházejícího jara. Seznámili 

jsme se s některými pranostikami, které 

se k Hromnicím váží, a protože byl svátek spojen také s ochranou 

před ohněm, bouří a bleskem, jak napovídá jeho název, vyrobili jsme 

si v jednotlivých třídách gelové svíčky, svíčky 

z voskových plátů či jsme svíčky malovali … 

Asi nikoho nepřekvapí, že jsme si 14. února 

povídali o sv. Valentýnovi, který oddával zamilované, věnovali jsme 

se svátku v anglickém jazyce, vyráběli jsme „valentýnky“, abychom 

mohli své blízké obdarovat, užili jsme si valentýnskou canisterapii a 

popřáli „naší“ milé Valentýnce k jejímu svátku. Oslavenců bylo ale 

tento měsíc mnohem více, a tak PŘEJEME VŠEM VŠECIČKO  

    NEJ, NEJ, NEJ …   



V únoru se také konaly 

ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ 

HRY v Pekingu, a tak jsme 

se v projektovém dni učili 

o historii olympiád, jejím 

smyslu, druzích zimních 

sportů, známých 

sportovcích, zemích atd. ..., a protože byl 

únor opravdu „bílý“, mohli jsme si spoustu 

zimních sportů vyzkoušet sami, a to např. při kurzu bruslení nebo 

při návštěvě SVČ v Trutnově, které se tématu 

ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HER také věnovalo.  

21. února se učili žáci vyšších ročníků u příležitosti 

„Mezinárodního dne mateřského 

jazyka“ o vzniku češtiny, jejích 

spisovných a nespisovných  

výrazech,  

nářečích a 

dialektech. 



… a v únoru jsme se věnovali i malování obrázků do výtvarné 

soutěže  

 

 

                 V dubnu bude naše škola 

pořádat opět i ZÁPIS, a tak bychom chtěli 

pozvat všechny zájemce k individuální 

prohlídce naší školy po předchozí domluvě či    

k „nám“ můžete nahlédnout prostřednictvím 

krátkého videa, které naši školu představuje. 

Ke shlédnutí je na webu i facebooku školy. 

TĚŠÍME SE NA VÁS NA ZÁPISE!!!  
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