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První jarní den byl plný zážitků, avšak 

tentokráte ne ze „školních lavic“. 

Vydali jsme se do Prahy na MATĚJSKOU POUŤ, která byla 

tento den „vyhrazena pouze pro nás“ a až neskutečně jsme si to 

užili. Moc děkujeme organizátorům, bylo to SUPER !!! Jezdili 

jsme na horské dráze, autodromu, centrifuze, twistru, 

ochutnávali jsme cukrovou vatu, mandle v cukru, koupili si srdce 

z pouti, točili kolem štěstí, prostě úžasné !!! 

                           
                               Matějská pouť 
    Zooterapie – canis, hipo, felino 
     Projektové bloky / Kurz bruslení   
        Oslavy / Pozvánka na zápis  
            Krabice od srdce 
    
    



Krásnou březnovou charitativní akcí, na jejíž zajištění se podílela 

naše škola a kterou pořádala Diakonie ve spolupráci s TV NOVA, se 

stala „KRABICE OD SRDCE“. Jejím smyslem bylo přinést radost a 

rozptýlení dětem, které utíkají do Česka před válkou na Ukrajině.  

8. března jsme  

nezapomněli ani  

na MEZINÁRODNÍ 

DEN ŽEN a 

seznámili s jeho 

historií. Cestovali 

jsme od roku 1908 

z New Yorku přes 

demonstrace 

v Evropě za volební právo žen až do roku 1975, kdy byl 

oficiálně uznán Organizací spojených národů. 

Učili jsme se 

však i  

o pranostikách 

spojených  

              se svatým Řehořem … 



V březnu jsme se věnovali 

ještě v dalších dvou dnech 

projektovým blokům, a to irskému svátku sv. Patrika a 

Mezinárodnímu dni štěstí, který má za cíl upozornit na důležitost 

tohoto pocitu v životě nás všech. 

 

 

 

 

 

 

Posledním projektovým blokem byl program u příležitosti 

Světového dne Downova syndromu, který připadá na 21.3. Právě 

ztrojení 21.chromozomu je totiž základním znakem tohoto 

genetického onemocnění. My jsme se do „ponožkové výzvy“, která 

má za cíl připomenout, co přináší život s chromozomem navíc, letošní 

rok také připojili a 

s ponožkami si užili 

báječný program.  



Březen je v naší škole vždy měsícem oslav svátků a 

narozenin. VŠECIČKO NEJLEPŠÍ PŘEJEME  

VŠEM „NAŠIM“ 

OSLAVENCŮM.  
  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

V březnu 

jsme také 

ukončili  

náš kurz  

bruslení, opět začali cvičit  

v Olympu a užívali si speciální  

terapie s našimi „zvířecími  

kamarády“jako felinoterapii,  

canisterapii a hipoterapii.  
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