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Sv. den porozumění AUTISMU
Hipoterapie / canisterapie
„Čarodějnický program“ / Kuželky
Oslavy narozenin a svátků
Projektové bloky / VELIKONOCE
Divadlo / Zápisy

Světový den porozumění autismu
byl stanoven v roce 2008 na 2.dubna.
Každoročně se i my zapojujeme různými
programy a modrou barvou, která symbolizuje AUTISMUS,
vyjadřujeme svou podporu.

VELIKONOCE
patří ke krásným svátkům jara, a tak
jsme se učili o jeho tradicích, symbolech, o tom, jak se
slaví ve světe, vytvářeli jsme množství dekorací v pracovní
i výtvarné výchově a výrobky jsme vyzdobili opět i 2
oddělení v Oblastní nemocnici v Trutnově, se kterou máme
možnost spolupracovat. Pozvali jsme i děti z Mateřské
školy Sedmikráska na výtvarné dílničky …

Nezapomněli jsme popřát všem
oslavencům, a že jich bylo opravdu hodně…
VŠECIČKO NEJLEPŠÍ, HLAVNĚ HODNĚ
ZDRAVÍČKA, ŠTĚSTÍČKA A SPOKOJENOSTI!!!
V projektových dnech např. u příležitosti „Světového
dne knihy“ jsme navštívili edukační
program v Městské knihovně …

DEN
ZEMĚ
jsme oslavili celodenním
projektem na toto téma a povídali
jsme si o tom, co pro nás planeta ZEMĚ znamená, čím
ji my sami můžeme pomoci k její ochraně. Připomněli
jsme si správné třídění odpadů a žáci
Azurové a Jasmínové třídy se vydali
sbírat odpadky do městského parku.
Ve vyučování jsme se věnovali i
pranostikám vztahujícím se ke
svátku sv. JIŘÍ, jejich významu,
ale i o druzích hadů žijících v ČR,
jejich stavbě těla a základním
charakteristikám řádu plazů.
„Čarodějnický program“ se odehrával
jak v rámci výuky, tak
„NA PARA“, a tak jsme
„čarovali“ a dělali
pokusy, seznámili se
s historií tohoto
svátku, který pochází
z keltské kultury a
samozřejmostí bylo i
samotné
opékání.

Úžasné příběhy
jako „Pět neděl
v balóně“,
20 000 mil pod
mořem či Dva
roky prázdnin“,
které
neztratily nic
ze svého kouzla ani
po 150 letech… Ale jaký byl jejich autor JULES
VERNE doopravdy? To mohli zjistit žáci vyšších
ročníků v představení DIVADLA GONG v UFFU. Žáci Azurové třídy se
nechali inspirovat Vernerovými fantazijními vynálezy a zkusili si i některé
vlastní technické vynálezy sestrojit.

V dubnu jsme
cvičili v Olympu, starší žáci se účastnili turnaje v kuželkách,
jezdili jsme na koni v rámci hipoterapie, ale „užili“ jsme si
i canisterapii a felinoterapii …

… BĚHEM CELÉHO MĚSÍC E DUBNA
PROBÍHAL I ZÁPIS A MY SE
TĚŠÍME NA SPOUSTU NOVÝ CH
KAMARÁDŮ.
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