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Slavnostní zahájení školního roku 
  Hipoterapie / Canisterapie 
         Oslavy narozenin a svátků 
Cvičení „na Para“ a v Olympu 

Celoroční projekt „CESTA KOLEM 
SVĚTA ZA 194 DNÍ“ 

 



Dvouměsíční letní 

prázdniny skončily a 

uvítali jsme naše 

stávající i nové žáky ve 

školních lavicích. 

Společně s rodiči žáků 

jsme slavnostně zahájili 

školní rok a přejeme 

všem žákům a žáčkům, 

aby byl pro ně úspěšný. První 

týden byl také o povídání o 

zážitcích z prázdnin, stanovování 

si pravidel tříd, poznávání 

jednotlivých třídních kolektivů 

atd. … 

 

Postupně se 

„adaptujeme“ na nový 

školní rok s jeho 

„novinkami“..., ale 

zůstáváme i u 

„osvědčených“ aktivit, ke kterým 

patří i středeční společná hodina 

tělesné výchovy, kterou trávíme 

v prostorách sportovního centra 

Olymp či v případě krásného 

počasí cvičíme „NA PARA“. 

 
 
 

 

 



V rámci speciálních terapií budeme i v letošním školním roce 

s našimi žáky jezdit na hipoterapii do Svobody nad Úpou.  

 

Úžasný pohled z koňského hřbetu si 

užili za úžasného počasí žáčci 

Růžové, Azurové, Jasmínové a 

Duhové třídy. Mezi další speciální 

terapie, které naše škola nabízí, 

patří caviaterapie. Jedná se         

o terapii s pomocí morčat a má 

blahodárné účinky, podobně jako canisterapie, jen úlohu pejsků 

zastávají morčata.  

První canisterapii v tomto 

školním roce, a to dokonce 

s oběma našimi „psími 

kamarády“, Ladynkou a 

Baryčkem jsme si moc užili. 

Jsme rádi, že se s nimi budeme 

potkávat každých čtrnáct dní  

        ve školní družině. 
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Výuku se snažíme jako již tradičně 

zpestřovat řadou projektových bloků, 

exkurzí či návštěvou divadla …  

a popřáli jsme všem „našim“ 

oslavencům k jejich narozeninám a 

svátkům … VŠECHNO NEJLEPŠÍ !!! 

Tento školní rok jsme připravili 

celoroční projekt „CESTA KOLEM 

SVĚTA ZA 194 DNÍ“, což je počet dní školního 

roku. Během této doby „procestujeme“ všechny 

světadíly a jako první jsme se podívali po celé EVROPĚ. 
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