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V rámci školní družiny chodíme s našimi žáky 

opět do Městské knihovny v Trutnově 

a v rámci čtenářských dílen, 

projektovém čtení i českého jazyka, 

vedeme naše žáky ke čtení, které je 

jednou ze základních dovedností, která 

povede naše žáky k samostatnosti 

v jejich budoucím životě. 

 

12. října jsme si při besedě s Policií ČR 

znovu připomněli její důležitost pro nás – 

občany, pravidla chování, kterými můžeme 

rizikovým situacím předcházet …, povídali 

jsme si však  

i o zbraních, které 

policie využívá při své 

práci, či o vzdělání, 

které je pro jejich 

náročnou práci nutné 

mít.  

 



V rámci utužování vztahů 

jsme se zúčastnili 

krásného orientačního 

běhu, kde jsme se mohli setkat s našimi kamarády z vrchlabské školy. 

Orientační běh se konal ve Vrchlabí u rybníku „Kačák“ v areálu 

Vejsplachy a všichni jsme si to moc užili.  

Tento měsíc jsme se v projektovém 

dni „THE ABORT DAY“ neboli „DEN 

STROMŮ“ učili o důležitosti 

stromů, jejich druzích, fotosyntéze 

a důležitosti tohoto tématu 

s ohledem ke klimatickým změnám.  

Druhý 

projektový 

den byl  

na téma  

AFRIKA, 

který jsme 

měli v rámci 

celoročního tématu  

„CESTA KOLEM 

 SVĚTA ZA 194 DNÍ“.  



AFRIKU jsme si užili i v rámci návštěvy HALLOWEENSKÉHO 

programu, který jsme absolvovali v Zoologické zahradě ve Dvoře 

Králové i v SVČ v Trutnově. …  

V říjnu 

jsme jezdili i na hipoterapii, 

užívali si canisterapii i 

caviaterapii, 

cvičili jsme 

v Olympu, hráli 

kuželky … 

 

 

 

 

 

 

 

                         a samozřejmě jsme   

                            slavili svátky a narozeniny …  

     PŘEJEME VŠEM NAŠIM 

          OSLAVENCŮM  

      VŠECIČKO NEJLEPŠÍ !!!  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ  a PRAKTICKÁ ŠKOLA DIAKONIE ČCE 
VRCHLABÍ 

- ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ TRUTNOV 
Adresa: Školní 13, 541 01  Trutnov      Ředitelka: PaedDr. Magda Kumprechtová,MBA 
Telefon: 498 100 620, 739 379 290 
E-mail: kumprechtovam@specialniskolavrchlabi.cz 
Web: www.specialniskolatrutnov.diakonie.cz 
Číslo účtu: 43-527040287/0100   
facebook: www.facebook.com/www.specialniskolatrutnov.cz 
 

mailto:kumprechtovam@specialniskolavrchlabi.cz
http://www.specialniskolatrutnov.diakonie.cz/
http://www.facebook.com/www.specialniskolatrutnov.cz

