
TRUTNODRÁČEK 
Zpravodaj Základní školy speciální a praktické školy 

Diakonie ČCE Vrchlabí, odloučeného 

pracoviště TRUTNOV 

 Listopad 2022 
 

Tento měsíc 

jsme navštívili 

hned dvě 

divadelní 

představení  

v UFFU, a to 

„BRÉMŠTÍ 

MUZIKANTI“ 

divadla 

„NAVĚTVI“ a 

druhým 

představením 

bylo 

pohádkové 

představení 

„BAJAJA 

ANEB HLEDÁ 

SE HRDINA!“ 

divadelního 

Studia „DAMÚZA“.   

 

      Exkurze v muzeu 
         Divadelní představení 
Canisterapie / Adventní trhy 
    Sv. Martin / 17. listopad 
     sbírka KRABICE OD BOT 
     Plavecký kurz / oslavy 
 



V listopadu 

jsme se také 

mohli zúčastnit autorského čtení knihy „INDIGO“ 

od spisovatelky Renaty Wayany. Autorka nás svým úryvkovým 

čtením zavedla na křišťálovou planetu, kde jsme se dostali do světa 

splněných snů. 😊 Kniha obsahuje témata, o kterých se děti bojí 

mluvit nebo dokonce nemají s kým, a z tohoto důvodu se mohou 

uzavírat samy do sebe. Na závěr si naši žáci mohli odnést kousek 

„zázračné planety“ v podobě kamínků, které mohou používat 

k navrácení na „KŘIŠŤÁLOVOU PLANETU“.  

I v tomto školním roce budeme absolvovat plavecký kurz 

organizovaný plaveckou školou DRAK a zdokonalovat se tak 

v našich plaveckých dovednostech. Tento kurz jsme započali 

15. listopadu a deset lekcí budeme absolvovat v průběhu 

měsíců prosince i ledna. 



 

K 11. listopadu se vztahuje hned 

několik pranostik, a tak se nám téma 

sv. Martina prolínalo celým vyučováním 

a všemi předměty. I přestože nám letošní rok sv. Martin „sníh 

nepřivezl“, užili jsme si celý program do sytosti … a např. 

svatomartinské 

rohlíčky byly úžasné!  

Nezapomněli 

jsme ani na téma SAMETOVÉ 

REVOLUCE, které bylo obdobím 

politických změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. 

prosincem roku 1989.  
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27. listopadu započala doba 

ADVENTU, který je            

pro mnohé z nás dobou 

radostného očekávání            

na nejkrásnější svátky v roce, 

a tak se postupně 

seznamujeme s historií, 

tradicemi a zvyky, které 

dodržujeme … , vyrobili jsme 

si adventní věnce a spoustu 

dalších dekoračních předmětů, které bylo možné zakoupit si např.     

i na ADVENTNÍCH TRZÍCH ve Svobodě nad Úpou, navštívili jsme 

program v trutnovském Městském muzeu o historii města Trutnova, 

tak i slavení Vánoc v tomto regionu. 
 

… A naše 

škola se stala opět 

sběrným místem 

v charitativní sbírce 

„KRABICE OD BOT“, 

která má již dvanáctiletou tradici.    

DĚKUJEME VŠEM JEDNOTLIVÝM DÁRCŮM 
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