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   Bylo  až  neuvěřitelné,  jak  rychle   nám     

 doba  ADVENTU  utekla. Každý  týden  jsme  si 

                ve škole povídali o tradicích a zvycích spojených s tímto 

krásným časem, nezapomněli jsme ani na svatou Lucii, svatou Barboru 

či svatého Mikuláše. Tentokrát jsme opět zavítali při „Mikulášském 

programu“ na trutnovské SVČ a „nahlédli“ do nebe i do pekla … 

 

            Vánoční dílničky / Canisterapie 
              Divadelní představení v UFFU 
      Mikulášská besídka / Plavecký kurz 
     Vánoční besídka s rodiči / KRNAP 
           Kuželkový turnaj / Oslavy 
            Výzdoba nemocnice   



 Letos jsme 

také opět uspořádali 

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY 

pro žáčky MŠ Srdíčko a MŠ 

Sedmikráska. Naopak my jsme přijali 

pozvání na dílničky              

do Vrchlabí, kde si žáčci 

Jasmínové a Růžové třídy 

vyrobili množství krásných výrobků. 

V prosinci jsme také vyzdobili, jako již 

tradičně, dvě oddělení Oblastní 

nemocnice Trutnov a.s., a to čekárnu 

Hemodialyzačního a Neurologického 

oddělení… 

a 

pokračovali 

jsme v  již 

započatém 

plaveckém 

kurzu 

v krytém         

                                  bazéně v Trutnově… 



Užívali jsme si ale i přítomnost Ladynky a Baryčka při canisterapii, 

opět se žáci Duhové a Fialové třídy 

účastnili kuželkového 

turnaje ve Vrchlabí, 

shlédli jsme divadelní 

představení v UFFU, a to 

„Jak vypadá Ježíšek“ a „Betlém hledá 

superstar“ … 

 a žáci vyšších ročníků se zúčastnili 

úžasného edukačního programu KRNAPU plného „mikroskopování“, 

poznávání semen rostlin a vyhledávání a přiřazování rostlin pomocí 

atlasů.  



Oslavovali jsme však i 

narozeniny a svátky a všem 

oslavencům a oslavenkyním 

PŘEJEME JEN VŠECIČKO NEJLEPŠÍ !!! 

Vánoce jsou právem nazývány „NEJKRÁSNĚJŠÍMI 

SVÁTKY V ROCE“, a tak nám prosincový čas utekl 

nezvykle rychle. 22.12. nastal 

však poslední „školní den“ a my jsme jej strávili 

společně ve sváteční atmosféře se spoustou 

tradic a zvyků, rozbalováním dárečků, které 

žákům zakoupila škola ve spolupráci s firmou 

EUROVIA a po dvou letech také VÁNOČNÍ 

BESÍDKOU S RODIČI. Moc děkujeme všem 

rodičům za krásně strávené odpoledne  

a úžasnou spolupráci.     DĚKUJEME !!!   
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