Zpravodaj Základní školy speciální DČCE Vrchlabí
Hradec Králové

Říjen 2017

Učíme se číst a psát…
Voda cákáááá….
Výlet do ZOO
Halloveen

A voda cáká a cákááááá…
Učíme se číst a psát, taky
trochu počítat 
My se učíme rádi! Už umíme spoustu
věcí, a co neumíme, to se brzy
naučíme !

Každé pondělí chodíme plavat. Je to
paráda, vody se už nebojíme a
plaveme skoro jako delfíni v moři 
Do naší školy chodí samé šikovné a
chytré děti. Ty větší už toho hodně
umí, a ty menší se toho hodně
naučí, však mají ještě spoustu času.
Hlavně, že si všichni rozumíme ,
že si neubližujeme, dovedeme si
pomoci, a když někomu z nás něco

Už chodíme trénovat i na velký
bazén, to koukáte, že jo    ?!
Už umíme nejen kopat nohama
nebo plavat s destičkou, my už se
učíme splývat a mít hlavu pod
vodou. Cha, cha, cha   .
Jsme prostě velcí šikulové!

nejde, vždycky si pomůžeme.

Výlet do ZOO 

Tohle byl opravdu parádní výlet !
Ale nám to jde, vidíte?.

Hrozně jsme se na něj těšili. Vlastně
jsme se nemohli ani dočkat.
Víte, je to docela daleko od školy.
Museli jsme ráno všichni brzy vstát.
Někdo dokonce dřív, než kdyby se
šel učit. Ale to nám vadilo nejmíň!
Jestli jsme se opravdu něčeho báli,
tak aby nepršelo, aby nám neujel
vlak a aby nám ten výlet prostě
vyšel! A on vyšel!

Byl to totiž výlet do Haloveenské
ZOO ve Dvoře Králové.
Všude samé dýně a taky strašidla.
Ale strašidel se nebojíme, ani hadů,
ani lvů ani krokodýla.
Jen té čarodějnice na stromě, té
jsme se trošinku báli! A to by se bál
každý, vidíte?

A pozdravili jsme se i s kamarády
z jiných škol, koukejte !

Projektové dny v naší škole
My nejsme žádní lenoši a pořád
něco děláme. A zkoušíme nové věci.
Tento měsíc jsme pracovali na
vyzdobení třídy a podzimních oken.
A taky jsme malovali a lepily a
přemýšleli 

A přemýšlet my umíme !

A byl HALLOVEEN…
…tak jsme si pěkně zastrašili,
zasoutěžili, zazpívali, zatancovali.
A bylo to bezváááá…
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