Zpravodaj Základní školy speciální DČCE Vrchlabí
Hradec Králové

Prosinec 2017

Mikuláš, ztratil plášť …
Grand Park a my v něm…
Naše interaktivní tabule
Těšení na Ježíška…
Vánoční dílničky u nás…
Zimní výlet na Potštejn
Vánoční besídka

V Hradci máme Grand Park
Mikuláš, ztratil plášť …
Mikuláška sukni! Ale u nás, ne!
Protože u nás žádná Mikuláška
nebyla.

K nám přišel jen Mikuláš s andělem
a čerticí .
A Mikuláš měl velkou knihu a z ní
četl. A věděl úúúúplně všechno.
No, opravdu!
Představte si, že se divila i paní
učitelka a dušovala se, že ona nic
neprozradila. A pak se v tom má
někdo, kdo je ještě trochu malý,
vyznat, že?!

I cvičení bylo netradiční, protože
jsme plnili mikulášské a pekelné
úkoly, a moc nás to bavilo !

…a v něm je mnoho dědečků a
babiček, a taky hodné sestřičky a
pečovatelky a paní vychovatelky a
kuchařky, zkrátka, je tam mnoho
prima lidí.
A my jsme se rozhodli, že se s nimi
seznámíme,
že
jim
něco
předvedeme,
že
si
s nimi
zazpíváme, zacvičíme, popovídáme.
A příště přijdeme zase. Už se na,
Vás, těšíme   !

A máme interaktivní tabuli

A učíme se s ní pracovat. Děkujeme,
paní ŘEDITELKO   !

Těšení na Ježíška…
Všichni se těšíme a nemůžeme se
dočkat, kdy už tu bude a co
pěkného nám přinese ?
Každý den splníme jeden úkol
z adventního kalendáře, vyrábíme
malé dárečky, malujeme obrázky a
také jsme mu už ozdobili na chodbu
u okna, stromeček.

I ozdobičky jsme na něj vyrobili .

Zdobili jsme perníčky, vyráběli
ozdobičky na stromeček a svícny.

Aby Ježíšek věděl, co bychom si
přáli, napsali jsme mu dopis a
pověsili na stromeček.
Každé ráno kontrolujeme, zda už si
je odnesl .

Vidíte? Stříhání nůžkami nám ještě
moc nejde .

Vánoční dílničky od nás…
A kdo mohl, ten přišel ! A kdo
nemohl, toho to určitě moc mrzelo.
A kdo tam byl, tak potvrdí, že se
zpívalo, hrálo, tvořilo, hodovalo a
bylo i něco dobrého k pití 

Pozvali jsme maminky, tatínky,
babičky, tetičky, sourozence i
kamarády, ať si s námi přijdou něco
pěkného vyrobit .

Za pohádkou na zámek Potštejn…

Jééééje, to by bylo nadělení, kdyby
nám ujel!

Napadl sníh a mrzlo až praštelo, ale
my se stejně vydali na výlet.
Nejdříve jsem jeli vlakem a potom
nám holčička Barunka ukázala, kdo
byli slavní mudrcové a učenci,
„putovali“ jsem až do Betléma,
zazpívali Ježíškovi a občerstvili se
v zámecké cukrárně !
A potom, hupky, šupky, zase zpátky
na vlak!

Vánoční nadělování…
…a protože jsme byli všichni moc hodní, tak jsme taky dostali kupu dárků !
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