
Zpravodaj Základní školy speciální DČCE  Vrchlabí 

 Hradec Králové 

    

                   

                                Říjen 2018 

                                                                                                                    



Začali jsme chodit do 

solné jeskyně ☺    

Cestou tam i zpět se pěkně 

projdeme kolem Labe. 

V podzimním čase je to 

krásná procházka plná barev. 

V Solné jeskyni máme 

možnosti se pěkně zrelaxovat 

nebo si hrát. 

  

 

  

Pobyt v jeskyni pozitivně 

působí na široké spektrum 

zdravotních problémů. Účinky 

helioterapie neboli léčby solí, 

jsou prospěšné především při 

onemocnění dýchacích cest, 

trávícího traktu, kožních 

onemocněních, stejně 

blahodárný efekt byl prokázán 

při stresu, vyčerpanosti a 

depresích. Ale ty my tedy 

nemáme ☺! 

 Muzicírování v Grant 

Parku. 

Děti z pomerančové třídy si šly 

zarýmovat a zapívat do 

krásných prostor nového 

domu pro seniory.☺ Za 

odměnu se proběhly po jejich 

zahradě, pochutnali si na 

dobrotách a pozdravily se 

s panem ředitelem. 

 

 

V dnešní době seniorům 

mnohdy chybí kontakt s 

mladou generací a ta naopak 

ztrácí zájem o veřejné dění v 

bezprostředním okolí. Přitom 

si obě strany mají co dát. 

Starší mohou předat dětem 

zkušenosti a poznatky, které 

během života získali a děti 

mohou do jejich života přinést 

novou energii a životní 

optimismus. 



Ve škole nám vyrostl 

malý obchůdek ☺ ☺ ☺. 

Učili jsme se nakupovat a to 

nás moc bavilo. Každý si mohl 

něco koupit za dětské peníze 

a hlavně si to všechno dobře 

spočítat ☺!  

Pomocí her a úkolů jsme si 

mohly vyzkoušet, jak se dá 

s penězi hospodařit. 

 

A v Barevné třídě ??? 

Tam jsme si podzimně tvořili. 

Četli o ježcích a skřítcích. 

Někteří se zdokonalili 

v globálním čtení a skládání 

obrázků. Jiné protáhla bazální 

stimulace.  

Snažíme se co nejvíc rozvíjet a 

překonávat svoje hranice. A co 

nám moc nejde s tím nám 

pomohou kamarádi 

z  Pomerančové třídy. 

 A opět se slavilo !!!  

 Tentokrát měl narozeniny 

Martin, Otta a svátek 

Lukášek. 

Gratulantů byla celá řada. 

Dárečky vykouzlily úsměv na 

tváři oslavencům.  A nás 

ostatní potěšil výborný dort a 

spousta jiných sladkostí a 

dobré pití.  

A jak už to k narozeninám 

patří, hráli jsme hry, dováděli 

a oslavu jsme ukončili 

diskotékou.   

 

 

 

 Tra la  

lááá 
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Dobrotety,z.s. 

5.května 1059/17 

14000,Praha -Nusle 

Hallowen, svátek duchů  

Tento svátek máme rádi. Už 

ráno se oblečeme do kostýmů 

a celé dopoledne řádíme.  

Paní učitelky nám vysvětlily, co 

se v tento den znamená, a že i 

v Čechách máme podobný 

svátek, jen ho neslavíme tak 

barevně a vesele.  

 V odpolední družině jsme 

taky nezaháleli ☺  

Na zahrádce nám napadalo 

spoustu listí, tak jsme si ji 

pěkně uklidili, a nakonec i 

vyzdobili.  

Řádit a hrát si chodíme i na 

hřiště do Jiráskových sadů 

tam se nám moc líbí.  ☺ 
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