Zpravodaj Základní školy speciální DČCE Vrchlabí
Hradec Králové
Zimo, běž
už pryč !!!!

Dílničky u Ambrože

Poslední plavání ☺

Moc rádi chodíme do dílniček,
které pro nás připravují
v kostele U Ambrože.

Toto uteklo.Naš kurz plavání
je u konce. Díky své píli jsme
se naučili dávat hlavu pod
vodu, skákat do vody, lovit
kroužky
a
plavat
s pomůckami.

Tentokrát se s námi šla
podívat i naše paní ředitelka a
pomáhala s výrobou slepiček.

Výroba
slepiček
nebyla
jednoduchá. Chtělo to dost
trpělivosti.
Nejprve
jsme
rozstříhaným
molitanem
vytvarovali bříško a hlavičku.
Zavázali jsme mašličku a dali
očička. Slepičku jsme si mohli
za odměnu odnést domů

Někteří z nás umí plavat už i
bez pomůcek. Ale co je
nejdůležitější?
Vody
se
nebojíme a už se těšíme, jak
si to společně užijeme v
Medéru. ☺

Pirátská noc☺ ☺ ☺.

Dopravní gramotnost
Škola hrou to nás baví nejvíc.
Na školním hřišti jsme si
udělali soutěž, kdo zná
dopravní předpisy. Stát na
červenou,
na
oranžovou
připravit a na zelenou jet.

Tak, na spaní ve škole jsme
se opravdu moc těšili.
Hned jak jsme se převlékli za
piráty a nastoupili na loď.
Začala tvrdá práce! Vydrhnout
palubu, vyprat a pověsit
šatstvo a rozpoznat, co je
v krabici. To dalo zabrat i
asistentkám.
Byli jsme tak unavení, že jsme
se museli jako správní piráti
posilnit,
abychom
zvládli
druhou část úkolů. Jóóóó´,
taková stezka odvahy není
žádná legrace. Ale my jsme ji
hravě zvládli.

To je pro nás přeci hračka ☺!
A když už jsme byli „AUTA“,
tak jsme uspořádali závody.

Školní družina
Konečně je krásné počasí.
Můžeme si užit odpoledne.
Pěkně spolu venku.
Utužit přátelství a vzájemně
si pomáhat.
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