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• Přišel k nám Mikuláš 

• Krabice od bot 

• Vánoční dílničky 

• Plaveme v bazénu 

• Přišel k nám Ježíšek 



Přišel k nám Mikuláš 

Blížil se poslední měsíc v roce 

a to k nám vždycky přijde 

Mikuláš s čertem a andělem.  

Pokaždé si nachystáme novou 

básničku nebo písničku, a 

pokaždé se opravdu hodně 

těšíme. 

No, vážně, my se opravdu 

těšíme, protože jsme celý rok 

mimořádně hodní a tak k nám 

vždycky přijde, sice ohromný, 

ale vždycky hodný čert 😊. 

Však se sami podívejte 😊! 

Ani  Anička se čerta nebojí. 

  

        Krabice od bot ☺ 

 Že nevíte o co se jedná? To 

nevadí. My už ano.  

Jde o charitativní akci. Každý 

přece doma nějakou krabici 

mám a pokud do ní zabalí 

dárky pod stromeček a napíše, 

komu je určena, udělá radost 

mnoha dětem, které jinak 

žádné dárky nedostanou. 

 

Letos jste to nezkusili? To 

nevadí, tak někomu uděláte 

radost příští rok 😊! 



 Vánoční dílničky  

Na dílničky jsme se moc těšili. 

Věděli jsme, že určitě budou 

zajímavé. A byly ☺! 

Pozvali jsme rodiče, 

kamarády, sourozence, 

babičky a tetičky, dědečky a 

strejdy.  

Sešlo se nás hodně a užívali 

jsme si společné tvoření, 

povídání, písničky a také jsme 

si pochutnali na cukroví. 

Děkujeme všem, a těšíme se 

příští rok 😊! 

 

Když se nadělují dárky od 

Ježíška 😊 😊 😊… 

 

Plavemééééééé 😊 

My už jsme velcí žáci, taky 

nechodíme do školy prvním 

rokem.  

 A chodit, to my opravdu 

umíme, a už umíme i plavat 

😊! 

Prostě jsme se zase vypravili 

do Plaveckého bazénu a 

plavali.  

Koukejte 😊 😊 😊! 

 



 

Páni, to bude svícen 😊! 

 

 

 

 

KRÁSNÝ ROK 2020 😊! 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ DČCE VRCHLABÍ 

Přípravný stupeň základní školy speciální, základní škola speciální pro žáky s mentálním 

postižením a kombinovaným postižením více vadami.  

Adresa: Hradecká 1151/1, 50003 Hradec Králové 

Web: www.specialniskola.hradeckralove.cz 
 

 

Ředitelka: PaedDr. Magda Kumprechtová 

Telefon: 498 100 620, 739 379 290 

E-mail: sps.dcce.vrchlabi@seznam.cz 
Číslo účtu: 43-527040287/0100 
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