
Zpravodaj Základní školy speciální DČCE  Vrchlabí 

Hradec Králové 

    

 

                    Září  2018 

                                                                                                                    

 

Co nás tento 

školní rok asi 

všechno čeká ? 

 

 



 

Máme nové  spolužáky ☺    

Jsou to prima kluci. Hned se mezi 

nás začlenili. 

 

  

„Jediný způsob, jak mít přítele, je být 

přítelem.“ 

 V naší škole se učíme být k sobě 

tolerantní. Každému z nás jde lépe 

něco jiného. Nemluvit vulgárně, 

pomáhat jeden druhému, usmívat 

se na sebe.   

 

 

    

Přišel i náš kamarád         

Cookie na canisterapii. 

 Canisterapie je terapie, která 

využívá pozitivní působení psa na 

člověka, jeho stav psychické, fyzické 

a sociální pohody.☺ 

 Učíme se i pozitivní přístup ke 

zvířatům. Cookie nám v tom hodně 

pomáhá. Rádi ho češeme, hladíme, 

dáváme mu dobroty. A často s ním i 

soutěžíme.  

Máme ho moooc rádi !!!!!! 

 

 

Pejsek k nám bude chodit 

pravidelně, tak si ho užijeme.  

Hurá ! 

 



☺ ☺ ☺.Bezpečné nábřeží 

Učili jsme se jen chvilku a po 

svačince jsme vyrazili na nábřeží 

k Sokolu. Naštěstí to není od školy 

daleko. Jen se musí přejít velká 

silnice a potom se jde stromořadím 

okolo Orlice. 

Záchranné složky tam měly ukázky 

své náročné práce. Viděli jsme 

zásah těžkooděnců proti 

demonstrantům a cvičeného psa 

v akci proti zloději. 

  

Jednoho těžkooděnce jsme dokonce 

potkali a ptali se ho k čemu všemu 

slouží celá jeho výstroj. A nakonec 

byl tak hodný, že se s námi i 

vyfotografoval ☺! 

  

 

A opět nám začínají oslavy 

s kamarády. 

Přálo nám počasí, a tak první 

narozeniny v tomto školním roce 

byly na naší krásné zahradě.  

,, Happy Birthday to you…‘‘ jsme 

tentokrát zpívali Elišce k jejím 

krásným 10. narozeninám. Eliška 

donesla krásný dort plný zvířátek.  

 

Pěkně jsme ji poblahopřáli, předali 

dárek a hned se pustili do dortu. 

Mňam, mňam to byla dobrota. Však 

je to z naší fotky dobře vidět, že? 

☺ ☺ ☺ 

A hráli jsme si na zahrádce. To nás 

moc baví. 

V naší škole, ale není jen 

zábava. Chceme se i něco 

naučit. 



 V září jsme se učili o 

významných budovách v 

Hradci Králové.  

 

Už víme jak vypadá Hradecká 

fakulta, muzeum, Klicperovo 

divadlo, zimní stadion. 

Nejzajímavější bylo vyprávění o 

Morovém sloupu. Proč byl postaven 

a jakou měla době Morové 

epidemie, cenu sklenka octa. 

Učíme se i v barevné třídě 

Najít správnou cestu do garáže není 

lehké. Ale s pomocí paní učitelky a 

asistentek, jde vše snadněji. ☺ 

 ☺ Odpolední družina 

Pokud nám to počasí jen trošku 

dovolí, chodíme odpoledne na 

procházky. Nebo řádíme na 

zahrádce!   ☺☺ ☺ 

 

 

Přejeme Vám krásný  

podzim!!! 
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