
KUK 

Kulturní akce 
Knihovna „Velryba“ 

 Ve čtvrtek 1. 12. se třídy S2 a A1 vydaly na 

povídání o Mikulášovi  do knihovny 

Velryba. Přivítaly nás dvě krásně okřídlené 

Andělky, a slíbily, že když děti nebudou 

zlobit, čerta na nás dnes nepozvou. Obě třídy 

měly připravený krátký program, který 

ukázaly, a na oplátku si po poslechu 

pohádky a hledání postaviček mezi regály 

mohly samy udělat malého papírového 

andílka, a prohlédnout si knižní novinky. 

Někteří neodolali známým hračkám a 

stavebnicím, takže čas velmi rychle utekl a už jsme se zase vraceli do školy.  Děkujeme všem 

dětem za nacvičený program a paním knihovnicím za milé přijetí.   Informuje p. uč.Olga Slováková 

 

Divadelní soubor Slunovrat 

Ve dnech 5. – 7. prosince 2016 proběhlo ve škole natáčení České televize – ČT 2 pro magazín 

Klíč, který se zabývá tématem „nejen“ zdravotního postižení. Představil se divadelní soubor 

Slunovrat a Speciální škola, ve které soubor působí. Pořad byl odvysílán 4. ledna 2017. 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/216562221700020/  

Informuje Lenka Rybová 

Mikuláš 

V pondělí 5. prosince chodil školou Mikuláš s partou čertů i andělů z 9. třídy. Školou se neslo 

řinčení řetězů a zvuky rozzlobených čertů. Kam letos mířili?  Tam, kde byli zlobiví školáci. 

Čerti moc dobře věděli, kdo si zaslouží pokárání a kdo pochvalu a pohlazení. K čertům patří 

Mikuláš a andělé pro hodné děti, ale i pro ty, kteří se chtějí polepšit. Ve třídách nechyběly 

básničky a písničky, sliby o nápravě. Nakonec na znamení všeho dobrého čerti dětem 

namalovali tváře, aby nezapomněly na své sliby. Nechyběla ani sladká odměna, takže 

nakonec se čertů bát nemusíme.                                                            Informuje Lenka Rybová 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://specialnihk.rpdata.cz/?p=17680
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/216562221700020/


Vánoční jarmark 

Čas nám uplynul jako voda a my s radostí a velkým očekáváním jsme se všichni dočkali 

předvánočního období. Tyto chvíle zastavení a těšení se na Ježíška jsme měli možnost 

vzájemně prožít již 8. prosince v prostorách naší školy při pořádání oblíbeného „vánočního 

jarmarku“. V budově školy se vše rozzářilo, zavonělo se cukroví a svíčky, rozezněly se libé 

tóny vánočních koled, stoly se slavnostně prostřely a společně jsme si připomněli vánoční 

tradice a zvyky. Neodmyslitelnou součástí jarmarku je výroba a prodej s láskou vyráběných 

dárečků pro své kamarády, rodinu a blízké přátele. Všichni jsme si dobře nakoupili.  

  
Atmosféra klidu a vánočního ladění nás provázely po celý den. Mnozí z nás se těšili na 

oblíbený jablečný závin, který pro nás každoročně pečou děvčata z 2. stupně s paní učitelkou 

Janou Šiškovou. Měli jsme možnost ochutnat vánoční perník, skořicovo - zázvorové sušenky 

a trochu se zahřát vánočním čajem. Jsme moc rádi, že si můžeme tyto slavnostní chvíle prožít 

společně ve škole a těšit se na přicházející období vánoc. 

Přejeme Vám všem šťastný a úspěšný rok 2017 a při dalším jarmarku se budeme těšit na 

viděnou.                   Informuje p. vych. Daniela Schejbalová 

 

 

Vánoční rozmarýnkové odpoledne 

 Dne 14. 12. v pozdních odpoledních hodinách dýchaly prostory 

naší školy vánoční atmosférou. Chodby a učebny se rozzářily 

lucernami, svíčkami a svítícími stromečky, provoněly cukrovím 

a jemně vyhrávaly vánočními písněmi a koledami. Pro žáky naší 

školy, jejich sourozence a rodiče zde byla připravena již druhá 

letošní akce zájmového kroužku Rozmarýnek: Zimní školní 

hrátky s vánoční vílou Andělkou. Celý program zahájilo 

hudebně-pohybové představení školního kroužku Dramaťáček, 

po němž následovalo hudební vystoupení žáků s poruchami 

autistického spektra navštěvujících kroužek Rozmarýnek. Po 

krátkém kulturním zážitku se děti s PAS rozešly v doprovodu 

svých rodičů po prostorách školy, kde pro ně bylo připraveno několik stanovišť s úkoly 

laděnými do zimní a vánoční tématiky čistě českých Vánoc. Děti si mohly vybarvit 

omalovánky, poskládat puzzle, zaskákat skákacího panáka – sněhuláka, zaházet si na cíl, při 

čemž koulovaly papírovou koulí malé sněhuláčky, společně se svými rodiči si vyrobit z 

dobrot vánoční špíz a z různých materiálů vánoční dekorace jako Ježíška v jesličkách, zápich 

se stromečkem a vánoční hvězdu.  



   
Téměř na závěr si pak měli možnost odpočinout v multismyslové místnosti Snoezelen při 

vánoční atmosféře. A zcela na konec celého odpoledne čekalo na všechny překvapení v herně, 

kde je vítala vánoční víla Andělka. Venku již byla úplná tma a místnost tak osvětloval pouze 

vánoční stromeček, světýlka a svíčky a potichu zde zněly vánoční koledy. Děti si mohly 

ochutnat cukroví, vyzkoušet si 2 české vánoční tradice – pouštění lodiček po vodě a 

rozkrojení jablíček. Poté měly za úkol Andělce zazpívat písničku nebo zarecitovat básničku 

na zimní či vánoční téma, a za to si nakonec každý vzít na památku Andělku ze stromečku a 

pod stromkem si každý najít svůj nadepsaný dáreček se sladkostmi. Akce nás všechny 

naladila na vánoční svátky a na chvíli nás zastavila ve shonu, který s sebou předvánoční čas 

převážně pro rodiče přináší. A tak jsme si užili tuto krásnou dobu společně – my, učitelky 

Rozmarýnky, když jsme viděly naše žáčky spokojené a nadšené, ale hlavně právě děti, které 

mohly strávit chvíli času hraní a těšení se na Štědrý den spolu se svými rodiči.   

                      Informuje p. uč.Lenka Lukešová

          

Zájmové aktivity „Rozmarýnek“  
 „Rozmarýnek“ je primárně určen pro děti s 

poruchami autistického spektra. Tato 

různorodá aktivita probíhá ve škole už čtyři 

roky a sleduje především 

vyplnění volného času 

handicapovaných dětí 

pravidelnou opakující se činností. 

Zaměřujeme se na oblasti 

výtvarné, sportovní a 

komunikační.  Podporujeme u 

dětí tvořivost, fantazii, učíme je 

trpělivosti, zručnosti i 

sebevyjádření.  Děti se učí přijímat pravidla týmové 

práce, řídit se jimi, střídat se v rolích. Snaží se zvládat 

větší projektu „Rozmarýnek“, grantové dotaci 

Královéhradeckého kraje, se nám podařilo vybavit 

jednotlivé činnosti materiálově i personálně. V projektu 

jsme zrealizovali dvě společné akce dětí s rodiči a 

přáteli.  Naším cílem bylo  posílení sounáležitosti rodičů 

a handicapovaných dětí v sociálních vztazích a 

dovednostech.   Informuje Lenka Rybová 
                       

                                                              



Předvánoční radost v tělocvičně 

Ve čtvrtek 22. prosince, se 

školou rozezněly koledy. 

Ráno bylo provoněné 

vánoční atmosférou, která se 

nesla v duchu svátečním. Ve 

třídách svítily stromečky, 

vonělo cukroví a děti se 

těšily na besídku. Když se 

v každé třídě rozdaly dárky, 

ochutnalo cukroví a 

zazpívaly koledy, připravily 

se děti na další oblíbenou předvánoční činnost. V malé tělocvičně se konala diskotéka. Letos 

jsme pozvaly i děti z Praktické školy, aby si s námi zatancovaly. Bylo to super! Hity se nesly 

nejen v duchu svátků, ale zazněly i naše oblíbené, jako třeba Michal David a skupina 

Nightwork. Tahle akce každoročně přináší spoustu radosti a společné setkání dětí a učitelů na 

konci kalendářního roku 2016.            Informuje p.uč. Klára Součková 

 

 

Zpívání u stromečku 

 Poslední školní den, 22. 12. 2016, poslední 

vyučovací hodina a prostranství atria se 

zaplnilo žáky, studenty, učiteli, učitelkami, 

asistentkami, rodiči a dalšími přáteli školy ke 

společnému rozloučení s rokem 2016. Na 

balkóně jsou připravené klávesy a pan učitel 

Leoš Palička, se chystá nám zahrát vánoční 

písně a koledy. Okolo rozsvíceného smrčku se 

shromáždili zpěváci a už netrpělivě čekají na 

první tóny „Já bych rád k Betlému“. Paní 

učitelka Ivana Staňková vede „náš“ sbor. 

Cinkají rolničky a atriem se nesou vánoční koledy. Přejeme si do dalšího roku 2017 hodně 

zdraví, štěstí a spokojenosti. Rozcházíme se vánočně naladěni do svých domovů oslavit 

Štědrý den a vánoční svátky.                Informuje Lenka Rybová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sportovní akce 

Bocca 

Dne 20.12.2016 proběhl v naší tělocvičně vánoční turnaj v 

Bocci. Zúčastnili se  ho žáci Praktické školy. Byla 

utvořena tři družstva a všechna se moc snažila. Za 

vydatného povzbuzování všech dospělých jsme si krásně 

zasportovali. Na závěr čekala na všechny sladká odměna. 

Děkujeme p. uč. Ningerovi za organizaci turnaje. Určitě 

budeme v podobných akcích pokračovat.                                                                               
                            Informuje p. uč. Radka Balková 

 

 

EVVO akce 

Beseda - včelařství 

V pondělí 12. 12. proběhla beseda o včelařství a výrobcích, kterou nám tradičně přednáší pan 

Kupka v rámci aktivit EVVO – STUŽ. Besedy se zúčastnilo celkem 40 žáků se svými 

vyučujícími ze tříd S 1 + S 2 + 3. B + 4. A + 5. A + 6. A + A 7. Dozvěděli jsme se, jak jsou 

včely užitečné pro přírodu – opylují v podstatě všechno to, co kvete, nasbírají nektar, dělnice 

ho přemění ve sladinu a tu si potom člověk zpracuje na med, mateří kašičku zase pro lékařství 

a kosmetiku. Dalším produktem je vosk, ze kterého jsou plástve, a člověk z něj vyrábí svíčky 

a využívá ho v kosmetice i lékařství.  

  
Pokud vidíme roj včel, nesmíme jej dráždit prudkým pohybem, ani se k němu přibližovat blíž, 

než na 4 – 5 m, a on nás nechá v klidu a do dvou dnů sám odletí jinam. V rámci besedy jsme 

ochutnali vynikající med, a poděkovali za odpovědi na naše otázky.    Informuje p. uč.Olga Slováková
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