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Vážení rodiče a přátelé naší školy,  

předvánoční, tedy adventní období naší školy je zvláštní čas, o kterém se říká, že je v roce nejkrásnější. 
Nejkrásnější se ale stává ve chvíli, když si uvědomíme, že to není čas „lítání po krámech“, shánění 
nemožného, vyhazování peněz za zbytečnosti, mytí oken a nepřiměřená starost o to, aby o Vánocích 
bylo vše perfektní.  Spíše si řekněme s trochou nadhledu, že je to čas pro rodinu – budeme spolu! Je to 
čas se navzájem potěšit malou pozorností a dětem splnit alespoň nějaká přání. A co všechno je za 
tím? Je to tradice? Ano. Koho si připomínáme? Ježíška, malé děťátko, položené do jeslí na obyčejné 
seno – bez okázalých gest a bohatství. Narodil se Spasitel světa. V Betlémě. Toto poselství a tento čas 
si ve škole připomínáme, a velmi rádi! Venku je nevlídné počasí a my si naše třídy i školu zdobíme 
hvězdami, které svítily na nebi v Betlémě. Vůní jehličí, které tam tehdy asi nebylo, ale pro nás je to 
symbol vánočního času. Papírovými pastýři, živým betlémem, zeleným věncem se čtyřmi svícemi, 
řetězem na strom, ozdobou z papíru. Větší žáci pečou cukroví, louskáme ořechy pro plavbu po 
vodě…a všude máme také plno světel. 

Školní předvánoční čas je u nás skutečnou přípravou na ty pravé Vánoce doma!  A protože nejsou 
vánoční tradice všude stejné, připravila si každá třída (a opravdu originálně) něco o vánočních 
tradicích v Anglii, Německu, Izraeli, Ukrajině, na Slovensku i v Čechách. A povídáme si o tom. A také 
vy se můžete seznámit s originálním výtvarným zpracováním mezinárodních vánočních tradic, a to 
při výstavě v zahradní baště od 19. do 21. prosince od 9 do 14 hodin.  A nezapomeňte na společnou 

vánoční slavnost 21. 12. 2022 od 13,00 hodin s písněmi i živým betlémem v zahradě     .  

Srdečně Vás zveme!!  (pozvánka na výstavu je na konci Školního zpravodaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektové dny ve škole 

Stejně jako v minulých školních letech, máme i letos za sebou několik projektových dnů. Konkrétně 
to byly dny tři. Nevíte, o čem mluvím?  Pokud si právě nevybavíte, které dny máme na mysli, tak Vám 
je krátce připomeneme. 



První projektový den děti strávily sportováním. Někdo soutěžil v tělocvičně, někdo se vydal na 
putování po Čáslavi a objevování nových dětských hřišť. Každá třída sportovní den pojala po svém, 
ale věřte tomu, že si tento den všichni žáci užili. 

Druhý projektový den byl o něco tajemnější. Byl to totiž projektový den s názvem Tajemství v zahradě. 

Učitelky společně s asistentkami pro své žáky nachystaly úkoly, na základě nich děti došly a vyřešily 

nějaké tajemství. Někdo našel ve městě poklad, někdo našel poklad na naší zahradě v podobě historie 

města a jeho skvostů. Někdo našel tajemství v přírodě a jejích detailech. Všichni jsme ten den bádali a 

hledali. 

Třetí projektový den se týkal blížících se Vánoc a jejich tradic. Protože se snažíme vést naše žáky 

k poznávání celého světa, nebyly cílem našeho zkoumání jenom tradice v naší zemi, ale vzali jsme si 

na paškál i okolní země. Každá třída vytvořila koláž, která představuje vánoční tradice a zvyky 

v různých zemích. Poznali jsme tak kromě tradic naší země i tradice německé, britské, slovenské, 

ukrajinské či izraelské. Nezapomeňte se přijít podívat na jejich originální výtvarné zpracování, viz. 

pozvání výše v textu i na pozvánce na našich www.specialniskola.org  Těšíme se na Vás!! 

Mgr. Štěpánka Zumpfová, zástupkyně ředitelky školy T: 737 217 528 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní družina 

Také v letošním školním roce probíhají v rámci školní družiny zájmové kroužky. Šest dětí, které 
navštěvují sportovní kroužek, využívá široké nabídky sportovních pomůcek i aktivit. Pokud nám to 
počasí dovolí, sportujeme venku, využíváme „workoutové“ hřiště v parku, ale také moc rádi jezdíme 
na koloběžkách. Je to dobrý nácvik rovnováhy a navíc je to zábavné.  Když nám počasí nepřeje, 
využíváme prostor tělocvičny a oblíbenou interaktivní podlahu, kterou vám pravidelně 
představujeme při dni otevřených dveří.  Ve výtvarném kroužku pracujeme s papírem, dřevem, 
barvami, sklem a s dalšími materiály. A jak jinak před Vánocemi – krášlíme si naši školu ozdobami a 
hvězdami.  
Hlavním cílem stráveného času v naší školní družině je nejen dostatek odpočinku, ale i dostatek 
aktivního odpočinku k obnovení sil i duševní pohody. Radost a úsměvy našich žáků nám potvrzují, že 
se nám to společně daří. 
Za všechny pracovníky Školní družiny Veronika Suchomelová, vychovatelka. 
 

 

 

http://www.specialniskola.org/


Zprávičky z naší „Diáčkové“ školky – obrazem      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky: 

 

❖ Díky spolupráci s Městskou nemocnicí Čáslav probíhají 1x v měsíci rehabilitace pro žáky  

přímo u nás ve škole. Moc si této spolupráce vážíme, je to velká pomoc našim dětem! 

Děkujeme všem, kteří tuto spolupráci podpořili svým souhlasným rozhodnutím jak 

v nemocnici, tak na místě zřizovatele nemocnice ve vedení města Čáslavi.  

❖ Změna ceníku dopravy bude platná od 1. února 2023. Stanovena budou 2 pásma s paušální 

platbou. Podrobnosti o dopravě zajišťované ve spolupráci se Střediskem Diakonie v Čáslavi 

se dozvíte na lednové třídní schůzce v úterý 10. ledna 2023. 

❖ Přípravná třída ZŠS v Kutné Hoře – 29. 11. 2022 jsme společně s partnery projektu 

společností Ze stejný planety z. s., Lektorským centrem GASK a Farním sborem ČCE Kutná 

Hora představili v Dačického domě vznikající projekt Přípravné třídy v Kutné Hoře od září 

2023.  Přítomní z odborné i laické veřejnosti vyslechli, jakou podporu rodičům i dětem 

se zdravotními hendikepy chystáme v blízké budoucnosti. Více o projektu najdete v lednovém 

čísle Kutnohorských listů. 

 

 



Kalendář – co nás čeká a nemine 
 
21. 12. 2022   Vánoční slavnost v zahradě Diakonie – od 13:00 hodin 
19. – 21. 12.   Vánoční tradice u nás i ve světě od 9-14 hodin 
23. 12. 2022 až  2. 1. 2023 Vánoční prázdniny  
03. 01. 2023   zahájení školní docházky po vánočních prázdninách! ÚTERÝ 
10. 1. 2023  Třídní schůzky od 15,00 hodin   
17.01.2023  Den otevřených dveří Praktické školy jednoleté a dvouleté - pro zájemce o studium 
24. 01. 2023  Den otevřených dveří  (MŠS i ZŠ) 
03. 02. 2023  Jednodenní pololetní prázdniny 
20. – 26. 02. 2023  Jarní prázdniny 
 
 

 

 

 

 

Vážení rodiče a přátelé školy,  

pokud jste se nestačili zapojit do celostátní  

sbírky dárku pro děti, které potřebují  

naši pomoc, můžete tak ještě učinit.  

A to on-line podporou na této webové stránce,  

Prosíme, podpořte tuto sbírku, která pomáhá  

i žákům naší školy a našim projektům ve 

 prospěch dětí s vážnými zdravotními hendikepy. 

 

 

 


