
Zvonek

Zpracoval obor : Pečovatel



Adaptační kurz
• Každý školní rok zahájíme adaptačním kurzem. 
Účelem kurzu je lépe se poznat s novými spolužáky. 
Kurzu se účastní nejen žáci všech tříd i oborů, ale i 
jejich učitelé.



Zde tvoří žáci třídní vlajku svých oborů 

• Cukráři • Floristi



• Kuchaři

 

•   Prodavači

• Pečovatelé



Dále  hrajeme různé hry, při kterých jsou žáci rozlosováni do skupin a v těchto skupinách plní různé 
úkoly jak fyzické tak i na přemýšlení.



                                                                        
                                                                                                                       

                            

Oslava 50  let výročí naší školy
                                                                               

      
 

                                                                                                            

    



Příprava na akci nám dala hodně práce



Akce se vydařila, počasí nám přálo a 
všichni jsme se dobře bavili.



Sportovní den v Domově seniorů 

• Každoročně na 
sportovní den jezdíme 
do Říčan  do Domova 
Pod Kavčí Skálou. Sjíždí 
se zde klienti různých 
domovů seniorů, aby 
mezi sebou soutěžili v 
různých sportovních i 
vědomostních 
disciplínách a my 
pečovatelé se staráme 
o občerstvení.



Ekologický program pro  mateřskou školku

• Žáci z mateřské školky z 
Ondřejova k nám jezdí 2x 
ročně. Přichystáme pro ně 
program,   který obsahuje 
různé hádanky, hry, 
omalovánky, zaměřené na 
různá témata, například 
na druhy rostlin, zvířat, 
stromů.  Děti rozdělíme 
mezi naše spolužáky, kteří 
je doprovází napříč úkoly.  
Ke svačině jim naši 
cukrářky a cukráři  
připraví krásně sladkou 
buchtu s čajem.



Naši malí kamarádi ze školky tvoří krásné obrázky zvířátek, no nechme se překvapit jak 
se jim podaří… 



Turistický kurz 2.ročníků

• Turistický kurz trval od pondělí do pátku 
a každý den byl jiný program.
• Pondělí-zámek Berchtold
• Úterý-keramická dílna Turkovice
• Středa-farma Tehov
• Čtvrtek-památník Josefa Lady v Hrusicích 
• Pátek-procházka v lese, sbírání hub, 

psaní testů, ukončení turistického kurzu.



• Pondělí 7.10. zámek Berchtold

• Úterý 8.10. keramická dílna



• Středa 9.10. farma Tehov
•       Čtvrtek 10.10. Hrusice

• Pátek 11.10. sbírání hub



A to jsme my , Pečovatelé 

Věříme, že 
se Vám 
náš 
časopis 
bude líbit.
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