
Říjen 

Od 26. 9. probíhá ve škole rekonstrukce keramické dílny a od 21. 10. výměna 

podlahy ve třídě na první pracovně. 

 

5. 10. byly zahájeny schůzky Tyfloturistického oddílu ve škole. 

6. 10. odpoledne vystoupil pěvecký sbor na akci MČ Praha 1. 

 



7. – 9. 10. proběhlo v Brně goalballové soustředění. Zúčastnili se ho Ruda K., 

Adam H. a Tomáš N. Doprovázela je paní učitelka Věra Zajícová. 

Soustředění 

Ráno jsme vyrazili s panem Artýzskem na hlavní nádraží a jeli vlakem do Brna. V 

pátek jsme hráli goalball jenom hodinu a potom se lehce protáhli. V sobotu jsme hráli 

ping-pong a florbal a čekali, až přijedou z Plzně. S nimi jsme si zahráli goalball a 

potom se šlo na oběd. Odpoledne jsme hráli nejdřív goalball, ping-pong a vyrazili na 

procházku. Po procházce jsme si zahráli florbal. V neděli se hrálo finále. Nejmenší 

hráli 2 x 2 minuty, trochu starší 7 x 7 minut. Tomášovo družstvo vyhrálo 9 - 0 a Tomáš 

dal 7 gólů a výborně chytal. Potom jsme hráli my 10 x 10 minut a vyhráli 9 - 7. 

                             Ruda, 7. ročník 

 

 



 

13. a 14. 10. se konaly na Ortenově náměstí zkoušky Koncertu pro Světlušku. 

15. 10. od 21.30 vystoupil pěvecký sbor na Koncertu pro Světlušku. 

 

18. 10. od 15 hodin přišel s žáky pobesedovat herec a dabér Ladislav Županič. 

 



 

18. 10. od 17 hodin vystoupil pěvecký sbor v Goethe institutu v rámci oslav 190. 

výročí založení Klárova ústavu. 

 

19. 10. od 15.30 se vybraní žáci účastnili canisterapie. 

 

 

 

19. 10. byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná kuchyňka ve cvičném bytě za 

účasti sponzorů. 



 

 



20. 10. odjelo 7 žáků na soutěž Braillský klíč do Brna. Byli to žáci Barbora J., Nela 

Č., Adéla M., Daniel S., Pavel T., Adam Š. a Anna S. Soutěže se účastnili žáci 

z Brna, SPC Liberec, SPC Hradec Králové a žáci v péči SPC Brno. Naši žáci Adéla 

M., Nela Č. a Anna S. vyhrály 1. místo ve své kategorii. 

 

 

 

25. – 30. 10. proběhly podzimní prázdniny. 


