
1 Listy Danety, číslo 3, ročník 14, 2018-2019 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kalendář 

 

25. 3. Zahájení výuky plavání  

3. 4. Projektový den: Světový den autismu – Modré zpívání 

5. 4. – 6. 4. Noc s Andersenem (školní družina) 

17. 4. Velikonoční nadílka  

18. 4. – 22. 4. Velikonoční prázdniny  

17. 4. Vystoupení sboru Daneťáček – Studijní a vědecká knihovna v Hradci 

Králové 

25. 4. Problémové chování a možnosti jeho řešení – přednáška PhDr. Hynek Jůn, 

PhD. z organizace NAUTIS 

 

MŠ 

21. 3. Vypouštění Morany 

11. 4. Den otevřených dveří 

30. 4. Čarodějnický rej 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

                                               Ondřej: Florbalový turnaj „JAROMĚŘSKÁ HOKEJKA“ 
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 

 

V lednu předškoláci poprvé v novém roce navštívili ZŠ Daneta. Zde pro ně 

byly připraveny různé aktivity, úkoly a tvoření. Děti se krásně zapojily a tyto 

aktivity si velmi užily. 

V lednu jsme také začali navštěvovat novou solnou jeskyni u Masarykova 

náměstí. I zde si můžeme krásně pohrát a hezky zrelaxovat za zvuků relaxační 

hudby. Moc se nám zde líbí. Eva Šubrová 

Pravidelné návštěvy naší kamarádky Áji 

byly v únoru motivovány potravinami ve všech 

podobách. Děti se seznamují s jejich původem, 

využitím v teplé i studené kuchyni a jejich 

oblíbeností. Učí se popisovat chutě, které cítí 

při jejich konzumaci. Zvlášť poslední návštěva 

Áji byla vydařená. Přivezla s sebou ve svém 

barevném kufru spoustu „zdravých"  

i „nezdravých", ale zato oblíbených potravin  

a nápojů. Všechny děti chtěly ochutnat chipsy, 

čokoládu, coca – colu. Áju jsme nakonec 

odměnili velkým potleskem. 

Valentýnský čtvrtek jsme si hned od rána zpříjemnili vyráběním valentýnek 

pro naše nejbližší. Při práci jsme poslouchali pěkné zamilované písničky. Ve třídě 

Broučků paní učitelka společně s paní asistentkou připravily těsto a upekly velká 

perníková srdce, která provoněla celou školku. Odpoledne jsme s tímto voňavým 

překvapením čekali na maminky, které si spolu s dětmi zdobily upečené perníčky. 

Atmosféra při práci byla velice vstřícná a přátelská. Ozdobené perníčky si 

maminky odnesly domů. Marcela Říčanová 
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ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA 

Interaktivní výstava Moje tělo 

První hodinu jsme se učili Český jazyk. Pak jsme se nasvačili, po svačině 

jsme se oblékli a šli na 

autobus. Nečekali jsme 

dlouho, autobus přijel za 

chvilku. Jeli jsme se třídou 

do Futura na výstavu Moje 

tělo. Zjišťovali jsme, jak 

tělo funguje. Nejdříve jsme 

prozkoumali mozek. Ukázali 

nám mozková centra pro 

chuť, sluch, čich a hmat. 

Potom jsme se podívali na 

kostru. Ukázali nám obrázky 

z rentgenu. Po kostech jsme 

se podívali, jak fungují 

svaly. Paní zatahala za žlutý 

provaz a ruka se zvedla 

nahoru, a když zatahala za modrý provaz, ruka šla dolů. Pak byla ukázka, jak 

fungují plíce. U levé plíce se nachází srdce. Ukázala nám také, jak funguje srdce. 

Nakonec jsme měli možnost vidět, jak funguje trávení jídla. Jak je jídlo 

v žaludku a pak putuje dál do střev a z nich ven jako „veselý bobek“. Pak je 

veselý i člověk. Radek a Šimon ze 3.Z 

Florbalový turnaj Jaroměřská hokejka  

 Koncem ledna jsme s týmem Danety vyrazili na turnaj ve florbale do 

Jaroměře. Po posledním úspěchu, kdy jsme získali 3. místo, byly cíle ještě výše. 

Turnaje se zúčastnilo celkem devět týmů, atmosféra byla jako vždy velice 

přátelská, sportovně nabitá a našemu týmu se podařilo vybojovat radostné 2. 

místo. V individuální soutěži jsme získali další 2. místo a cenu pro nejlepšího 

brankaře. Z turnaje jsme si odvezli spoustu zajímavých cen a krásných zážitků.  

Martin Fabián 
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Zcela mimořádné předávání vysvědčení na Bílé věži 

Závěrem I. pololetí jsme dostali nápad. Přáli jsme si již dlouho navštívit 

Bílou věž, a tak jsme to spojili s předáním vysvědčení. Zvládli jsme všichni 

celkem 226 schodů. Cestou tam jsme viděli zvon Augustin. Nahoře nás čekal 

slunečný pohled na Hradec Králové. Vyhledali jsme si některá místa 

dalekohledem. Slavnostně jsme předali vysvědčení a na zpáteční cestě jsme se 

zastavili u skleněného modelu Bílé věže, která postupně mění barvy. Je to 

nádherná ruční práce. Prožili jsme příjemné dopoledne s řadou nevšedních 

zážitků. Bohdana Voříšková 

 

Ve středu 16. 1. 2019 proběhl 

v rámci projektu Hrdá škola i u nás 

ve škole TEPLÁKOVÝ DEN. Všichni 

mohli přijít na výuku v teplácích. Bylo 

to pohodlné a příjemné. Moc to všem 

slušelo. Další veselé akce budou 

brzy následovat.  

V týdnu od 11. do 15. 2. 2019 probíhal v naší škole BAREVNÝ TÝDEN. 

Každý den jsme se oblékli do jiné barvy – pestrobarevně v pondělí, do červena  

v úterý, modře ve středu, do zelena ve čtvrtek, černě v pátek. Lucie Štrajtová 
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Den otevřených dveří na SŠ a Chráněné dílně 

Začátkem února se žáci třídy III.Z vydali podívat za svými bývalými 

spolužáky na SŠ Lidická. Po vřelém přivítání od učitelů, asistentů i žáků jsme si 

mohli prohlédnout prostory pro výuku i rehabilitaci. Pan učitel Bedrna nám 

pomocí prezentace představil výuku a předměty, které se učí na jednoleté škole 

praktické i na odborném učilišti. Paní učitelka Hlaváčková připravila se svými 

žáky výborné pohoštění. Naše exkurze pokračovala na chráněné dílně, kde nás  

s provozem šicí dílny seznámila paní Jarkovská. Pod vedením vedoucí odborného 

výcviku paní Hakenové jsme si vyrobili dekoraci z kartonu ve tvaru srdíčka. 

Karton jsme zdobili dle své fantazie pomocí razítek, barevných papírů a mašle. 

Naše výtvory jsme si odnesli a mohli jsme jimi obdarovat své blízké. Exkurze se 

nám moc líbila. Mnozí tam možná budeme studovat a pracovat. Lucie Štrajtová 

Den svatého Valentýna  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Žáci 3.Z:  

                             Valentýnská spojovačka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci 3.Z:  

Valentýnská doplňovačka 

Připadá každoročně na 

14. únor. Tento populární 

svátek se slaví téměř po 

celém světě, nejvíce však 

v USA. Při příležitosti oslav 

lásky se drží různé tradice. 

Dávají se dárky, květiny, 

cukrovinky a chodí se na 

slavnostní večeři. Žáci 3.Z 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Cukrovinka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cukrovinka
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ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB 

 Zdraví – právě v období viróz aktuální téma, proto jsme se společně  

s dětmi ze školní družiny rozhodli celý jeden týden tomuto tématu věnovat. Na 

výuku jsme si přinesli pravý lékařský plášť, kufřík paní doktorky a čepeček pro 

sestřičku, ten se dětem líbil nejvíce, a proto si každý svůj vyrobil. Potom jsme si 

povídali o tom, proč je 

naše zdraví pro nás tak 

důležité a jak se o něj 

staráme. Děti správně 

odpovídaly a znaly 

důvody, proč je důležitá 

zdravá strava a pohyb, 

jak předcházet nemocem 

a co dělat, když už jsme 

nemocní. Také jsme si 

povídali o úrazech. 

Největší radost měly 

děti z toho, že si mohly 

zkusit roli lékaře a pacienta. Názorně si vyzkoušely návštěvu u lékaře  

a dozvěděli se, jak se jako pacienti chováme v čekárně. Děti si potom navzájem 

ošetřily a obvázaly rány. Na závěr jsme si ukázali vše, co by mělo být doma 

v lékárničce. Děti si ji namalovaly a doplnily obrázky. Celý týden jsme završili 

tematickým filmem. Hana Burešová 

Ve středu 6. 2. 2019 proběhlo v družinové skupině Draci celkové hodnocení 

dětí za 1. pololetí. Celé to začalo na začátku roku v září, kdy jsme se společně 

dohodli na skupinovém názvu “Draci” a ujasnili si pravidla chování a následného 

hodnocení. Děti sbíraly v družině body za pěkné chování - tj. zelené puntíky, ale 

také hvězdičky za jejich snahu v různých aktivitách, jako například: výtvarné  

a pracovní tvoření, sportovní aktivity, dramatické hry, pomáhání při úklidu 

družiny a podobně. Vždy na konci každého měsíce jsme si zhodnotili, jak se komu 

dařilo a ti nejúspěšnější dráčci získali drobné odměny. Naše celé půlroční 

snažení vyvrcholilo právě v pololetí, kdy jsme si sečetli body od září do ledna  

a získali tak výsledek našeho snažení. 
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Velmi si cením snahy všech dráčků, neboť nasbírali velké množství bodů. 

Na konci vyhodnocení si děti ještě poslechly, v čem se od začátku roku zlepšily 

a na čem by ještě měly zapracovat, což děti v průběhu doplňovaly i vlastním 

sebehodnocením. Moji milí Dráčci, všem moc gratuluji a těším se na vaše 

další úspěchy!!! 

Vaše jednohlavá saň – vychovatelka Jana. 

S dětmi, které jsou v rámci družiny zařazeny do školního klubu, podnikáme 

různé činnosti. V zimě jsme vyráběli krmítka pro ptáčky a rozvěsili je na 

okolních stromech, hledali jsme ptačí budky a vysvětlili jsme si, proč je dobré 

ptáčky v zimním období přikrmovat. 

Pro posílení zdraví navštěvujeme solnou jeskyni, kde se nám moc líbí  

a krásně si odpočineme. 

Společně se bavíme při různých rukodělných činnostech, dokonce jsme si 

společně vyráběli dnes tolik módní a dětmi žádaný „sliz“, který se nám moc 

povedl a děti si ho odnesly domů. Jitka Čepová, vychovatelka školního klubu 
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Těšíme se na jaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  Václav 

 

 

 

 

     

 

   Štěpán 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               Monika 

         

Vážení čtenáři, příště se na Vás budeme těšit začátkem května. Nezapomeňte, 

že se o našich akcích dočtete také na webových stránkách www.daneta.cz a na 

facebooku. Přejeme Vám slunečné a veselé Velikonoce. Za redakci LD Petr 

Križan 


