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Kalendář 

15.5. Projektový den: Zdravý životní styl (květinový den), Světový den zdraví 

20.5. – 24. 5. Škola v přírodě, Malá Skála 

31.5. Den dětí 

14.6. Projektový den: Den proti drogám 

14.6. Florbalový turnaj „O pohár Danety“ 

17.6. Zahradní slavnost pro žáky a rodiče 

19.6. Fotografování dětí a žáků 

20.6. Divadlo v Danetě – Zpívající koťata 

28.6. Slavnostní předání vysvědčení, zakončení školního roku 

 

 

MŠ 

10. – 11. 5. Zápis dětí do MŠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                   

             

 

                             5.P: Strom radosti                                                                                                       
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Modré zpívání 

Daneta slaví 25 let … a v tomto duchu se neslo i letošní Modré zpívání …  

Tradičně začátkem dubna (Světový den porozumění autismu) – tradičně 

v restauraci U Letců – již pátým rokem nás zde „hostí zdarma“ – opravdu 

děkujeme … -  tradičně s hosty ze ZUŠ Střezina – a tradičně NA POHODU … 

Letošní ročník Modrého zpívání opravdu potěšil všechny příznivce zpívání – tance 

– dobrého papání a zábavy … 

Při videoprojekci z historie Danety jsme měli možnost vzpomenout na dobu 

minulou i těšit se ze současnosti … 

Takže zase za rok … Mgr. Šárka Krpenská 

Peříčkový týden 

V pátek 26.4. se naši žáci zúčastnili Peříčkového týdne – celorepublikové 

sbírkové akce Pomozte dětem, která si kladla za cíl zviditelnit samotný sbírkový 

projekt, ale hlavně také vybrat finanční příspěvky od dárců. Cílů bylo dosaženo  

a naše děti si kromě příjemné procházky po městě vyzkoušely také komunikaci  

s náhodnými dárci. Naplněné kasičky jsme již odevzdali, a tak si přejeme, aby 

výtěžek akce udělal radost co nejvíce dětem. Jiří Pavlata 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Listy Danety, číslo 4, ročník 14, 2018-2019 
 
 

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 

 V březnu naši školičku opět navštívili pejsci, tento měsíc dokonce dvakrát.  

Jednou v doprovodu svých čerstvě narozených štěňátek, se kterými se děti  

s radostí pomazlily. 

 V polovině měsíce si všichni předškoláci společně s rodiči mohli vyzkoušet 

zápis nanečisto. Paní učitelka Mgr. Bohdana Voříšková z naší základní školy je 

provedla všemi činnostmi a úkoly, které je u zápisu budou čekat. 

 Projekt „Mámo, táto, pojď si hrát, kniha je můj kamarád" se nám otevřel 

tento měsíc. Rodiče se aktivně zapojili a dětem pravidelně doma četli před spaním 

pohádku z oblíbené knížky. Každý nový den ve školce začínal slovy: ,,Paní učitelko, 

včera mi mamka přečetla pohádku O Máše, O medvídkovi Pú,...". Děti pak kreslily 

obrázky k pohádkám a společně jsme si o nich vyprávěli. 

 I v letošním roce jsme si připomněli Světový den vody mnoha aktivitami  

v rámci projektu Týden vody. Hned v pondělí přivítala děti ve školce vodnice 

Famfulína z jihočeských rybníků, která rozdala dětem na památku papírové 

rybičky. Rybky provázely děti celý týden. Za každý splněný úkol si děti zasloužily 

barevné šupiny, kterými postupně pokryly celé tělo své kouzelné rybičky. Poslední 

den každý pošeptal kouzelné rybičce své tajné přání a poté si ji odnesl domů. Na 

závěr projektového týdne navštívily všechny třídy společně Obří akvárium 

Hradec Králové. Podvodní tunel a vodní svět exotických ryb děti velmi zaujal. 

Mohly si zde dostatečně dlouho prožít, jaké je to být součástí podvodního světa. 

 V první jarní den vyrazila celá školka k řece Orlici, aby vynesla Moranu  

a rozloučila se se zimou. Moranu jsme vyprovodili jarní básničkou a už se všichni 

moc těšíme na jaro. 

 V rušném měsíci březnu zvládly děti i hodinu plavání. Plavecká škola Vlnka 

odvezla děti do nově zrekonstruovaného plaveckého areálu ve Všestarech. 

Instruktoři si více než hodinu hráli s dětmi v bazénu a připomněli jim tak, co 

všechno se na plavání letos naučily. Před odjezdem do školky si ještě děti stihly 

pohrát v nově vybavené herně.  
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Na začátku dubna absolvovali naši předškoláci úspěšně zápis do základní 

školy. Blíže se seznámili s prostředím školy a učiteli. Vyzkoušeli si, jaké je to 

sedět ve školních lavicích. Nejvíce se jim líbilo relaxování ve snoezelenu. 

 Jako každoročně školku navštívil pan Polehňa se svým divadýlkem  

a poutavým příběhem - Tajemství pohádkové knížky. Na pohádku se přišly podívat 

také děti ze ZŠ Daneta. Veselý příběh všechny děti zaujal a už se těší na příští 

pohádku. 

 Opět proběhla canisterapie se dvěma psími terapeuty. Tato terapie je 

jednou z nejoblíbenějších aktivit, kterou naše školka pro děti organizuje. Děti se 

při kontaktu se psími kamarády psychicky uvolní a rozvíjejí své emoční vnímání. 

 V rámci 25. výročí založení Danety se školka otevřela veřejnosti a všem 

případným zájemcům o naše služby a vzdělávání. Pro děti byl připraven zajímavý 

program a pro rodiče prohlídka školky a konzultace s odborníky. Veřejnost zaujala 

atmosféra a rodinné prostředí v naší MŠ. 

 Ve velikonočním týdnu děti koledovaly a za odměnu dostaly velikonoční 

balíček s dobrotami, vyzkoušely si také velikonoční tradice, například pečení  

z kynutého a vizovického těsta. Společně s rodiči si mohly odpoledne vyzkoušet 

zdobení vajíček voskovou technikou ve velikonoční tvořivé dílně. 

                                                                                                  Marcela Říčanová 
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ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA 

Exkurze do centra Lira, z.ú. 

V úterý 19.3.2019 se žáci III.Z vydali na exkurzi do centra Lira, z.ú. Je to 

nezisková organizace poskytující ranou péči pro rodiny dětí se zrakovým 

postižením a sociálně aktivizační služby pro rodiny dětí s poruchou autistického 

spektra. Viděli jsme prostory a pomůcky, které jsou pro tyto služby využívány. 

Dozvěděli jsme se mnoho nových a zajímavých informací. Exkurze se nám velmi 

líbila. Lucie Štrajtová 

 

 

 

Další akcí v rámci projektu Hrdá škola byl TÝDEN UČITELŮ, který probíhal 

25. - 29.3.2019 na naší škole v Nerudově ulici. V tělocvičně školy byly k dispozici 

obálky pro jednotlivé učitele a asistenty, 

do nichž mohl kdokoliv z žáků, zákonných 

zástupců či kolegů vložit jakýkoliv vzkaz 

vybrané osobě. Obálky se plnily velmi 

rychle. V pondělí měl pošťák úplně plnou 

brašnu a všechny dopisy odevzdal svým 

majitelům. Všichni pedagogičtí pracovníci 

školy velmi děkují za milá slova, veškeré 

pochvaly a drobné dárky. Děkujeme! 

Lucie Štrajtová 
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DEN VODY 2019 

Na konci března se v naší škole Danetě uskutečnil TÝDEN VODY. Žáci tříd 

základních škol (praktické a speciální) se zabývali ekosystémem rybníka. 

V prezentaci jsme si rozdělili tento biotop na části představující hráz, mokřadu, 

pásmo mělké vody a pásmo hluboké vody, přičemž jsme odhalovali rostliny  

i živočichy žijící v jednotlivých oblastech. Toto téma bylo zvoleno záměrně, 

poněvadž v okolí našeho města se nachází velké množství rybníků a navíc je zde 

Vodnická stezka, která vede kolem rybníků Biřička, Cikán a Datlík. V závěrečné 

výtvarné aktivitě pak žáci ztvárnili život u rybníka.  

Žáci středních škol se zabývali životem v moři. Zjišťovali, jak se moře liší 

v jednotlivých částech naší planety a proč je slané. Neméně významná byla  

i debata nad problémy týkající se znečištění či nedostatku vody a z toho plynoucí 

důsledky pro nás samotné. Cílem pak bylo stanovení opatření, která by vedly 

k ekologicky šetrnému a zodpovědnému přístupu k životu. Tomáš Bedrna 

První jarní den jsme přivítali stylově 

v zelených a žlutých barvách. Během dopoledne 

jsme se naučili písničku „Jaro dělá pokusy“, zahráli 

jsme si soutěž na interaktivní tabuli, poznávali 

jsme, co k jaru patří a vyrobili jsme si kytice 

tulipánů pomocí obtiskování vidliček. Den se nám 

moc vydařil a těšíme se na další zážitky, které nám 

jaro přinese. Pavla Šimková 

Velikonoční jarmark v denním stacionáři 

Dne 10. 4. studenti SŠ DANETA navštívili 

denní stacionář, který si pro nás připravil akci – 

Velikonoční jarmark. Denní stacionář měl pro nás 

přichystaná stanoviště, kde jsme si mohli obarvit 

vajíčka, uplést pomlázku, udělat velikonoční zápich do květináče. Nechyběly ani 

soutěže a velikonoční vědomostní kvíz. Příjemným zpestřením pro nás bylo i 

přichystané občerstvení, které nám moc chutnalo. Těšíme se na další společnou 

akci! Mgr. Petra Hlaváčková a studenti SŠ DANETA 
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VELIKONOCE  

 Velikonoce jsou pohyblivý svátek, datum se rok od roku mění, připadají na 

měsíc březen či duben. Mezi velikonoční symboly patří např. beránek či vajíčko.  

U nás je tradicí hodování  

a pomlázka. Na Velikonoční 

pondělí ráno muži a chlapci 

navštěvují své známé a šlehají 

ženy a dívky pomlázkou  

z vrbového proutí. Nejznámější 

velikonoční koledu jistě všichni 

znáte: 

„Hody, hody, doprovody,  

dejte vejce malovaný,  

nedáte-li malovaný,  

dejte aspoň bílý,  

slepička vám snese jiný…”  

   

   

Co se stane, když nakrmíš slepici 

čokoládou? Snese ti kinder 

vajíčko 😊 

                          Žáci 3.Z 

 

                                                                                                  Žáci 3.Z 

 Ve středu 17.4.2019 proběhla v naší škole velikonoční nadílka. 

Koledníček s panímámou Madlou obešel všechny třídy, společně zazpívali 

dětem koledy a pro zdraví je poplácali pomlázkou ze živého proutí, kterou upletl 

jeden žák se svou paní učitelkou. Připomněli jsme si svátky jara a děti koledníčkům 

dokázaly vyjmenovat, co se děje v přírodě na jaře. Děti znaly i jarní květiny a 

mláďátka, která se na jaře rodí. Za svou snahu byly odměněny velikonoční 

nadílkou. Všichni jsme si popřáli hezké Velikonoce. Hana Burešová a Jitka Čepová 
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                                                                        Šimon  

 

 

Praskačský zpěváček 

K jarnímu období už neodmyslitelně patří pěvecká soutěž Praskačský 

zpěváček, kterou vždy předznamenává školní kolo soutěže v Danetě.   

Všichni zpívali písničku lidovou a umělou střídavě s klavírním nebo kytarovým 

doprovodem. Všem soutěžícím se vystoupení skvěle vydařilo a dostali krásné 

dárky. Navíc jsme slyšeli spoustu zajímavých písní a na soutěži panovala velmi 

přátelská atmosféra.  

                      Bohdana Voříšková 
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Veselé zoubky 

Všichni chceme mít jistě krásný úsměv plný zdravých a bílých zubů. Proto na 

naší škole proběhl preventivní program „Zdravé zoubky“. Na začátku se děti 

seznámily s tím, jak zuby fungují, k čemu je máme, jak rostou a co je zubní kaz. 

Ve druhé části jsme probírali zásady správné péče o zuby. Připomněli jsme si, jak 

často zuby čistíme a proč bychom měli chodit na pravidelné zubní prohlídky. Na 

závěr jsme si pustili film Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Z akce si každý 

odnesl nálepku do koupelny a preventivní balíček. Po přednášce žáci vytvořili 

vlastní výkresy na téma „Prevence zubního kazu“, se kterými se zúčastníme 

soutěže o výlet do Prahy na představení Spejbla a Hurvínka. Pavla Šimková 
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Čarodějnický rej  

                                                                             Ondřej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 30. 4. bylo v Danetě veselo – kam se člověk podíval, všude samá 

čarodějnice a čaroděj. Třída III.Z si pro své spolužáky připravila dopolední 

program plný úkolů. Počasí nám přálo. Po splnění všech disciplín, získání diplomu  

a odměn jsme si za zpěvu a zvuku kytar opekli buřty.    

 Žákům třídy III. Z za přípravu a všem zúčastněným patří velké DÍKY.  

                 Petr Križan a Marie Kubíčková 

 

 

 

                                                                             Štěpán 

                              Dominik 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB 

Začíná jaro, příroda se probouzí ze zimního spánku a nás v družince to 

inspirovalo navštívit zvířátka v přírodovědném centru v Bezručově ulici. Při jedné 

z našich středečních procházek jsme dorazili k tomuto centru, pan asistent 

Zbyněk vše domluvil s pánem, který se zde o přírodovědné centrum stará a s dětmi 

jsme se už jen těšili na 

příští středu. 

     Den předem děti 

nakreslily několik 

obrázků zvířátek  

v našem mini ZOO 

koutku, abychom nešli  

s prázdnou a přinesli do 

ZOO nějaký dárek.  

Ve středu jsme celí 

natěšení vyrazili. 

     Hned z kraje 

prohlídky jsme měli 

možnost nahlédnout do 

terárií s různými druhy křečků, myší a jiných hlodavců. Na konci chodby bylo 

obrovské akvárium s rybkami. Ze svého bidýlka nás pozoroval obrovský papoušek  

 a v horních teráriích na nás zvědavě pokukovaly malé opičky. V další místnosti 

jsme mohli pozorovat velké množství exotických zvířátek - hady, různé druhy 

ještěrů, ryby a také obrovské sklípkany. Děti si mohly dokonce některá zvířátka 

vzít do rukou. Vybrali jsme si chameleona, korálovku, želvu a morčátka.  

 Před odchodem jsme pro náš ZOO koutek koupili osmáka, ke kterému na 

konci týdne přibyl ještě jeden, aby mu nebylo smutno. Jsou to samičky a už mají 

i jména – Růženka a Molly. 

Výlet za zvířátky se nám moc líbil, odcházeli jsme plni dojmů a krásných 

zážitků a určitě se sem ještě někdy musíme přijít podívat! Jana Ryšávková 
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Mám rád hokej. 

Fandím Mountfield HK. 

Je to český klub, který sídlí v Hradci 

Králové. Klubové barvy jsou červená, bíla  

a černá. 

      Standa 
 

 

 

 

                                                                                 

                                      

                                                                           Stanislav: znak Mountfield HK  

                                   

Vážení čtenáři, příště se na Vás budeme těšit koncem června. Nezapomeňte, že 

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

Facebooku. Krásné májové dny Vám za redakci LD přeje Petr Križan 


