
1                      Listy Danety, číslo 4, ročník 9 

 

 

 

               

 

           

 

 

Březen – duben 

 
Kalendář 

8. 5.   Státní svátek 

9. 5.   Ředitelské volno 

13. 5.  Autorské čtení se spisovatelkou Petrou Braunovou 

14. 5.  Projektový den „Zdravý životní styl“  

20. 5.  Řemeslný projektový den „Za poklady Orientu“ 

15. 5., 22. 5. a 5. 6. Hipoterapie 

23.5.  Hop, hop s Hopem - tělovýchovné aktivity na zahradě 

27. 5. – 31. 5. Škola v přírodě 

4. 6.   Světový den životního prostředí 

4. 6.   Exkurze do Archeoparku Všestary 

6. 6.   Oslava Dne dětí – „Daneta má talent“ 

10. – 13. 6. Konzultace s rodiči o prospěchu a chování žáků 

10. 6.  Vzdělávací akce „Zdravotní klauni“ 

12. 6.  Fotografování 

13.6.   Společně si postavíme hrad či školu – integrační akce ZŠ a MŠ 

16. 6.  Předání vysvědčení žákům, kteří ukončují OU 

17. 6.  Předání vysvědčení žákům, kteří ukončují praktickou školu 

17. 6.  Písemná závěrečná zkouška žáků OU 

17. 6.  Řemeslný projektový den „Na hedvábné stezce“ 

18. 6.  Závěrečná zkouška žáků praktické školy a OU 

19. 6. – 24. 6. Studijní volno žáků praktické školy a OU 

19. 6.  Exkurze – biofarma Košík 

20. 6.  Projektový den proti zneužívání drog 

20. 6.  Divadlo v Danetě „O přátelství“ 

24. 6.  Schůzka s rodiči budoucích žáků SŠ (14.00 hodin) 

25. 6.  Závěrečná ústní zkouška (praktická škola, OU), předání vysvědčení  

o závěrečné zkoušce 
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27. 6.  Slavnostní ukončení školního roku a předání vysvědčení 

Mateřská škola 

2. 5.   Návštěva Muzea východních Čech 

16. 5.  Světový den zdraví – „Zdravý životní styl“ (květinový den) 

20. 5.  Exkurze na letiště 

23. 5.  Hop, hop s Hopem – integrační aktivita se ZŠ Daneta 

Školní výlet na rytířské hradiště v Malšovicích – dle počasí 

Fotografování dětí v MŠ paní Bednářovou 

 

Světový den porozumění autismu 

MŠ, ZŠ a SŠ Daneta, s.r.o. se opět připojila k letošnímu Světovému dni porozumění 

autismu, který proběhl 2. dubna 2014. Jednotícím prvkem této kampaně je modrá 

barva, která symbolizuje schopnost porozumět a komunikovat. Jedná se o dvě 

oblasti, kde lidé s autismem potřebují nejvíce pochopení a podpory. V úterý 1. dubna 

proběhlo úžasné odpoledne v hradecké kavárně Artcafé. Děti z Danety, rodiče, 

sourozenci a kamarádi se zúčastnili výtvarného workshopu pořádaného 

k příležitosti Světového dne autismu s mottem „Česko svítí modře“. Program byl 

opravdu bohatý, děti nejenom vyráběly, ale mohli jsme si zazpívat i „zatančit“ za 

doprovodu paní Lady Holaňové. Odpoledne se vydařilo a určitě budeme v této 

tradici pokračovat. Šárka Krpenská  

 

14. pohádkové nocování s Andersenem 

V letošním roce se do projektu s názvem „Noc s Andersenem“ zapojila naše škola v 

rámci dalších aktivit školní družiny. Tento projekt k podpoře dětského čtení 

proběhl v České republice již po čtrnácté a konal se v noci ze 4. na 5. dubna. Na 

programu bylo kromě čtení pohádek H. Ch. Andersena řada dalších doprovodných 

aktivit. Noc s Andersenem jsme si společně užili a již se všichni moc těšíme na tu v 

pořadí patnáctou, jež se bude konat 27. března 2015. Josef Suchánek 

Noc s Andersenem očima žáků VII. Z 

„V pátek 4. dubna se konala Noc s Andersenem. Hráli jsme různé hry a četli jsme 

pohádky. Ale nejvíce se mi líbila stezka odvahy. K večeři jsme měli pizzu a potom 

následoval krátký houslový koncert. Druhý den si nás rodiče odvedli domů.“  

Ondřej Pilař  

„V pátek 4. 4. 2014 jsme byli venku a dělali jsme různé aktivity na zahradě. Potom 

jsme poslouchali pohádku a čekali jsme na večeři. Měli jsme pizzu. Po večeři jsme 

se převlékli do pyžama. Dále jsme přiřazovali k vybarveným obrázkům pohádkových 

postav kartičky, které se k nim hodily. Potom jsme se dívali na film Šmoulové 2 a 

pak byla stezka odvahy. Potom jsme šli spát. Ráno už byl konec, byli jsme na snídani, 

dostali jsme diplom a čekali jsme na rodiče. „Eliška Štěpánová 
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Mateřská škola v knihovně   

V rámci   projektu „Noc s Andersenem“ jsme dne 2. dubna 2014 navštívili knihovnu 

na Slezském Předměstí. Čekala na nás milá paní knihovnice, která měla pro naše děti 

připravený pěkný a zajímavý program.  Dětem vysvětlila, jak to v knihovně chodí, co 

udělat proto, abychom si mohli knihu půjčit, jak jsou knihy v knihovně rozděleny a 

co je například pohádka nebo bajka.  Děti měly možnost projít prostory celé 

knihovny, prolistovat si některé knihy a hlavně ty obrázkové je zaujaly. V knihovně i 

v jejím dětském koutku se nám všem velice líbilo a hned jsme využili možnosti 

zapůjčit si knihy do naší školky. Při čtení pohádek po obědě se nám lépe usíná. 

Martina Urbánková 
 

   
 

Exkurze do Muzea řemesel Letohrad, 10. 4. 2014 

Ve čtvrtek ráno jsme vyrazili autobusem na malý výlet do Letohradu. V Muzeu 

řemesel na nás čekala paní Havlová, která si s kolegyněmi pro naše děti připravila 

program šitý na míru. Provedla všechny mezi sbírkami o zapomenutých řemeslech a 

pak všem rozdala Vandrovní listy plné krásných obrázků. Povídala o různých 

řemeslech, např. jak se pekl chléb. Každý si mohl prohlédnout funkční model 

vodního mlýna, dokonce mlel mouku. Také se z dětí na chvíli stal živý tkalcovský 
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stav a společně utkaly plátno. Muzeum je krásné, ale bylo nám líto, že jsme uvnitř 

nesměli fotit děti při práci. Na závěr si někteří koupili pár suvenýrů a dobových 

pohledů, jedno společné foto před muzeem a odjezd. V autobusu si až do Hradce 

všichni měli co vyprávět. Pavlína Piskovská 
 

      

 
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN ESF A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR 

Projekt reg.č. CZ.1.07/1.2.21/02.0004 – rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělání v Královehradeckém kraji II 

„ Na cestě do života“ 

 

Ve zdravém Hradci zdravý zub 

Zdá se vám ten nadpis vtipný? Nevymyslela ho třída IV. P, ale je to název akce, 

které jsme se zúčastnili hned první den po Velikonocích. Na Masarykově náměstí 

stál velký červený stan a v něm studenti stomatologie vysvětlovali dětem i 

dospělým, jak si mají správně čistit zuby. Tuto akci jsme si nemohli nechat ujít, 

protože o čištění zubů si povídáme ve škole velmi často. Šli jsme si tedy 

poslechnout, jestli totéž, co nám 

říkají ve škole paní učitelky, a doma 

i naši rodiče, nám také budou říkat 

budoucí zubní lékaři. Bylo to jiné? 

Nebylo! Jen jsme si mohli čištění 

zubů na místě vyzkoušet a studenti 

nám vše hezky vysvětlovali. Také 

jsme si prohlédli veliký zubní 

kartáček, se kterým nás správné 

čištění zubů učili. Tím velkým 

kartáčkem čistili velké umělé zuby, 
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abychom to všechno dobře viděli.  Pak už jsme to zkoušeli my sami na našich zubech. 

Šlo nám to dobře a studenti nás chválili, že jsme moc šikovní. Zubní kartáčky jsme 

si pak odnesli do školy a domů. A naše dojmy? 

„Musím víc otevírat pusu, aby kartáček dosáhl i na zadní zuby.“ (Míša Š.) „Dostali 

jsme zubní kartáčky, abychom měli hezké bílé zuby.“ (Míša H.) „Měl jsem v ruce 

vééééélikej kartáček, byl jsem jako rytíř. Byl tam červenej stan.“ (Ondra T.) 

„Špičatej zub je špičák. Na ten jsem sahal a ten se mi líbil.“ (Jakub Š.) „Líbily se mi 

velké klapací zuby (= maketa chrupu).“ (Kristýna V.) Zapsala Helena Soukupová 

 

S beránkem od masopustu do Velikonoc 

V úterý 8. 4. se naše třída šla podívat do muzea, aby zjistila, co se za takovým 

zajímavým názvem ukrývá. Hned u vchodu se nás ujaly dvě příjemné průvodkyně, 

seznámily nás s obdobím, které trvá čtvrt roku a vyvrcholí Velikonocemi. Na teorii 

navazovala kreativní výtvarná dílna a každý žák si vyrobil velikonočního beránka. V 

muzeu se nám, jako tradičně, líbilo a určitě se tam zajdeme zase podívat, něco 

zajímavého se dozvědět a možná i něco pěkného vyrobit. V. P 
 

  
 

Předvelikonoční příprava v I. P 

Na letošní velikonoce jsme se všichni moc těšili. S nadšením jsme se pustili do 

pečení lineckého cukroví s velikonočními motivy. Po upečení jsme trénovali 

trpělivost při spojování tvarů výtečnou marmeládou. Pak jsme si vyrobili košíčky 

z barevného papíru, do kterých jsme opatrně vložili voňavé cukroví. Takto krásně 

vyzdobené košíčky se sladkou dobrotou jsme připravili jako dárky pro rodiče 

k velikonocům. G. Faltýnová 

 

IV. P se těší na školu v přírodě…. 

CO BYS NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ CHTĚL(A) DĚLAT A NA CO SE TĚŠÍŠ? 

„Chtěla bych opékat buřty u táboráku a zpívat s kytarou.“ (Míša Š.) 
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„Určitě bude taky diskotéka. Ráda tančím na Ewu Farnou. Slova umím už napřed a 

zpívám si s ní a napovídám jí text.  A těším se na výlety.“ (Míša H.) 

„Budu tam spinkat a budu mít veliký břicho.“ Prý z jídla - pozn.  (Ondra T.) 

„Těším se na pokoj a na pohádku o Popelce a jiné princezně. Budu si házet s míčem.“ 

(Jakub Š.) 

"Budu na pokoji s holkama jako loni a 

bude legrace." (Kristýna V.) 

Zapsala Helena Soukupová 

 

Z pera našich žáků 

 

V Galerii moderního umění 

Byly tam obrazy, sochy, ozdobná okna 

a housenka. Byl tam býk a červená 

socha. Moc se nám tam líbilo!  

Adélka Davidová, VI. Z 

 

Muzeum řemesel Letohrad 

Po příjezdu do muzea nás přivítala paní průvodkyně. Ukázala nám nástroje k různým 

řemeslům. Nástroje byly dřevěné a používali je naši předkové. Byla zde ukázka 

práce hodináře, řezbáře, holiče a vlásenkáře, krejčího, výroba potravin. Nejvíce se 

mi líbila expozice hasičské techniky. Viktor Bohdanecký, VII. Z 
 

Exkurze do chráněné dílny Momo v Chrudimi 

V úterý 22. 4. jsme jeli s Danetou do chráněné dílny v Chrudimi. Viděli jsme, jak tu 

pracují s ovčí vlnou. Seznámili jsme s jejich výrobky: obaly na knihy, dredy a 

podobně. Potom nám ukázali, co budeme vyrábět my. Vyráběli jsme propisku z ovčí 

vlny. Byla to velká zábava. Kateřina Doležalová, VII. Z 

 
Projekty a dotace 

Svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí: 

Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška - Pomůcky pro zrakově postižené děti 

Ministerstvo kultury - Pěvecký sbor Daneťáček 2014 

Ministerstvo kultury - Tvoříme v Danetě 

Olivova nadace - Pomůcky pro zrakově postižené děti 

Královéhradecký kraj - Volnočasové aktivity v Danetě 

Projekty MŠ, ZŠ a SŠ Daneta, s.r.o.: 

Královéhradecký kraj - Pohybem ke zdraví 

Královéhradecký kraj - Podporujeme výuku EVVO 


