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Kalendář 

9. – 13. 5.   škola v přírodě, Černý Důl 

20. 5.   integrační aktivita MŠ a ZŠ 

1. 6.   dětský den 

3. 6.     projektový den: Den životního prostředí 

10. 6.   integrační aktivita MŠ a ZŠ 

10. 6.   florbalový turnaj 

13. 6.   předání vysvědčení – praktická škola 

14. 6.   praktická zkouška – PrŠ 

14. 6.   předání vysvědčení – odborné učiliště 

15. a 16. 6.  praktická zkouška – OU 

17. 6.   písemné zkoušky – OU 

24. 6.  ústní závěrečné zkoušky – PrŠ, OU 

24. 6.   projektový den: Den proti drogám 

30. 6.   slavnostní předání vysvědčení, zakončení školního roku 

MŠ 

3. a. 17. 5. canisterapie, 6. a 20. 5. plavání, 6. a 7. 5. zápis do MŠ, 13. 5. kytičkový 

den, 24. 5. Pohádkový les v Šimkových sadech 
 

Adéla Davidová: K filmu Robinson Crusoe 
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Ocenění ve výtvarné soutěži 

Naše mateřská škola dosáhla v oblasti výtvarné činnosti významného ocenění. 

Jako již tradičně jsme se i letos zúčastnili výtvarné soutěže Školka plná dětí, 

která tento rok odstartovala již XIV. ročník. Z více jak 2800 dětských 

výtvarných prací z 279 mateřských a speciálních škol z celé České republiky bylo 

vybráno 55 vítězných prací jednotlivců v různých kategoriích. K naší radosti 

dosáhli ocenění i Willík Druzik s dílem „Lev v kleci“ a Salimka Tokobajeva s prací 

„Oblíbené zvířátko kočička.“ Obě práce byly kombinací tuše a suchého pastelu. 

Slavnostního vyhlášení se účastnili s rodiči 7. 4. 2016 na Univerzitě Hradec 

Králové, kde převzali nejen diplomy, ale i drobné věcné ceny. Mateřská škola 

potom získala ocenění za vynikající výtvarnou úroveň. Lucie Dvořáková 
 

 
 

Výstava fotografií Ze života Danety 

Dne 21. 4. ve 14,00 hodin byla ve foyer Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

slavnostně zahájena výstava fotografií Ze života Danety. Vernisáže  se zúčastnili 

i zástupci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje - odboru sociálních služeb 
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pan radní PaedDr. Josef Lukášek a zástupce školství Mgr. Miloš Kosina, vedoucí 

oddělení speciálního vzdělávání. Výstavu, která prezentuje služby a činnosti 

Centra pro zdravotně postižené Daneta, si bylo možné prohlédnout do 4. 5. 

2016.  Děkujeme slečně Petře Sychrové za profesionální fotografie a Krajskému 

úřadu Královéhradeckého kraje za možnost uspořádání výstavy v těchto krásných 

prostorách. Martin Fabián 
 

   

Modré zpívání 

Daneta se již tradičně přidala k mezinárodní kampani na podporu osvěty autismu u 

nás. Tato porucha ovlivňuje přibližně 67 000 000 lidí na celém světě a s touto 

diagnózou se rodí každé 110. dítě. Naše „Modré zpívání“ se uskutečnilo ve čtvrtek 

7. dubna v restauraci u Letců, kde si děti, jejich rodiče, sourozenci a kamarádi 

užili odpoledne plné zpívání i zajímavých aktivit. Myslím, že akce se líbila a příští 

rok se zase budeme těšit. Šárka Krpenská 
 

Noc s Andersenem 

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

škola v rámci dalších aktivit školní družiny. Tento projekt k podpoře dětského 

čtení proběhl již po šestnácté a konal se v noci z 1. na 2. dubna.  Na programu byla 

kromě čtení pohádek H. Ch. Andersena řada dalších společných aktivit. Celé 

odpoledne probíhaly nejrůznější doprovodné aktivity, jednalo se zejména o 

sportovní a zábavní soutěže a výtvarné činnosti, kresba křídami na chodník s 

pohádkovou tématikou mořského světa. Za splnění aktivit na školní zahradě každý 

z jedenácti účastníků získal chutné odměny. K večeři jsme objednali pizzu dle 

vlastní chuti. Po večeři následoval odpočinek s kytarou za doprovodu paní učitelky 

Šimkové a pana učitele Fabiána a velká diskotéka. Dále následovala stezka odvahy 
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v prostorách školy, která se velmi zdařila - všichni účastníci zdárně prošli 

strašidelnou školní chodbou. Ti, kteří ještě nechtěli spát, poslouchali čtení 

pohádek H. Ch. Andersena a někteří vydrželi dokonce na promítání pohádky Malá 

mořská víla. Vzhledem k tomu, že naše pohádkové nocování proběhlo bez 

problémů, zasloužili si všichni účastníci při ranním shrnutí celé akce odměny. Na 

památku si proto odnesli pamětní list a řadu krásných cen. Noc s Andersenem 

jsme si společně užili a již se všichni moc těšíme na tu v pořadí sedmnáctou. 

Kateřina Cihlová 

 

        
 

Zpěváci z Danety rozezpívali sál v Praskačce 

V úterý 26. 4. 2016 jsme se plně obsazeným školním autem dopravili do Praskačky, 

kde jsme se v místní ZŠ zúčastnili pěvecké soutěže Praskačský zpěváček. Tato 

soutěž zde má již patnáctiletou tradici. Že jde o oblíbenou akci, vypovídá i 

rekordní počet 120 účinkujících z deseti okolních základních a mateřských škol. 

Přivítala nás krásně vyzdobená škola. Rodiče místních školáků pro nás připravili 

pohoštění, kterému se nedalo odolat. Na úvod k nám krátce pohovořila paní 

starostka ing. Miroslava Součková, představila se nám odborná porota a pak už 

jsme se trošku nervózní připravili na svoje vystoupení. Naše písničky se všem líbily 
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a dokonce při písničce Pátá jsme rozezpívali celý sál. Každý si domů odvezl 

Účastnický list a spoustu dárků. Chtěla bych poděkovat všem našim vystupujícím 

(Adélce Davidové, Šimonu Vondráčkovi, Simče Kubíčkové, Ondrovi Tomimu, Míše 

Šmardové a Jirkovi Rochovi) za jejich snahu, vzornou reprezentaci školy a chuť 

rozdávat radost zpěvem. Marcela Říčanová 
 

  
 

Návštěva cukrárny 

V úterý 5. dubna byl krásný slunečný den, proto se naše třída I. P vydala do 

Předměřic nad Labem. Ve zdejší cukrárně jsme doplnili energii čerstvými zákusky 

či chlebíčky dle našich chutí. Naši žáci se tak mohli procvičit ve správném chování 

při stolování. Útulné posezení nám zpříjemnil výhled na jezírko v zahradě s 

kačenkami, zároveň někteří sledovali velká auta, která projížděla kolem.  Prošli 

jsme se krátkou procházkou na zastávku autobusu a těšíme se, že bude brzy 

hezké počasí na další poznávání okolí. Gabriela Faltýnková 

 

 

Příspěvky našich žáků 
 

Exkurze do Prahy 

Do Prahy jsme jeli vlakem. Když jsme tam přijeli, přestoupili jsme na tramvaj a 

jeli jsme na Pražský hrad. Prohlédli jsme si katedrálu sv. Víta a hradní nádvoří. 

Potom jsme sešli po Starých zámeckých schodech na Malou Stranu. Metrem jsme 

jeli na stanici Staroměstská a šli jsme se podívat na Staroměstský orloj. Potom 

jsme už jeli na nádraží a zpátky do Hradce Králové. Aleš Pergler 
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Čarodějnický rej 

V pátek 29. dubna jsme měli ve škole čarodějnický rej. Naše třída to organizovala. 

Já jsem byla u disciplíny skládání puzzle. Pak jsme měli diskotéku a vyhlášení 

nejlepší čarodějnice. Vyhlášena byla Míša Šmardová. Tím čarodějnický rej skončil 

a VIII. Z se dala do úklidu. Bylo to moc pěkné. Těším se na příští čarodějnický 

rej. Jana Veselá 
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Filmové představení Robinson Crusoe na ostrově zvířátek 
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Dotace 

Spolek: 

MV ČR - projekt "Pomoc dobrovolníků tělesně a mentálně postiženým dětem v jejich 

integraci do společnosti"  

MMHK - projekt "Tramping den v Danetě - 2016"  

NF OZP - projekt "Daneta - profesionalita, rozvoj, konkurenceschopnost"  

MMHK - projekt "Volnočasové aktivity v Danetě - 2016"  

MMHK - projekt "Sbor Daneťáček 2016"  

MMHK - projekt "Rekondiční pobyt pro zdravotně postižené v roce 2016"  

NF ČRo Světluška - projekt "Pomůcky pro děti se zdravotním postižením"  

MK ČR - projekt "Daneťáček v roce 2016"  

MK ČR - projekt "Tvořivé aktivity v Danetě  

Škola: 

MMHK - projekt "Učíme se v zelené učebně"  

____________________________________________________________ 

 

Vážení čtenáři, 

za redakci LD Vám přeji krásné májové dny a koncem června se již můžete těšit 

na poslední číslo časopisu v tomto školním roce. Nezapomeňte naše akce i nadále 

sledovat na www.daneta.cz v novinkách a aktualitách jednotlivých škol.  

Jan Skalský 

http://www.daneta.cz/

