Kalendář
2. 11. Celorepublikový den otevřených dveří soukromých škol
11. - 12. 11. Přehlídka SŠ a CHD-Aldis Hradec Králové
17. 11. Státní svátek
18. 11. Ředitelské volno
25. 11. Přehlídka SŠ - ÚP Pardubice
5. 12. Mikulášská nadílka
8. 12. Divadlo v Danetě: Čert a Káča
9. 12. „Vím, co smím" – projektový den o dětských právech
23. 12 – 3. 1. Vánoční prázdniny
MŠ
2. 11. Celorepublikový den otevřených dveří
5. 12. Mikulášská nadílka

Ondřej Tomi:
Turnaj ve stolním tenise
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Slavnostní zahájení školního roku
Po prázdninách jsme v Danetě opět přivítali naše žáčky a nové prvňáčky. Na
každého čekal u vchodu strom a barevný motýlek se jménem a třídou. Každý žák
si na stromě našel větvičku se svojí třídou, na kterou umístil motýlka se svým
jménem. Tímto se symbolicky zapsal do nového školního roku. Následovalo
přivítání ve třídách s třídními učiteli. Poté jsme se všichni přesunuli na zahradu.
Tam nás přivítala i paní ředitelka a předala prvňáčkům pamětní listy a malé
dárečky. Na závěr si třídní učitelé připravili písničku, kterou už definitivně
odstartoval nový školní rok. Mgr. Pavla Šimková

Vzpomínky na letní prázdniny

Šimon Vondráček
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Dan Bělohoubek
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V DANETĚ SE NOVĚ CVIČÍ NVS - CO TO JE?
Od začátku letošního školního roku poskytuje MŠ, ZŠ a SŠ Daneta svým dětem
v MŠ a žákům ZŠ další nadstandardní terapii. V rámci výchovně vzdělávacího
procesu a zároveň speciálně pedagogické péče s našimi žáky denně speciální
pedagogové a fyzioterapeutky realizují speciální cvičení, které netrvá déle než
10 minut, avšak může pozitivně ovlivnit celý další vývoj těchto dětí… Neuro –
vývojová terapie (stimulace). S využitím této terapie se snažíme vyřešit příčinu
mnoha problémů v učení a chování.
Přetrvávající primární reflexy - opomíjený faktor problémů učení a chování.
„Přetrvávající primární reflexy mohou totiž způsobit problémy se psaním,
čtením, symptomy ADHD a ADD, dyslexii, dyspraxii, logopedické a ortoptické
vady, bolesti zad, neurózy, chronickou únavu, autismus. Primární reflexy hluboce
ovlivňují základní fyzické a psychické reakční vzory.“ Marja Volemanová-Red
Tulip, Neuro-vývojová terapie.
Léčba je založena na jednoduchých cvicích, které často napodobují pohyb
vyvolaný primárními reflexy, a tím dáváme mozku druhou šanci, aby se postupně
naučil správně kontrolovat fungování těla. Pod vedením našich fyzioterapeutek
vedou cvičení v jednotlivých třídách proškolení speciální pedagogové s využitím
asistentů. Celý náš odborný tým proškolila sama paní Marja Volemanová
z Institutu NVS.
Jsme rádi, že můžeme našim dětem nabídnout další z metod napomáhající
v jejich vývoji. Mgr. Šárka Krpenská
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Pohádkový les
V září se na Lesním hřbitově v Hradci Králové konal
Pohádkový les. Trasa Pohádkového lesa vedla lesem
cca 4 km v areálu Lesního hřbitova. Letos nám počasí
přálo. Trasa měla 8 stanovišť. Na každém děti uvítaly
pohádkové bytosti. Za splněný úkol děti obdržely
razítko do herního plánu. Za Danetu jsme vytvořili
stanoviště č. 5 - Pohádka O Sněhurce (Sněhurka,
princ, zlá královna). Naše stanoviště reprezentovalo
mentální postižení. Akce měla zdravým dětem přiblížit
život dětí s různým postižením. Mgr. Petr Križan, Mgr.
Pavla Šimková, Pavlína Zajfrtová

Turnaj ve stolním tenisu „O zlatou pálku“
Dne 14. 10. 2016 se v naší škole uskutečnil turnaj ve stolním tenisu „O zlatou
pálku“. Sportovci si po zahájení turnaje vylosovali vlastní číslo, kterým si dále
losovali i své protihráče. Mimo turnaj byly pro hráče připraveny dovednostní
soutěže ve slalomu, přesnosti střelby na terč a počtu „panenek“. Vzhledem
k snaživosti a zapálení všech hráčů do hry neměl turnaj svého jediného vítěze, a
tak každý dostal svou zlatou pálku v podobě medaile. Akce se vydařila, všichni si
turnaj velice užili. Mgr. Martin Fabián
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Dožínky
Jako každý rok jsme se vyrazili podívat na královéhradecké dožínky… Obdivovali
jsme vystavená hospodářská zvířata, viděli prezentaci chovu ovcí a koz,
zemědělské techniky, vyzkoušeli jsme si mlácení obilí…. Sportovní soutěže i
doprovodný program se všem líbil a příští rok se určitě zúčastníme zase…
Mgr. Šárka Krpenská

Zoopark Stěžery
Začátkem školního roku se třídy IV. P a V. P
společně

vydaly

do

Zooparku

Stěžery.

V prostorách minizoo jsme měli možnost
vidět papoušky, mývaly, nosály, poníky, osly,
kozy,

lamy

a

mnoho

dalších.

Některá

chovaná zvířata je možné si pohladit. Dnešní
den se opravdu vydařil, již teď se těšíme na
další zajímavou akci. Mgr. Petr Križan

Ondřej Tomi: Zoopark Stěžery
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Turistický kroužek – naše lesy
Naše první kroky vedly na Rytířské hradiště-nedaleko rybníků Kříž a Češík v
okolí lesního hřbitova se nachází unikátní přírodní dětský park Rytířské
hradiště. Zde mohou malí i velcí návštěvníci obdivovat rytíře, princezny ale i
čarodějnice a jiné pohádkové postavy. Hradiště umožňuje pozorovat okolní lesy
pohledem z hlavní hradní věže či využít pískoviště, bludiště s prolézačkami.
Dále jsme pokračovali ke známému bufetu U Vlka - místo, kde se bufet nachází
je historicky zváno Ve vlčích jámách, odtud pojmenování U Vlka.
A už se těšíme na opékání - rybník Výskyt je jedním z nejvyhledávanějších cílů
pěších a cyklistů v prostoru hradeckých lesů. Na hrázi se nachází lovecká
chatka, pro veřejnost je zde k dispozici kryté ohniště.
Poslední trasa nás čekala směrem na Nový Hradec Králové a odtud pak směr
terminál a domů. Všichni jsme si to užili a těšíme se na další akci. Lenka
Danielová

Exkurze – vodní elektrárna Hučák
Dne 21. 9. 2016 se třída III.Z zúčastnila exkurze do vodní elektrárny Hučák.
Dozvěděli jsme se, co je to turbína, generátor, jak se vlastně vyrábí elektřina a
spoustu dalšího. Leccos jsme si i vyzkoušeli a moc nás to bavilo. Těšíme se na
další exkurzi. Jitka K. Přibylová
7
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Odborná příloha - Klíč pro komunikaci s žákem s autismem
MŠ, ZŠ a SŠ Daneta, s.r.o. pomocí specifických výchovných a vzdělávacích
metod, prostředků a forem poskytuje komplexní péči a vzdělávání také dětem a
žákům s PAS (poruchou autistického spektra).
Autismus je jednou z nejtěžších poruch dětského psychického vývoje. Dítě
postižené

autismem

má

problémy

v komunikaci,

sociálních

vztazích

a

představivosti. To se samozřejmě odráží na celém jeho školním životě. Do školy
nastupuje dítě s autismem tak trochu jako „návštěvník z cizí planety“. Vidí, slyší,
cítí, ale málo světu a lidem okolo sebe rozumí.
Při výchově a vzdělávání žáků s PAS škola Daneta plně respektuje doporučení
MŠMT k využití Komunikačního souboru č.j. MŠMT- 27997/2016-1.
Cílem souboru je předcházet kritickým situacím, protože informovanost
veřejnosti o tomto druhu postižení je poměrně malá… Úkolem souboru je
výrazně usnadnit komunikaci veřejnosti s osobami s autismem naopak.
Klíč pro komunikaci s osobou s autismem
 Jednej předvídatelně
 Plánuj
 Nekřič
 Ptej se jasně
 Mluv jednoduše
 Budˇtrpělivý
 Rozumět a vědět
 Jaký je den?
 Omezuj pohled do očí
 Dej najevo pochopení
Mgr. Šárka Krpenská
Vážení čtenáři,
příště se na Vás budeme těšit koncem prosince. Nezapomeňte dění v Danetě
sledovat také na www.daneta.cz a na facebooku. Za redakci Petr Križan
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