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Kalendář 

 

3. - 4. 11. Přehlídka SŠ a CHD-Aldis Hradec Králové  

10. 11. Turnaj ve stolním tenise 

9. 11. Celorepublikový den otevřených dveří soukromých škol 

13. 11. Zlatovláska v 17:00 – pro velký úspěch repríza pro veřejnost 

14. 11. Zlatovláska v 9:00 a 10:30 – výchovný koncert - repríza 

1. 12. Přehlídka SŠ - ÚP Pardubice 

5. 12. Mikulášská nadílka  

8. 12. Divadlo v Danetě: Vánoce s rolničkou 

15. 12. Projektový den o dětských právech  

19. 12. Vánoce s Danetou – Nové Adalbertinum 

23. 12 – 2. 1. Vánoční prázdniny  

 

MŠ  

9. 11. Celorepublikový den otevřených dveří  

5. 12. Mikulášská nadílka  

7. 12. Vánoční tvořivá dílna pro rodiče 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Ondřej Tomi: Dožínky v Hradci Králové 
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SOUSTŘEDĚNÍ SBORU DANEŤÁČEK 2017 

Stejně jako loňský rok, jsme letošní soustředění absolvovali v Krkonoších, 

v krásné oblasti Horních Míseček, v penzionu Horské Zátiší. Všichni se na nás 

moc těšili a my měli opět veškerý komfort potřebný k naší práci i regeneraci a 

vzájemného poznávání a stmelování. Zkoušeli jsme dvakrát denně, a to zejména 

písně z naší hudební pohádky Zlatovláska, ale také jsme se již připravovali na 

vystoupení rychle se blížících Vánoc. Zbyl nám ale i čas na procházky, výlety, 

zaplavali jsme si, zazpívali u ohně s kytarami a tancovali v pyžamech. Závěrečný 

koncert pro majitele, personál a hosty penzionu měl veliký úspěch. Zaslouženě 

jsme si odvezli velké množství dárečků na památku i k užitku.  

Za všechny z Daneťáčku a odborný doprovod Lada Holaňová 
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 

 Na zahájení školního roku byly pro děti na zahradě MŠ připraveny různé 

pohádkové úkoly. Děti měly možnost vyzkoušet si svoji přesnost, obratnost a 

jemnou motoriku, ale uplatnily i svoji fantazii a výtvarný projev. Po splnění úkolů 

čekala děti sladká odměna. 

 I za nepříliš příznivého 

počasí jsme se v září vypravili 

na Dožínky v Hradci Králové. 

Prohlédli jsme si užitková 

zvířata, seznámili se i s dravci. 

Nakonec jsme si ještě prohlédli 

zemědělské stroje. Počasí se 

nakonec umoudřilo a místy nám 

dokonce vysvitlo sluníčko. 

Dožínky se nám velmi líbily. 

  

 Zapojili jsme se do 

projektu „Zdravá pětka“. 

Tento projekt děti hravou 

formou seznámil se 

zásadami zdravého 

životního stylu a 

stravování. Činnosti se 

dětem velmi líbily a 

s radostí se do nich 

zapojily.  

   

 Pro kamarády ze ZŠ jsme připravili činnosti propojené tématem podzimu. 

Děti měly možnost tiskat ovoce, zahrát si hru s padákem nebo vypracovat 

tematický pracovní list. Těšíme se na další setkání. 
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 Celý říjen se v naší mateřské škole konala výstava dýní. Děti měly možnost 

doma s rodiči vydlabat dýni a donést ji na výstavu. Potom stačilo jen obdivovat 

vystavené, krásně vydlabané dýně. 

 Na začátku října děti navštívily ateliér HDD. Tentokrát se podívaly do 

světa indiánů. Děti měly možnost dozvědět se něco o jejich způsobu života – 

v čem žijí, co si oblékají apod. Samozřejmě nechybělo ani tradiční tvoření na 

indiánský způsob. 

 V říjnu proběhla také první canisterapie. Děti si tuto lekci velmi užily a 

bylo vidět, že se pejsků vůbec nebojí. Už se těšíme na další setkání s pejsky. 

Poslední říjnová středa byla věnována oslavě svátku Halloween. Děti přišly 

v kostýmech a plnily připravené úkoly. Za splněné úkoly čekala zasloužená 

odměna. Nakonec programu byla zařazena i diskotéka.   

Poslední den v říjnu proběhla první návštěva solné jeskyně. Děti čekalo 

známé prostředí, do kterého se těšily. Měly možnost si pohrát a relaxovat 

v příjemném prostředí.  
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ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA 

Celoškolní soutěž v recitování s názvem Básnička 

 V pondělí 23. 10. 2017 jsme se všichni sešli, abychom jsme se vzájemně 

potěšili zajímavými básničkami. Některé byly vtipné a jiné zase dojemné. Někdo 

přednášel sám, jiný zase se všemi spolužáky. Vystupovali ti, co básničku 

srozumitelně vysloví, ale i ti, kteří si musí pomoci obrázkem nebo znakem. Někdo 

využil třeba i technickou pomůcku. Zazněla básnička z vlastní dílny doprovázená 

danetími znaky.  O to byla tato soutěž zajímavější a hodnotnější. Soutěžící si 

odnesli ceny, které nám do soutěže věnovali pracovníci rádia Magic. Vybraní 

vítězové budou recitovat básničky na vánočním vystoupení a natočíme s nimi 

videa, která budou k prohlédnutí na webových stránkách školy. Mgr. Bohdana 

Voříšková 

Návštěva Centra pracovní rehabilitace Hradec Králové 

 V říjnu SŠ Daneta navštívila Centrum pracovní rehabilitace v ulici 

Františka Halase. Centrum podporuje a zaměstnává osoby se zdravotním 

handicapem na vyhrazených chráněných pracovních místech. Lidé s handicapem 

pak mohou pracovat v úklidových službách nebo vykonávat drobné zahradnické 

práce aj. Toto centrum se otevřelo nově, z toho důvodu jsme měli možnost vidět 

pouze holé prostory. Dle plánů a projektů jsme si mohli představit, jak bude 

vypadat za pár let.  

ZOOPARK STĚŽERY 

 Zažili jsme úžasný výlet. V polovině října jsme se vypravili za zvířátky do 

Stěžer. A měli jsme štěstí nejen na nádherné počasí, ale i na velice milé přijetí 

zdejšího „personálu“. Nejen, že nám dovolili vše si v klidu a podle našich 

možností prohlédnout, ale pokud bylo potřeba, vysvětlili našim žákům vše kolem 

zvířátek a ještě velice trpělivě odpovídali na všechny „všetečné otázky“. A že to 

nebylo vůbec jednoduché, je nám všem, kdo ve speciální škole pracujeme, úplně 

jasné …  
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To, že se ve Stěžerách  mají čím pyšnit, nemusíme snad ani zdůrazňovat … Na 

všech zvířátkách je na první pohled vidět, jak se jim dobře daří a jak jsou 

všechna opravdu spokojená. Ještě jednou moc děkujeme … za všechny ze IV. P a 

V. P Šárka Krpenská 

                                                Michaela Šmardová: ZOOPARK STĚŽERY 

 

 

 

 

 

     

                                                             
              
 

 

 

                                    

                                                                     Ondřej Tomi: Jsme z pravěku – výstava dinosaurů 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB 

 Za měsíc září a říjen se můžeme pochlubit tematickými výkresy (jaro, 

podzim), které jsou vystavené po budově.   

 Děti zažily Drakiádu, ta začala výrobou draků. Poté následovalo jejich 

pouštění a vítr nám opravdu přál.  

 V neposlední řadě jsme oslavili 

Halloween.  Děti prožily pěkné 

odpoledne a noc. Akci jsme zahájili 

promítáním strašidelné pohádky – 

Kniha života, následovaly další 

aktivity jako např. plnění úkolů na 

stanovištích (hod dýní do hrobu, 

sfoukání svíček atd.) a na závěr nás 

čekala stezka odvahy (průchod děsivou chodbou plnou duchů až do sklepa, kde 

se děti podepsaly a získaly odměnu). Spaní ve školní družině na Halloween bylo 

velice strašidelné. 
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Vážení rodiče, 

naše škola byla na základě výborného hodnocení výsledků práce (hodnocení 

Českou školní inspekcí- ČŠI) vybrána ústředím ČŠI v Praze jako jedna z nejlépe 

hodnocených škol v ČR a jako jediná z Královéhradeckého kraje k účasti na 

projektu „Komplexní systém hodnocení- aktivita tvorby příkladů inspirativní 

praxe“.  

Cílem tohoto projektu je zvyšovat kvalitu všech škol v ČR a od naší školy se 

očekává, že pomůže svými praktickými dovednostmi a příklady k tvorbě 

metodiky „kvalitní školy“ jako celorepublikového dokumentu určeného pro 

hodnocení škol. Od září 2017 do srpna 2019 budeme tedy jako inspirativní škola 

s ČŠI spolupracovat na tvorbě jednoho z kritérií hodnocení škol. Po ukončení 

projektu bude výsledkem naší spolupráce dokument označený jako příklad 

inspirativní praxe, uveřejněný zejména na webových stránkách ČŠI, doplněný o 

dokumenty ilustrujícími práci naší školy. Se školou bude po celé období 

spolupracovat paní inspektorka Mgr. Martina Bělková z ČŠI - Královéhradeckého 

inspektorátu. Účast v projektu považujeme za velmi prestižní záležitost. 

                                                                     Mgr. M. Bourová 

 

 

PŘEHLED DOTACÍ A DARŮ: 

Spolek Daneta 

MŠMT - projekt "Volnočasové aktivity v Danetě" - 70 000Kč 

MK - projekt "Výtvarné hrátky z pohádky do pohádky" - 35 000Kč 

MK - projekt "Daneťáček" - 55 000Kč 

EOP - projekt "Já stojím!" - 80 000Kč 

Nadace Agrofert - projekt "Co nedokáže člověk" - 80 000Kč 

Společnost DUHA - projekt "Tvoření v Danetě" - 15 000Kč 

MZ - projekt "Preventivní programy v Danetě" - 57 500Kč 

Škola 

MMHK - projekt "Přeměna zahrady v MŠ Daneta" - 82 000Kč 

Nadace Naše dítě - projekt "Daneta bez bariér" - 100 000Kč 

 

 

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 


