Kalendář
11. 1. Integrační aktivita ZŠ a MŠ - předčtenářské aktivity
11. 1. Zdravé vaření ve školní družině
17. 1., 21. 2. Den otevřených dveří na SŠ
26. 1. Zpěváček školní družiny
31. 1. Pololetní vysvědčení
3. 2. Pololetní prázdniny
10. 2. Karnevalový rej masek ve školní družině
13.2. - 19. 2. Jarní prázdniny
22. 2. Integrační aktivita ZŠ a MŠ - logopedie
MŠ
21. 1. Zimní tvořivá dílna pro rodiče a děti
9. 2. Valentýnská tvořivá dílna
16. 2. Masopustní rej

Stanislav Matouš:
Mikuláš, čert a anděl
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Pěvecký sbor Daneťáček oslavil své patnácté narozeniny
Pěvecký sbor Daneťáček oslavil
své patnácté narozeniny stylově a
ve velkém, slavnostním koncertem
v Klicperové divadle – Beseda. Ve
zcela naplněném sále Daneťáček
zazpíval písně charakteristické
pro každé ze tří období sboru.
Přesně v pět hodin se rozezněla
píseň Pátá, pokračovali jsme
písněmi jako Kočovní herci,
Kdybys měla má panenko sto ovec
apod. Zazněly ale i novinky jako Ty a já se sólistou Jakubem Štaierem a Spolu je
nám hej. Daneťáčku přišli popřát např. bývalá sbormistryně Lída Poskonková,
hosté ze Střeziny jako velice nadaný klávesista Ládík Slavíček, studenti
a
studentky.
Celý
večer
moderovala a zpívala Kateřina
Žižková. Speciálně pro tuto
příležitost vznikl společný sbor
pedagogických pracovníků Danety
a žáků a pedagogů Střeziny, kteří
nacvičili několik společných písní
a celý program ukončili společně
s Daneťáčkem legendární Oh
happy day a Will you be there,
kde
paní
učitelka
Bohdana
Voříšková předvedla speciální
znakovou řeč pro děti s narušenou komunikační schopností. Těšíme se z Vaší
přízně a děkujeme Lada Holaňová
Krásná zpětná vazba:
Dobrý den, ještě jednou moc děkujeme za pozvání na koncert Daneťáčku. Byl
to nezapomenutelný zážitek!! A zároveň krásné posezení, byť místy i se slzami
v oku z dojetí, co všechno pro děti děláte a jakou z toho mají děti radost. Do
další práce přejeme mnoho úspěchů a odměnou ať vám všem jsou rozzářené oči
děti a jejich rodičů. I s těmi slzami, ty k tomu patří. MUDr. Zídková
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Slavnostní rozsvěcení stromku v Boharyni
V sobotu 26. 11 jsme zazpívali na slavnostní rozsvěcení stromku v Boharyni.
Milému pozvání paní starostky jsme nemohli odolat a tak vznikl k této
příležitosti sbor spojený z některých členů Daneťáčku a pedagogů Danety.
Společně jsme zazpívali koledy – V jeslích dítě spinká, Byla cesta, Purpura a jiné.
Počasí nám přálo a my jsme si atmosféru nadcházejících Vánoc opravdu užili.
Lada Holaňová
Zdravá 5
V předvánočním čase jsme si našli chvíli a přivítali jsme ve škole paní Radku
Drobnou, která pro nás připravila program Zdravá 5. Seznámili jsme se
s obsahem zdravého talíře. Naučili jsme se sestavovat si zdravou snídani tak,
aby nám šlo učení ve škole lépe od ruky. Pracovali jsme samostatně i ve skupině.
To však dělá většině dětí velké potíže. Dozvěděli jsme se, že zdravá snídaně je
pro školáky velmi důležitá a není možné jíst nezdravě nebo dokonce nesnídat
vůbec. Bohdana Voříšková

3

Listy Danety, číslo 2, ročník 12, 2016-2017

Preventivně výchovný program HASÍK
V listopadu k nám do školy místo Martina na bílém koni zavítal profesionální
hasič, který si pro nás připravil vzdělávací program „Hasík“. Nejprve jsme si
povídali, co všechno toto náročné povolání obsahuje, potom jsme řešili modelové
situace, jak se zachovat při požáru a dokonce jsme si mohli prohlédnout
kompletní hasičskou výstroj. Na závěr si každý žáček vysloužil odměnu za
správně zodpovězenou otázku. Rozdávaly se pexesa, rozvrhy hodin, záložky,
papírové modely hasičských aut a v neposlední řadě i nějaké dobrůtky.
Přednáška byla plná důležitých rad a panu hasiči za ni moc děkujeme.
Exkurze do hasičské zbrojnice
V rámci preventivně výchovného projektu v oblasti požární ochrany „Hasík“ jsme
navštívili hasičskou zbrojnici v Hradci Králové. Ve zbrojnici nás očekával náš
průvodce – pan hasič Jarda. Ukázal nám celý areál a seznámil nás se spoustou
zajímavých informací, které se týkají hasičské profese. Obdivovali jsme velké
množství hasičských aut, autojeřábů a dokonce jsme si do aut mohli
sednout. Celý vozový park byl krásný, nablýskaný, jako by právě sjel z výrobní
linky. Práce hasičů je těžká, únavná, nebezpečná a moc důležitá. Žáci byli
nadšení ze skluzu hasiče po sedmimetrové tyči. Byl to úžasný zážitek
a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí. Mgr. Petr Križan
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Ondřej Tomi:
Preventivně výchovný program „HASÍK“

Vánoční přípravy ve třídě 2.B
Poslední týden před Vánocemi se třída
2.B ze Střední školy Daneta

ladila

na

rámci

Vánoce.

předmětu

Pekla

příprava

cukroví
pokrmů,

v

strojila

stromeček, vyrobila adventní věnec a
vyvrcholením

všeho

bylo

uvaření

svátečního menu – bramborového salátu
a smaženého řízku.
Petra Hlaváčková a žáci 2.B
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Výroba adventního věnečku
Dne 25. 11. jsme si ve třídě II. Z poprvé navodili vánoční atmosféru. Společnými
silami jsme si vyrobili adventní věneček. Nakonec jsme si zapálili první svíčku
a pustili koledy. Celý den byl moc fajn a těšíme se na Ježíška.

Projektový řemeslný den „Vánoční svícínky“
Blíží se Vánoce a venku ne a ne sněžit. Tak jsme si s dětmi vyrobili zasněžené
skleničky na svíčku. Děti si donesly zavařovací sklenice, dostaly lepidlo a štětec
a na sklenice malovaly domečky, vločky, hvězdy a další vánoční motivy. Následně
obrázky posypaly solí a vše tak „zasněžily“. Hana Panchártková
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Mikulášská nadílka
I letos jsme dodrželi každoroční tradici. V ZŠ nás navštívil Mikuláš s andělem a
čerty. Mikuláš se učitelů vyptával na chování dětí ve škole. Některé děti Mikuláš
pochválil

a

některé

děti

slíbily, že se zlepší. Slib byl
potvrzen tím, že si děti podaly
ruku s čertem. Děti měly pro
Mikuláše,

anděla

a

čerty

nachystané krásné básničky
a písničky. Na oplátku Mikuláš
s andělem

rozdali

dětem

nadílku. Děti se s Mikulášem
s úsměvem na tváři rozloučily
a na cestu mu zamávaly.

Divadelní představení Čert a Káča
V předvánočním čase nás ve škole navštívil loutkoherec z Divadla Drak
s představením Čert a Káča. Děti byly hned vtáhnuty do děje točící se káčou
a zpěvem slavíka. S vypravěčem komunikovaly, čímž se staly aktéry děje.
Závěrečný potlesk a úsměvy dětí značilo, že se jim představení velice líbilo.
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ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB
Během listopadu a prosince jsme toho hodně stihli. Např. „Halloweenské tvoření“
– kde jsme měli diskotéku, malování na obličej a v dílně jsme tvořili pavouky
a duchy. Naše nová akce letos byla „Pouštění balónků“ - bylo to úžasné setkání
s rodiči. Připravili jsme s dětmi pohoštění pro rodiče a hlavně si děti napsaly
přání Ježíškovi, která jsme pak všichni společně pustili do nebe. Doufáme, že se
z pouštění balonků stane tradice školní družiny. 5. 12. za námi do družiny letos
poprvé přišel Mikuláš – „Mikulášskou nadílku“ pro nás připravila Střední
zdravotnická škola – zazpívali jsme si koledy, a protože máme samé hodné děti,
Mikuláš jim nadělil krásné dárky. Poslední velkou akcí, která uzavřela letošní
rok, byla „Vánoční tvořivá dílna“ zakončená rozdáváním dárků od Ježíška. Všem
kolegům bych chtěla poděkovat za velkou pomoc, protože připravit jednotlivá
stanoviště bylo náročné. Moc se nám to povedlo. V dílnách jsme udělali pečený
čaj, muffiny, ovocné lízátko, vánoční svícínky a přání. Rozdali jsme si dárky
a nakonec jsme si krásně zazpívali – moc děkujeme žákům 3. Z a paní
vychovatelce Jitce, také ostatním kolegům, kteří s nimi pásmo nacvičili.
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Divadlo dne 25.11.
Děti se v listopadu zúčastnily loutkového divadla o perníkové chaloupce. Jelikož
divadlo probíhalo u nás v MŠ, bylo to pro všechny příjemné. Dětem se divadlo
moc líbilo a v průběhu pohádky krásně odpovídaly na otázky pana divadelníka.
Pohádka je moc bavila a často byl slyšet jejich hlasitý smích. Myslím, že je
loutkové divadlo i dostatečně namotivovalo pro vlastní tvorbu a hraní pohádek s
maňásky v naší mateřské škole.
Seznámení s řemesly okolo nás
Děti se seznámily s řemesly okolo nás, na mnohé z nich jsme si i zahráli. Povolání
jsme pozorovali i na procházkách. Jedna z procházek dokonce vedla na
polikliniku, kde jsme navštívili optiku a lékárnu. V lékárně děti dostaly lízátko z
hroznového cukru. V okolí MŠ jsme měli štěstí vidět mnoho povolání – řidiče,
paní učitelku, prodavačku, policistu, popeláře, doktora,…
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Integrační aktivita
V měsíci prosinec proběhla integrační aktivita na Základní škole Daneta.
Integrační aktivita je určená předškolním dětem, které následující školní rok
nastupují do 1. třídy základní školy. Paní učitelka Voříšková měla pro děti opět
nachystané zajímavé aktivity, které děti velmi zaujaly. Pracovalo se s drobným
materiálem na procvičování jemné motoriky, dále se děti naučily básničku s
pohybem a zazpívali jsme si společné vánoční koledy. Dětem se atmosféra líbila
a jsou natěšení na Štědrý den.

Canis terapie
Dětem opět začala canisterapie. Tentokrát s novou paní a novými pejsky. Nová
canis byla perfektní a dětem se moc líbila. Bylo pro ně velké zpestření, že zas
vidí úplně jiné pejsky. A především to bylo něco neznámého pro nové děti, které
se s touto terapií ještě nesetkaly. Děti měly ohromnou radost, jelikož pejci byli
velmi hraví. Velmi se vždy na pejsky těší.
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Solná jeskyně
S dětmi každý týden pravidelně navštěvujeme solnou jeskyni. Po příchodu do
školky jsme se nasnídali a začali se chystat na cestu. V solné jeskyni si děti
odložily teplé oblečení a mohly si začít hrát. V jeskyni byly připravené spousty
hraček. Proběhla také soutěž o největší hrad. Dále si děti hrály s bábovičkami,
na kuchaře a číšníky. V solné jeskyni se dětem velmi líbilo, jelikož se mohly
uvolnit a odreagovat.

Vánoční besídka
20. prosince se konala v Knihovně města Hradec Králové vánoční besídka. Velmi
nás těšilo, že se zúčastnilo tolik rodičů a příbuzných a podpořili tak své děti,
kterým udělali velkou radost. Zapívaly se písničky, které charakterizovaly
určité roční období, a na závěr jsme si zazpívali společně vánoční koledy. Pro
rodiče bylo nachystané občerstvení v podobě vánočního cukroví, dále pak čaj a
káva. Besídka měla vánoční kouzlo a děti si pod stromečkem rozbalily spoustu
dárečků.
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Silvestr
Na Silvestra petardy házíme,
všechny duchy tím děsíme,
pak chlebíčky děláme,
na půlnoc čekáme.
Loučíme se se starým rokem,
saně venku leží bokem.
Jedna petarda vedle sudu s benzínem střelila,
maminka se zhroutila.
Tatínek počkal, až kouř uhasí,
štěstí, že nebylo deštivé počasí.
Po té jsme šli rychle domů
a sešli jsme se u vánočního stromu.
Po půlnoci jsme si dali přípitek
a urovnali jsme všechen nábytek.
Na Nový rok jsme si dali předsevzetí,
už nikdy žádné kletí.
Po bujaré oslavě jsme šli všichni spát
a peřina nás začala hřát.
Na Nový rok jsme všichni odpočívali,
na pohádky jsme se celý den dívali.
Autor: žákyně SŠ Daneta

Vážení čtenáři,
příště se na Vás budeme těšit koncem února. Nezapomeňte, že se o našich
akcích také dočtete na webových stránkách www.daneta.cz a na facebooku. Zde
si prohlédnete i více fotografií a jsou zde aktuálně vystavovány i některé
důležité provozní informace. Děkujeme vám za přízeň v roce 2016. Za redakci
LD Petr Križan
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