Kalendář
24. 1. Den otevřených dveří na SŠ
31. 1. Pololetní vysvědčení
2. 2. Pololetní prázdniny
15.2. Den otevřených dveří na SŠ
19.2. - 23. 2. Jarní prázdniny

MŠ
8. 2. Valentýnská tvořivá dílna
22. 2. Masopustní rej

Radek konečný:
Jsme z pravěku: výstava dinosaurů
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Vánoce s Danetou
V týdnu před Vánocemi překvapili žáci školy, školky i klienti Centra Daneta
své rodiče, prarodiče, sourozence i kamarády nádherným dárkem … Připravili
pro ně opravdu nevšední zážitek – vánoční vystoupení…
Zcela vyprodaný Velký sál Nového Adalbertina, vánočně vyzdobený a
naladěný, opakovaně tleskal vystupujícím. A bylo poznat, že se všichni snažili
předvést to, co se naučili. Své žáky podpořil i sbor pedagogů, který pod vedením
sbormistryně Lady Holaňové nastudoval a bezchybně zazpíval sérii vánočních
písní …
Tento dárek se opravdu povedl a radost udělal všem. Šárka Krpenská

Zlatovláska
Zlatovláska byla náš velký společný projekt se ZUŠ Střezina, který jsme
pro velký zájem opakovali v prostorách malého sálu kongresového centra Aldis.
Dne 13. 11. proběhl koncert pro rodiče a fanoušky, ale také pro lidi, kteří se
přišli podívat na doporučení někoho, kdo již představení viděl. Druhý den
dopoledne 14. 11. proběhla představení dvě, jako výchovné koncerty pro školy a
školky. Všechna tři vystoupení byla beznadějně vyprodaná. Velký dík patří všem
účastníkům, kterých bylo přes sto. Za všechny jmenujme Akordeonový soubor
Safari pod vedením pana Škeříka, sbor Daneťáček, ze zákulisí paní režisérku
Zuzanu Kramářovou, kostýmy nám šila chráněná dílna, o organizaci se starala
Šárka Krpenská. Tato nádherná práce v nás zanechá krásné vzpomínky. Lada
Holaňová
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Autor: Kristýna Holubová
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
V listopadu a prosinci nás čekaly další terapie v solné jeskyni a pravidelné
návštěvy paní s pejsky.
Děti si užívaly hlazení, česání i další různé aktivity s pejsky. Velký úspěch
mělo i „zdobení“ pejsků mašlemi jako vánoční stromeček. Děti se už těší na další
návštěvu.
V listopadu proběhla návštěva přírodovědného centra v ZŠ Bezručova.
Dětem se líbila nejen cesta autobusem, ale hlavně samotná zvířata, která byla k
vidění v centru. Děti měly možnost si zvířata prohlédnout opravdu zblízka. U
některých dostaly dokonce i možnost pohlazení či pochování.
Na Mikuláše naší školku také navštívili čertíci a andílek. Popovídali si s
dětmi a vyslechli si od nich připravené písničky a básničky. Protože všechny děti
byly hodné, čertíci si do pekla nikoho neodnesli a andílek všem dal nějakou
odměnu.

Ve čtvrtek 7. 12. proběhly ve školce vánoční tvořivé dílny. Rodiče a děti si
společně vyrobili drobné vánoční dekorace, poslechli vánoční koledy a nasáli
atmosféru předvánočních dnů.
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ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA
Turnaj ve stolním tenise
V listopadu se v naší škole
uskutečnil turnaj ve stolním tenise
„O

zlatou

pálku“.

Turnaje

se,

vzhledem k nemocnosti, zúčastnilo
nakonec 5 hráčů a byl uskutečněn
systémem

„každý

s každým“,

o

množství zápasů tedy nebyla nouze.
Mimo sportovce, kteří hrají stolní
tenis pouze pro zábavu, se našeho
turnaje zúčastnil i hráč, který
získává vítězství na republikových
kolech.

Nechyběla

tedy

jednak

zábava, ani pohled na kvalitní ping –
pong. Kulisa diváků byla velice
příjemná a dodávala turnaji tu
pravou

atmosféru.

Pro

všechny

sportovce byly připraveny odměny,
medaile a pro první tři umístění i
poháry. Všichni jsme si turnaj velice užili a již se těšíme na další. Martin Fabián
5.P šla do čistírny
Už jste někdy byli v čistírně? A víte co se děje s vaším kabátem, polštářem
nebo třeba s plyšákem, když jej přinesete k vyčištění? My už to všechno víme.
Byli jsme se podívat v čistírně Daja v Auparku, kde se nás ujala velmi milá paní.
Ukázala nám, jak funguje velká pračka a sušička a také obří buben na chemické
čištění. Prohlédli jsme si žehlící centrum a vyzkoušeli žehličku. Viděli jsme, jak
se přijímají zakázky a paní nám vysvětlila, co znamenají symboly na cedulkách na
oblečení. Práce v čistírně je velmi zajímavá. M. Kubíčková

5

Listy Danety, číslo 2, ročník 13, 2017-2018

Mikulášská nadílka
Naši ZŠ jako každoročně navštívil
Mikuláš s andělem a čerty. Některé děti
měly odvahu předstoupit před čerty a
odříkat básničku nebo zazpívat písničku.
Byli i tací, kteří se báli a odříkali básničku
s dopomocí. Některé děti si čerti odnesli.
Děti slíbily, že už zlobit nebudou. Za
odměnu Mikuláš s andělem obdarovali děti
nadílkou. Všichni se s Mikulášem, andělem
a čerty rozloučili a na cestu zamávali.
Lenka Pavlíčková

Vánoční dárek pro zvířátka v Zooparku Stěžery
V pátek 15. 12. předala Petra Vítková za naši školu p. Lucii Ježkové pytel
plný dobrot pro zvířátka v Zooparku, čímž jsme jim dali krásný dárek pod
stromeček. Tímto chceme poděkovat všem, kteří byli tak hodní a nosili nám
suché pečivo. Ve sbírce pokračujeme, budeme rádi, když si opět vzpomenete na
zvířátka nejen v Zooparku, ale budeme sbírat i pro zvířátka p. Bártové, kam
jezdíme na hipoterapii. Ještě jednou všem děkujeme. Suchá
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2. P v solné jeskyni
Od října chodíme každý pátek s dětmi do solné jeskyně. Je tu nejen
zdravé prostředí, ale i velmi krásná atmosféra. Pouštíme si na videu lidové
písničky, které se dětem moc líbí. Díky nim vydržíme až do konce terapie.
Výsledkem našich pravidelných návštěv je, že nebudeme nemocní a budeme zářit
zdravím. Suchá
Brazílie - vášnivé srdce jižní Ameriky
V pondělí 18. prosince navštívili žáci našich středních škol v kině Centrál
vzdělávací akci z projektu Země 3000 s názvem Brazílie – vášnivé srdce jižní
Ameriky. Známý cestovatel, fotograf a dokumentarista Adam Lelek představil
obecenstvu svůj pohled na pátou největší a nejlidnatější zemi na světě – Brazílii.
V části, která byla věnována životu v Brazílii nám byly ukázány dvě tváře
Rio de Janeira. Jedna představující moderní pulzující metropoli s jedinečnou
energií a atmosférou tamějších ulic a scenérií. Ta druhá odvrácená tvář nám
ukázala život v chudinských čtvrtích – favelách, kde hlavní slovo má moc peněz
napojená na kriminální a drogové mafie.
Původní obyvatelstvo bylo zastoupeno indiány od řeky Xingu, s kterými
mohl Adam strávit deset dní. Pohled do jejich světa nám poodhalil srdečné a
velice vstřícné indiány, jejichž přirozenost, sounáležitost a harmonický život
s okolní přírodou je propojen s každodenní vírou a mystikou.
Při návštěvě Brazílie nelze nezmínit přírodní bohatství, které reprezentuje
především Amazonský prales se svými obyvateli. Adam upozornil na nebezpečí
spočívající v kácení stromů a ne nadarmo připomenul, že se této části světa
přezdívá plíce světa.
Z kladných ohlasů našich studentů můžeme usuzovat, že se jednalo o velmi
povedenou akci, a již teď se těšíme na další pokračování projektu Země 3000,
která bude věnována Myamaru.
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Máme rádi Vánoce

Autor: Karel Skowron

Ondřej Tomi: Vánoce

Vážení čtenáři,
příště se na Vás budeme těšit začátkem března. Nezapomeňte, že se o našich
akcích také dočtete na webových stránkách www.daneta.cz a na facebooku.
Děkujeme vám za přízeň v roce 2017. Za redakci LD Petr Križan
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