Kalendář
15. 3. Integrační aktivita MŠ a ZŠ – zpívání
27. 3. Zahájení výuky plavání
29.3. Den otevřených dveří v ZŠ
30.3. Projektový den: Světový den autismu
31.3. Noc s Andersenem (školní družina)
12. 4. Velikonoční nadílka
13. – 14. 4. Velikonoční prázdniny
19. 4. Integrační aktivita MŠ a ZŠ – předmatematické aktivity
21. 4. Projektový den: Světový den země
28.4. Čarodějnický rej – přespaní se strašidly (školní družina)
MŠ
15. 3. Integrační aktivita MŠ a ZŠ
– zpívání
21. 3. Vypouštění Morany
11. 4. Den otevřených dveří v MŠ
13. 4. Velikonoční tvořivá dílna
19. 4. Integrační aktivita MŠ a ZŠ
– předmatematické aktivity
28. 4. Čarodějnický rej

Michaela Šmardová:
Divadlo Drak - Ikaros
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VZPOMÍNKY NA VÁNOCE
Vánoční zpívání Danety a Střeziny
Rok se s rokem sešel a Daneta se Střezinou opět zcela vyprodaly Velký sál
hradeckého Adalbertina. Stává se již milou tradicí, že se v čase předvánočním
spojí dvě školy s tak rozdílným složením žáků a klientů, jak jen je to možné…
A myslím, že jsme opět dokázali, že je úplně jedno, z jaké školy účinkující jsou,
protože se umí vzájemně nejen doplnit, ale i podpořit a že společně to dokážou
pořádně rozjet…
Ve Vánočním zpívání pod taktovkou paní Lady Holaňové zazpíval Daneťáček
– sbor, který letos oslavil krásných 15 let působení v Centru Daneta, celá řada
žáků i učitelů ze Střeziny, ale i speciální sbor složený z pedagogů Danety, žáků
Střeziny a nově i střezinských vyučujících… Mgr. Šárka Krpenská
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Autor: Michal Skrovný

Šimon Vondráček: Vánoce
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
I v měsíci lednu proběhla integrační aktivita na Základní škole Daneta.
Integrační aktivita je určena předškolním dětem, které následující školní rok
nastupují do 1. třídy základní školy. Paní učitelka Voříšková měla pro děti opět
nachystané

zajímavé

aktivity.

Tentokrát

byly

činnosti

zaměřené

na

předčtenářské dovednosti. Dětem se atmosféra líbila.

Proběhly další hodiny canisterapie.
Paní Novotná s sebou přivedla své tři
pejsky. Velkého zlatého retrívra a dva
jezevčíky. Děti vždy měly ohromnou
radost, jelikož pejsci byli velmi hraví.
Hodiny

opět

probíhaly

v

menších

skupinkách, aby se všechny děti mohly
vystřídat. Děti se vždy na pejsky těší a
nemohou se dočkat dalších návštěv.
Některé děti se dokonce každý týden
vyptávají, zda budou „pejsci“.
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S dětmi pravidelně navštěvujeme solnou jeskyni. Po příchodu do školky si
děti pohrály, pak jsme se začali chystat na cestu. V solné jeskyni si děti odložily
teplé oblečení a mohly si začít hrát. V jeskyni jsou vždy připravené spousty
hraček. Děti si hrály s bábovičkami, na kuchaře a číšníky. Po uplynutí času přímo
v solné jeskyni se děti nasvačily a pokračovaly na autobus. V solné jeskyni se
dětem velmi líbilo, jelikož se mohly uvolnit a odreagovat.
V lednu a únoru pokračovaly lekce
plavání. Plavání je stále velmi oblíbené a
děti se na něj těší. Některé děti jezdí
na lekce autobusem, jiné autem se šesti
místy.

Na

místě

následuje

rychlé

převlékání a samotný pobyt v bazénu.
Je vidět, že děti dělají pokroky. Dětem
se velmi líbí hlavně volná chvíle ke hraní
na konci lekce. Po převlečení následuje
opět cesta do školky. Děti jsou vždy
rády, když se má jet do bazénu.
5
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ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA
Divadlo Drak - O bílé lani
Královskému páru se narodila dcerka, dali jí jméno Jitřenka. Byla hodná,
hezká a rodičům by mohla dělat jen samou radost, kdyby se však nad ní
nevznášela zvláštní hrozba. Do jejích šestnácti let na ní nesmí dopadnout jediný
paprsek slunečního světla, jinak…A tak dal král vystavět zámek bez oken a dveří
rozhodnut, že Jitřenku před paprsky uchrání. Jenomže beze světla se žít nedá…
Nádherná pohádka, úžasné výtvarné zpracování … moc se líbilo… Šárka Krpenská

Autor:Šimon Vondráček
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Florbalový turnaj základních škol speciálních „JAROMĚŘSKÁ HOKEJKA “
V lednu

jsme

se

zúčastnili

6.

ročníku

florbalového

turnaje

a

turnaje dovednostních disciplín základních škol speciálních v Jaroměři. Možnost
zahrát si florbal a zasoutěžit si o zajímavé ceny si nenechalo ujít cekem šest
týmů. Nechybělo ani občerstvení, a to v podobě obložených rohlíků a limonád.
Naše mužstvo se umístilo na konečném pátém místě. Velkou radost máme ze
získaného ocenění pro nejlepšího brankáře turnaje – konkrétně pro Radka
Konečného. V závěru jsme obdrželi medaili pro každého reprezentanta naší
školy. Akce se velice vydařila, všichni jsme si to náramně užili. Petr Križan a žáci
V. P, 2. Z a 3. Z

Haptická výstava Praha - exkurze
Dne 18. 1. si třída 2. B. ze Střední školy Daneta udělala výlet do Prahy a
neodradila nás ani velká zima. Výstava se konala na Staroměstském náměstí ve
starobylém domě U Kamenného zvonu. Prohlídka byla určena jak vidoucím, tak
nevidomým návštěvníkům. Kromě odborného komentáře průvodkyně jsme si mohli
vyzkoušet různé edukační aktivity zaměřené na taktilní vnímání umění.
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Projektový řemeslný den – Obarvíme zimu
Na školní zahradu nám letos napadalo z nebe obrovské malířské plátno, tak
jsme vzali barvy a vyrazili s dětmi ven. Nejprve jsme jen na sníh stříkali barvami
různé skvrny, pak se děti pustily do kreslení obrázků, psaní písmen nebo pokusů
obarvit šišku. Děti si to moc užily a na zahradě po nich zůstal kout hýřící
barvami. Hana Panchártková
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ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB
Na měsíc leden a únor jsme pro naše děti naplánovali a připravili spoustu
akcí. Povíme vám jen o těch našich
největších. V lednu jsme měli velikou
pěveckou

soutěž

–

„Zpěváček“.

Zúčastnila se celá družina, každé dítě
mělo připravenou píseň – lidovou nebo
populárnější hit dnešní doby. Na závěr
akce naše porota vyhodnotila ty nejlepší.
Další velkou akcí byl náš karneval masek,
několik dní jsme se chystali - výběr
masek, malování, stříhání, výběr hudby.
Opět na závěr karnevalu bylo vyhlášení
nejlepší

masky. Lednové počasí

nás

vytáhlo na zahradu. Děti se teple oblékly
a na sáňkách a bobech jsme se společně
vyřádili. Součástí našich zimních hrátek
bylo i koulování a vytváření andělíčků ve sněhu. Pokud vydrží sníh, tak tuto akci
zopakujeme. V neposlední řadě jsme v únoru oslavili den zvířátek – ve družině
jsme vymysleli akci, že si
děti

přinesou

oblíbeného

svého

plyšáka

a

odpoledne za námi rodiče
přivedou

své

mazlíčky.

S touto akcí je spojená i
naše sbírka pro psí útulek.
Donesené

věci

pojedeme

osobně předat do útulku.
Lenka Danielová
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Odborné přílohy - Alternativní a augmentativní komunikace v MŠ Daneta
Naše školka se intenzivně zabývá AAK. A co že se za touto zkratkou
vlastně skrývá? Alternativní, tedy náhradní a augmentativní neboli doplňující
komunikace. Nejdůležitějším cílem takové komunikace je najít komunikační
kanál, prostřednictvím kterého bude dítě schopno komunikovat s okolím a
naopak.
Porozumění je základním prvkem pro jakoukoliv výchovnou i vzdělávací
práci s dítětem. Bez porozumění to zkrátka nejde. Není možné nic požadovat,
nic očekávat a je zbytečné cokoliv vysvětlovat. Pokud dítě nerozumí a není mu
rozuměno, je podrážděné, vzteklé, plačtivé nebo apatické.
Augmentativní komunikace je pro nás spojena s Výměnným obrázkovým
komunikačním systémem (VOKS). Tato doplňující komunikace spočívá v systému
jednoduchých obrázků, kterými dítě doplňuje svou řeč, případně ji zpočátku
používá místo své řeči. Systém obsahuje obrovské množství obrázků především
s podstatnými jmény a slovesy. Dítě si nejprve osvojuje oblíbené potraviny, poté
oblíbené předměty apod.. Postupně se k těmto obrázkům přidávají další, jejichž
výběr je velmi individuální a vždy reflektuje potřeby a přání dítěte. Dále jsou
doplňovány obrázky z programu „Ája“, což je aktivita, která probíhá v MŠ 1x
týdně. Jedná se o 20 min program, kdy děti navštíví postavička Ája a řeší s nimi
zábavnou formou aktuální témata, která ve školce probíráme – zima, potraviny,
doprava apod. Kartičky s obrázky se laminují a pomocí suchých zipů umisťují do
komunikační tašky, kterou má každé dítě po dobu docházky k dispozici a kterou
si lze následně odkoupit.
Alternativní komunikace si u nás již také vybudovala svou pevnou pozici. U
dětí, které mají velmi těžce narušenou komunikační schopnost, využíváme pro
náhradní komunikaci iPad. Pracujeme s aplikací GoTalkNow, která umožňuje
zadat vlastní nebo internetové fotografie s popisky. Každá taková karta je
doplněná hlasem, který nahlas řekne, co na dané kartě je. Umožní tedy
„promluvit za dítě“. Karty v iPad jsou odrazem karet, které má dítě
v komunikační tašce. S iPad začínáme tzv. představovací stránkou, která o dítěti
řekne několik základních, ale zásadních informací – jméno, kolik je mu let, kde
bydlí a co má nejraději. Následně navazují stránky s oblíbenými potravinami,
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věcmi a dále individuální stránky, mapující potřeby dítěte, stejně jako ve VOKS.
V mateřské škole máme k dispozici několik iPadů, takže jsme schopni pokrýt
potřeby dětí, které školku navštěvují. Část dětí je také vybavena svými iPady,
které se rodinám podařilo získat prostřednictvím různých nadací.
V loňském roce se nám podařilo takto „rozmluvit“ předškoláka, který díky
tomu zvládá školní nároky. Jeho chování se výrazně zlepšilo a stal se šťastným
dítětem, protože rozumí a je mu rozumět – je slyšet. Dokáže pomocí iPad
vyjádřit své potřeby a přání, dát najevo nesouhlas nebo naopak vyjádřit, že se
mu něco líbí. V jeho iPad je také deník, který píší rodiče a on do něj přináší
fotky z výletů nebo aktivit, kterým se s rodiči věnují. Deník doplňují i
pedagogové ve škole, takže slouží i jako přehled jeho činností a pokroků ve
škole.
Cesta k

alternativní komunikaci prostřednictvím iPad je dlouhá a není

určitě vhodná pro každé dítě. IPad přichází na řadu až po zvládnutí práce
s komunikační taškou, která vyžaduje intenzivní nácvik výměn obrázků několikrát
denně. Výsledek však stojí určitě za to, na konci téhle dlouhé a velmi náročné
cesty je dítě, které rozumí a kterému je rozuměno. Mgr. Pavla Hrubá
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Základní škola Daneta aplikuje v rámci výuky neuro-vývojovou stimulaci
Nástup do základní školy je pro většinu dětí velkou životní etapou. Musí si
zvykat na nové prostředí, spolužáky, učitele a hlavně na pravidla a pravidelný
režim. Aby děti zvládaly učivo, musí se nejprve naučit v klidu sedět, soustředit
se, správně držet tužku a mít správně vyvinutou řadu očních pohybů, díky
kterým se dokážou orientovat v textu a nepřeskakovat písmena, slova a řádky.
K dalším dovednostem, které musí dítě zvládnout, patří kontrola rovnováhy a
motorické dovednosti.
Toto všechno je pro děti nové a velmi náročné. A co teprve pro děti, které
mají nějaký hendikep, či zdravotní potíže. Pro takové děti je neuro-vývojová
terapie možností, jak vyřešit příčinu mnoha problémů učení a chování.
Přetrvávající primární reflexy mohou způsobit například problémy se psaním,
čtením, symptomy ADHD a ADD, dyslexii, dyspraxii, logopedické a ortoptické
vady, neurózy, chronickou únavu, autismus,…) Proto jsme neuro-vývojovou terapii
na začátku školního roku 2016/2017 začali aplikovat i v Danetě.
Cvičení předcházelo vstupní vyšetření žáků. Při vyšetření se zjišťovala
přítomnost přetrvávajících primárních reflexů. Samotné cvičení bylo zahájeno
19. 9. 2016. Každý den se střídají 4 jednoduché cviky, které často napodobují
pohyb vyvolaný primárními reflexy. Cviky cvičí všichni žáci tříd 1. P, 4. P, 5. P, I.
Z a II. Z., podle instrukcí proškoleného pedagoga nebo školní fyzioterapeutky.
Některé děti cvičí zcela samostatně, některé s dopomocí pedagogů a asistentů
pedagoga. Doba trvání jedné série cviků je přibližně 5-10 minut.
Velkým pozitivem NVS je to, že děti každý den cvičí. Cviky nejsou náročné
a žáci se díky nim mohou na chvilku uvolnit, odreagovat, zrelaxovat a poté opět
pracovat v lavicích. Jsem přesvědčena, že neuro-vývojová terapie pomůže mnoha
dětem k lepším školním výsledkům a usnadní jim tak zvládnout náročnou školní
docházku. Mgr. Pavla Šimková
Vážení čtenáři, příště se na Vás budeme těšit již v jarním čase. Nezapomeňte,
že se o našich akcích také dočtete na webových stránkách www.daneta.cz a na
facebooku. Za redakci LD Petr Križan
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