Kalendář
16. 5. Projektový den: Zdravý ţivotní styl (květinový den), Světový den zdraví
17. 5. Hipoterapie
21. 5. – 25. 5. Škola v přírodě, Malá Skála
31. 5. Florbalový turnaj „O pohár Danety“
1. 6. Oslava dne dětí
7. 6. Hipoterapie
15. 6. Fotografování dětí a ţáků
17. 6. Daneta ve Filharmonii – Dotýkat se hvězd
22. 6. Divadlo v Danetě – Ostrov
22. 6. Projektový den: Den proti drogám
29. 6. Slavnostní předání vysvědčení, zakončení školního roku

MŠ
11. – 12. 5. Zápis dětí do MŠ

Ondřej Tomi: Jaro
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PROJEKT E- TWINNING – MEZINÁRODNÍ PARTNERSKÝ PROJEKT
I v tomto školním roce se naše škola DANETA zapojila do mezinárodního
projektu e- Twinning. Jeho hlavním cílem je spolupráce ţáků z různých států
světa na tvorbě vlastních projektů. Mezi školami tak vzniká partnerství, jehoţ
spojovacím článkem je vzájemná aktivita.
V průběhu podzimu a zimy jsme spolupracovali s ostatními partnerskými
zeměmi na projektu nazvaném TRAVELLING COOKBOOK neboli Putovní cestovní
kuchařka. Celkem se zapojilo 28 škol z různých zemí.

Kaţdá škola obohatila

kuchařskou knihu svými recepty, místními národními, a pak kniha putovala
dalšímu partnerovi. Po celou dobu své tvorby studenti sdíleli své kuchařské
zkušenosti, testovali a oceňovali recepty prostřednictvím stránek e-Twinningu.
Kaţdý recept byl také originálně vyzdoben. Kaţdá partnerská škola spolu
s knihou poslala i malé dárečky dětem stejně jako my.
Na konci školního roku budeme mít moţnost vidět jiţ celou kuchařskou
knihu i v elektronické podobě na stránkách e-Twinningu. Malá ukázka toho, jak
se dosud kuchařská kniha povedla je zde:
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Daneťáček na záţitkovém semináři „ Zaţij si na vlastní kůţi“
V dubnu se sbor Daneťáček účastnil záţitkového semináře „Zaţij si na
vlastní kůţi“ na Univerzitě Pardubice, kde zazpíval osm písní. Vybrali jsme
průřez naším repertoárem, zazněly songy jako Kočovní herci, Psát od prvních
řádků, osvědčené Stromy a Ty a já, ale také novinka od skupiny Mirai – Kdyţ
nemůţeš, tak přidej víc. Cesta vlakem a prohlídka vojenské sanitky byla pro nás
příjemným bonusem. Lada Holaňová

Modré zpívání
Naše aktivita k celosvětové kampani POROZUMĚT AUTISMU
 Pokud dítěti svým speciálním přístupem umoţníme porozumět světu, který
ho díky jeho handicapu chaoticky obklopuje, je stoprocentní šance, ţe u
dítěte dojde ke zlepšení.
 2. duben – Světový den porozumění autismu
 Připojujeme se k modré vlně, abychom upozornili na fakt, ţe kaţdé 75.
dítě se rodí s poruchou autistického spektra, a ţe to, co lidé s autismem a
jejich rodiny potřebují nejvíce, je porozumění a podpora!!!
 Moc a moc děkujeme restauraci U Letců, ţe nám umoţnili uspořádat tuto
akci v jejich prostorách …Mgr. Šárka Krpenská
3

Listy Danety, číslo 4, ročník 13, 2017-2018

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
V měsících březen a duben jsme pokračovali
v návštěvách solné jeskyně. Děti se na ně velmi
těšily. V relaxačním prostředí děti uţ vědí, co je
čeká a velmi hezky si zde hrají. Ze solné jeskyně
vţdy odcházíme dobře naladěni.
Navštěvovali jsme lekce plavání. Na konci
měsíce března proběhla poslední lekce, na které
děti dostaly plavecké vysvědčení. Tuto lekci si
děti uţily vrchovatou dávku hraní a dovádění ve
vodě. Mohly vyuţít spoustu hraček do vody a
velký úspěch měly také puštěné vodní trysky s
bublinami. Lekce si děti moc uţily.
V naší mateřské škole si budoucí prvňáčci mohli vyzkoušet zápis nanečisto.
Děti přišly s rodiči a vyzkoušely si drobné připravené úkoly. U zápisu tak vše uţ
znaly a ničeho se neobávaly.
Děti navštívily Knihovnu města Hradec Králové. Zde pro ně bylo připraveno
představení o pejskovi a kočičce. Děti se při představení velmi bavily a
odcházely velmi nadšeny.
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Na

začátek

dubna

připadá

Světový den porozumění autismu. I
my jsme si tento den připomněli tím,
ţe jsme do školky přišli v modrém
oblečení. V kaţdé třídě jsme pak
plnili

úkoly

charakteristické

pro

tento den.

Proběhlo také školní kolo pěvecké soutěţe. Naši vybraní muzikanti se
poctivě připravovali a na den soutěţe se moc těšili. Vystoupení se vydařilo, a tak
naši zástupci získali zaslouţené ocenění. Uţ se těšíme na příští rok!
Čekal nás i Den otevřených dveří. Kaţdý mohl přijít a podívat se na naší
školku a poznat její přátelskou atmosféru. Pro ty, kdo přišli, byly přichystány
různé dílny a úkoly – ukázka Montessori pomůcek, výtvarná dílna, úkoly na i-Padu
či pohybové aktivity na zahradě.
Na konec dubna připadá oslava „čarodějnic“. Také my jsme se na ní ve
školce připravili. Tento den byl tak ve znamení čarodějnických převleků, úkolů a
dovádění. Někteří nebyli v převleku pomalu ani poznat. Velmi jsme si uţili
čarodějnické dovádění.
5

Listy Danety, číslo 4, ročník 13, 2017-2018

ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA
Karneval
V rámci posledního tělocviku
jsme

v tělocvičně

karneval.

Sešla

krásných

masek.

s kloboukem,

uspořádali
se

spousta

Tančili

soutěţili

jsme
jsme

o nejdelší tanec s novinovou koulí
mezi čely, třídili víčka podle barev,
pinkali

jsme

si

při

tanci

s nafukovacím balónkem a hráli
jsme hru „Kdo jsem“. Nakonec
dostal kaţdý diplom a s dobrou
náladou jsme se vrátili zpět do školy. Pavla Šimková
Zápis ţáků 1. tříd základní školy a základní školy speciální
Dne 10. 4. 2018 u nás ve škole proběhl zápis ţáků do 1. tříd. Na zápis přišlo
9 budoucích ţáčků a jejich rodiče. Zápis proběhl v duchu pohádkového Krtečka.
Na začátku děti dostaly prázdnou kníţečku, do které postupně lepily Krtečkovy
kamarády Myšku, Zajíčka, Ţabku a Jeţečka. Kaţdým úkolem děti provázel
Krteček a další zvířátka. Za splnění úkolu obdrţely děti ţeton s obrázkem
Krtečkova kamaráda. Zaplněnou kníţku si odnesly domů. Těšíme se na budoucí
prvňáčky.
Velikonoční nadílka
Koncem března se tradičně konala velikonoční nadílka. Děti v ZŠ navštívila
babička se selkou. Děti zazpívaly písničku nebo řekly básničku. Chlapci vyuţili
situace, půjčili si pomlázku a vyšlehali babičku i selku. Bavilo je to, protoţe se
dozvěděli, ţe dívky mají být na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly celý rok
zdravé. Za odměnu babička a selka rozdaly dětem nadílku. Děti poděkovaly a
s oběma se rozloučily. Lenka Pavlíčková
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Autor: Radek Konečný

Dárek pro zvířátka
Dne 19. 4. jsme při hipoterapii předali p. Bártové suché pečivo pro
zvířátka, které nasbírali ţáci naší školy. Děkujeme všem sbírajícím, v akci dále
pokračujeme. Na další dobroty čekají zvířátka ze Zooparku Stěţery, suché
pečivo stále můţete nosit do třídy 2. P. Suchá
7
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Exkurze do výrobny hořických trubiček
Navštívili jsme výrobnu hořických trubiček v Miletíně, s cílem vyrobit si
vlastní originální trubičku. Ještě předtím jsme však měli moţnost dozvědět se
mnoho zajímavých informací o původu a historii výroby aţ po současnost. Zhlédli
jsme, jak se takové trubičky vyrábí a pak uţ následovalo to, na co jsme se
všichni
kaţdý

těšili,
z nás

vlastnoručně
stočil

voňavou

si
a

vynikající trubičku. Po exkurzi
jsme

měli

moţnost

navštívit

firemní prodejnu, kde jsme si
nakoupili

trubičky,

piškoty…Těšíme

se

sušenky,
na

další

zajímavou akci. Petr Kriţan a ţáci
4.P, 5.P
Ondřej Tomi: Exkurze – Pravé hořické trubičky v Miletíně

Čarodějnický rej
Pálení čarodějnic patří mezi oblíbené dětské akce. Proto jsme ani my
v Danetě nelenili a na tento den jsme si udělali nácvik v pátek 27. 4. 2018. Na
školní zahradě se sešla spousta čarodějnic a čarodějů. Všichni s nadšením plnili
disciplíny, které nám připravili ţáci třídy III. Z pod vedením paní učitelky Lucky.
Potom jsme se sešli u ohýnku, opekli jsme si špekáčky, zazpívali si s kytarou a
někteří si i zatančili. To vše bylo doprovázeno krásným slunečným počasím. Co
víc si přát?
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Výtvarná soutěţ - Krkonoše očima dětí
Stanislav Matouš
třetí

místo

ve

získal krásné

výtvarné

soutěţi

s názvem Krkonoše očima dětí. Standovi
gratulujeme a děkujeme za výbornou
prezentaci naší školy.

Václav Salon: Kašpárek a Kalupinka
9
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ŠKOLNÍ DRUŢINA A ŠKOLNÍ KLUB
Ponoţkový den
21. března se konal ponoţkový den. Byla to velká legrace. Touto akcí se
zároveň podporují ti, kteří to mají na světě těţší neţ my zdraví. Toto datum je
spojené nejen se začátkem jara, ale také s mezinárodním dnem Downova
syndromu, a proto jsme si i my tento den oblékli barevné ponoţky.
Noc s Andersenem
Koncem března jsme pořádali Noc
s Andersenem. Téma letošní noci bylo o
pejskovi a kočičce. Společně jsme vytvořili
krásný plánek hry a plnili jsme úkoly
spojené se známou knihou „Povídání o
pejskovi a kočičce“ (např. mytí podlahy,
hledání hraček…).
Návštěva kina a opékání buřtů
V rámci druţiny jsme v dubnu pořádali
dvě velké akce, tou první byla návštěva kina
– film Králíček Petr. A druhou akcí bylo
opékání buřtů v Šimkových sadech, vyšlo
nám krásné počasí a buřtů bylo dost.
Součástí školní druţiny je i ŠKOLNÍ KLUB, který určený pro větší děti.Ve
školním klubu máme různorodou činnost, patří sem výroba drobných dekorací
jako je vánoční nebo velikonoční výzdoba, drobných dárků pro rodiče a jiné.
Zkoušíme i práci s různým materiálem či různé výtvarné techniky. Pokud jsou
děti po vyučování unavené, mají moţnost relaxovat a poslouchat hudbu. Rádi
společně hrajeme i různé společenské hry nebo si jen povídáme o tématech,
která děti zajímají. Navštěvujeme také solnou jeskyni, jakmile počasí dovolí,
spoustu času trávíme i v přírodě.
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PŘEHLED DOTACÍ A DARŮ:
Spolek Daneta
Nadace Tesco - projekt "Kdyţ světlo pomáhá" - 30000,-Kč
Nadace Jedličkova ústavu - projekt "Bezpečné hřiště pro zdravotně postiţené
děti" - 25000,-Kč
MM HK - projekt "Rekondiční pobyt pro zdravotně postiţené 2018" - 84000,-Kč
NF ČRo - projekt "Šikovné ruce zrakově postiţených dětí" - 26000,-Kč
MM HK - projekt "Volnočasové aktivity v Danetě 2018" - 14700,-Kč
MM HK - projekt "Slavnostní rozloučení se školním rokem" - 10000,-Kč
MMHK - projekt "Daneťáček 2018" - 20000,-Kč
Škola
MM HK - projekt "Florbalový turnaj Daneta 2018" - 5000,-Kč
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Autor: Daniel Bělohoubek

Váţení čtenáři, příště se na Vás budeme těšit koncem června. Nezapomeňte, ţe
se o našich akcích dočtete také na webových stránkách www.daneta.cz a na
facebooku. Krásné májové dny Vám za redakci LD přeje Petr Kriţan
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