Kalendář
4. 9. Zahájení školního roku 2017/2018

Šimon Vondráček: výcvik policejních psů

POJĎME VAŘIT SPOLEČNĚ – LETS COOK TOGETHER
Naše škola Daneta

ve školním roce 2016/2017

odstartovala mezinárodní e-twinningový projekt „ Pojďme
vařit společně“. Úkolem partnerských zemí

bylo shromažďování informací o

typických pokrmech ze svého regionu a jejich příprava. Díky výměně informací a
receptů s partnery žáci objevili tradice jiných zemí.
Do projektu se zapojily školy z Rumunska, Polska, Litvy a Malty. Žáci se
prostřednictvím projektu naučili, jakým způsobem shromažďovat a třídit
informace. Naučili se podělit o své znalosti s ostatními a komunikovat mezi
sebou. V průběhu projektu školy využívaly multimediální nástroje pro své
prezentace obrázků, fotografií a videí.
Výsledkem celého projektu jsou recepty z různých partnerských zemí a
fotografie jejich kulinářského umění partnerských zemí.
1

Listy Danety, číslo 5, ročník 12, 2016-2017

Škola v přírodě – Poznáváme přírodu s mravencem Karlem
Také v letošním roce jsme se zúčastnili školy v přírodě, tentokrát v Malé
Skále. Půvabné okolí Malé Skály návštěvníkům nabízí impozantní hrady i
romantická skalní města a bývá právem považováno za perlu v náhrdelníku
Českého ráje. Program byl připraven
hravou formou a přiměřeně k dětem,
každý učitel pracoval s danou skupinou
dle zvláštního rozvrhu.

V areálu a okolí Hotelu Skála děti
využívaly

k

činnostem

travnaté

plochy, hřiště, prolézačky, houpačky
a blízký les. Všechny děti se zapojily
do

celotáborové

etapové

hry

„Poznáváme přírodu s mravencem Karlem“. Učitelé si pro ně dále připravili
celodenní výlet do ZOO Liberec, skupiny využily k cestě vlak. Děti hodnotí pobyt
kladně. Petr Križan
Žluté kytičky v Danetě
Jako každoročně se naše škola zúčastnila celonárodní sbírky Český den
proti rakovině, v letošním roce zaměřeném na "Nádorová onemocnění hlavy a
krku". Ve středu 10. května jsme nejenom v celém centru Daneta, ale i v ulicích
Hradce Králové měli možnost prodávat „Žluté kytičky“ všem, kdo chtěl přispět
pouhými 20,- korunami na celonárodní sbírku …
Akce se opět vydařila, počasí nám přálo a všichni jsme si to užili … Takže
příští rok zase … Šárka Krpenská
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Pirátské dobrodružství
Výlet na zámek Sloupno
Začátkem června jsme byli na výletě na zámku Sloupno. Byly tam dvě
pirátky, které nás provedly zámkem. První pirátka nám vysvětlila a ukázala
všechno o pirátech. Řekla nám, co piráti používali za zbraně, co jedli, jaké vezli
suroviny, které mazlíčky s sebou vezli a i něco o hygieně. Kristýna Holubová,
žákyně VIII. Z

Autor:
Kristýna Holubová
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
V květnu probíhaly výlety jednotlivých tříd. Beránci navštívili Zoopark ve
Stěžerách. Zde měli možnost vidět různá domácí, ale i exotická zvířata. Andílci
a Broučci byli zase na Rytířském hradišti v Hradci Králové. Zde využili množství
herních prvků, které hradiště nabízí.
První červnový den se v naší školce nesl ve znamení oslav Mezinárodního
dne dětí. Pro děti bylo připraveno několik stanovišť – hod šiškou, slalom na
koloběžce, hmatová stezka, kreslení na tabuli… Po projití všech si každý odnesl
malou odměnu.
Některé naše děti se také zúčastnily projektu „Zlatovláska“. Celé
představení probíhalo v Kongresovém centru Aldis a mělo velký úspěch. Už se
těšíme na další projekty.

Soutěžit jsme byli i u kamarádů v denním stacionáři. I zde jsme si měli
možnost vyzkoušet svoji obratnost a další schopnosti. Závěrem jsme si odnesli
krásné dárky a medaile.
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ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA
Dne 2.5 jsme se zúčastnili Výchovného koncertu pro Danetu, který pro nás
ve spolupráci se ZUŠ Střezina připravila paní učitelka Lucie Houdková. Koncert
byl zaměřen na dechové nástroje žesťové a měli jsme možnost se seznámit
s nástroji jako trubka, trombon, lesní roh a dokonce i tuba. Poslechli jsme si
skladbičky od sólových interpretů po celý orchestr složený ze všech
představených hudebních žesťových nástrojů. Paní učitelka nám nástroje
představila a také vysvětlila pojmy jako dynamika, tempo apod. Pro nás byl
koncert velkým přínosem, hodně jsme se naučili a ani paní učitelka nešetřila
slovy chvály k našim posluchačům. Řekla, že ještě nikdy neměli takové vnímavé a
šikovné publikum, které tleská s takovou vášní. Již nyní mohu přislíbit podzimní
pokračování Výchovného koncertu, tentokrát s nástroji dechovými dřevěnými.
Lada Holaňová

Autor: Šimon Vondráček
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Florbalový turnaj ZŠ speciálních 2017 – O pohár Danety
V polovině května se v naší škole uskutečnil tradiční florbalový turnaj „O
pohár Danety“. Možnost zahrát si florbal a zasoutěžit si o zajímavé ceny si
nenechalo ujít cekem šest týmů.
Střetla se družstva z těchto škol:
 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta
 Základní škola a praktická škola Svítání
 PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola
 Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola,
Hradec Králové, pracoviště Chlumec nad Cidlinou
 Speciální základní škola Chrudim
Letos zvítězili dobře připravení hráči z Chrudimi. Nechybělo ani občerstvení,
a to v podobě chlebíčků, zákusků… Akce se vydařila, všichni jsme si to náramně
užili a doufáme, že si příští rok vše zopakujeme. Petr Križan
Turistický kroužek
Tento kroužek provozujeme vždy o víkendu. Během celého roku jsme
absolvovali 9 výletů (příroda, zámek, akce, koncerty, kina atd.). Všech akcí se
děti účastní s nadšením, zvědavostí a očekáváním. Po celou dobu je dětem veden
„turistický deníček“, který dostanou vždy na konci roku. S celou naší „bandou“
jsme toho hodně našlapali, najezdili a prožili. Na příští rok chystáme spoustu
dalších výletů a akcí. Lenka Danielová
Výuka plavání
Každé pondělí jsme se věnovali zdokonalování svých plaveckých dovedností
na krytém plaveckém bazénu v Hradci Králové. Spojením velkého úsilí žáků a
trpělivého vedení jejich trenérek se z našich neplavců postupně stali plavci a z
plavců plavci ještě lepší, což mohli zúročit při závěrečných plaveckých
závodech. Děkujeme za příjemnou atmosféru a péči plavecké škole a těšíme se
za rok na shledanou.
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Slavnostní rozloučení s absolventy
V Danetě se ve středu dopoledne opět slavilo … Tentokrát jsme se na
školní zahradě loučili nejen s uplynulým školním rokem, ale hlavně s žáky, kteří
ukončili docházku na základní škole … Předat dárky a popřát hodně úspěchů do
dalších let jim přišli nejen spolužáci, třídní učitelé, ale i paní zřizovatelka Mgr.
Věra Kosinová a ředitelka školy Mgr. Monika Bourová. V další části dopoledne se
představily jednotlivé třídy se svými hudebními i tanečními vystoupeními. A na
závěr jsme si všichni mohli zazpívat za doprovodu „kytaristů“ naší školy a také si
vyrobit originální, úžasný šperk pod vedením naší výtvarnice … dopoledne se
super vydařilo – takže HURÁ PRÁZDNINY!!! Šárka Krpenská
Učíme se s Kukym
Již tři roky se každý pátek učíme s Kukym. Kuky je červený plyšák, který
provází děti samostatnou prací. Tento program vychází z Daltonského plánu a
vede k samostatnosti, pozornosti a ke spolupráci se spolužáky. Děti dodržují při
plnění čtyř úkolů jedno důležité pravidlo: nesmí mluvit s učitelem ani asistentem.
Využít naopak mohou například rady kamaráda. A co si o tom myslí samy děti?
Kálmán: Mám rád matematický úkol a hádanky s vybarvováním.
Jirka: Já rád barvím.
Dan: Líbí se mi Kuky a rád
píšu.
Venda: Já mám moc rád
matematiku.
Dominik: Já rád dostávám
smajlíky.
Silva: Já ráda píšu.
Kristián: Baví mě
matematika a psaní.
Štěpán: Já mám rád
všechny úkoly a rád se na
nich domlouvám s
kamarády. Bohdana Voříšková
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ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB
Už se nám blíží konec školního roku a tak i naše družina se za chvíli bude
s dětmi loučit. Rozlučka proběhne oslavou LETNÍHO SILVESTRA – diskotéka,
hry a dárky. Závěr roku si užíváme formou her, soutěží, výtvarných dílen a
vodních radovánek. Opět po roce nás navštívila zdravotní škola, která pro nás
přichystala divadelní pohádku „O BUDULÍNKOVI“, bylo to příjemné odpoledne.
Vodním radovánkám zatím přeje počasí, proto jsme pořídili dva menší dětské
bazénky a těmi jsme udělali velikou radost. Naši zahradu využíváme nejen na
vodní radovánky, ale i pískoviště, houpačky, fotbal, florbal. Jako dárek jsme
dostali velikánský totem, díky kterému máme na příští rok vymyšlené ohniště.
Ale to už moc prozrazujeme, a proto přejeme všem za celou družinu KRÁSNÉ
PRÁZDNINY. Lenka Danielová

Vážení

příznivci

Listů

Danety,

po

celý rok jste měli

možnost

prostřednictvím našeho časopisu sledovat život školy. Událostí a akcí bylo
opravdu nepočítaně. Vše si můžete připomenout na webových stránkách
www.daneta.cz a na facebooku. Děkujeme vám za přízeň a přejeme všem
pohodové a slunečné prázdniny. Za redakci Listů Danety Petr Križan
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