Kalendář
ZŠ
4. 11. – 5.11. Hudební komedie V PEŘINĚ (reprízujeme 27.1. - 28.1.)
8. 11. Celorepublikový den otevřených dveří soukromých škol
16. 11. – 17.11. Přehlídka SŠ a CHD - Aldis Hradec Králové
5. 12. Mikulášská nadílka
6. 12. Divadlo v Danetě: Radujme se, veselme se
14. 12. Projektový den o dětských právech
19. 12. Slavnostní vánoční koncert – Kostel svatého Ambrože
22. 12. – 6. 1. Vánoční prázdniny
MŠ
8. 11. Celorepublikový den otevřených dveří
5. 12. Mikulášská nadílka
6. 12. Vánoční tvořivá dílna s rodiči
19. 12. Vánoční besídka pro rodiče

Tereza, Matěj a Martin: Bezpečné nábřeží
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Příměstský tábor při MŠ, ZŠ a SŠ Daneta s.r.o. 2018 - PIRÁTI
Tábor probíhal v termínu od 9. - 13. 7. 2018 v prostorách ZŠ a na území
města Hradce Králové. Bylo přihlášeno 15 dětí a všechny se zúčastnily. Při
vstupu na tábor dostaly děti palubní lístky, pomocí kterých se rozdělily do dvou
oddílů. Celotáborová hra začala úvodní scénkou v podání asistentek a poté bylo
každé dítě pasováno na piráta. Po jednotlivých oddílech si vytvořily vlajky, šátky
a název pirátské lodi. Tím mohlo dobrodružství začít. Cílem celotáborové hry
bylo získat všechny části mapy k pirátskému pokladu a poklad najít. První kousek
mapy získaly děti již první odpoledne v pirátském soutěžním klání.

Druhý den jsme ztroskotali na pustém ostrově a malí piráti měli za úkol
najít suroviny pro přípravu jídla a v kotlíku si ho uvařit podle receptu. Jídlo se
moc povedlo a všem chutnalo. Jaké bylo naše překvapení, když jsme mezi
surovinami našli i další kousek mapy.
Ve středu nás čekalo dobrodružství v podobě plavby na parníčku „Královna
Eliška“. Dětem se plavba velice líbila a s nadšením zdravily chodce na břehu
Labe. Odpoledne jsme si vyrobili pirátské masky a uspořádali velkolepou
pirátskou módní přehlídku. Masky se opravdu povedly a děti se při výrobě i při
přehlídce bavily.
2
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Ve čtvrtek jsme podnikli nebezpečnou a dobrodružnou cestu za posledními
kousky mapy. Cesta vedla kolem Biřičky a na piráty čekalo nemálo úkolů
a dokonce dvě vodnice. Přes všechny nástrahy se piráti bravurně dostali
a potřebné kousky mapy se podařilo objevit.
V pátek nás čekala nejnapínavější část hry, a to hledání pokladu. Museli
jsme se dopravit až na Rytířské hradiště a podle mapy pátrat po pokladu. Ten
byl schovaný opravdu dobře, ale pro malé piráty není nic překážkou, takže poklad
byl objeven. Děti si s nadšením rozdělily svou pirátskou kořist. Na závěr jsme
opékali buřty, hráli na kytaru a prozkoumávali hradiště. Myslím, že tábor se
vyvedl a všichni byli spokojení. Klára Skalová
Soustředění sboru Daneťáček 2018
Stejně jako loňský rok jsme i letošní soustředění absolvovali v Krkonoších,
v krásné oblasti Horních Míseček, v penzionu Horské Zátiší. Všichni se na nás
moc těšili a my měli opět
veškerý
k naší
a

komfort
práci

potřebný

i

regeneraci

vzájemného

poznávání

a stmelování. Zkoušeli jsme
dvakrát denně, zejména písně
z naší nové hudební pohádky
„V PEŘINĚ“, ale také jsme se
již připravovali na vystoupení
rychle se blížících Vánoc. Zbyl
nám ale i čas na procházky,
výlet

na

Vrbatovu

boudu

a statečná skupinka došla až k prameni Labe, zaplavali jsme si, zazpívali
u ohně s kytarami a tancovali v pyžamech. Závěrečný koncert pro majitele,
personál a hosty penzionu měl veliký úspěch. Zaslouženě jsme si odvezli
množství

dárečků

na

památku

i

k užitku.

Za

všechny

z Daneťáčku

a odborný doprovod Lada Holaňová
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Po 25 letech.............
V pondělí ráno bylo v celém městě najednou rušněji než obvykle… začal
nový školní rok, a to je každoroční dopravní frmol. Stejně tak veselo bylo
i v Danetě, která letos slaví 25 let od svého vzniku. Významné narozeniny jsme
zahájili se vší slávou. Školní rok v Danetě zahájil samotný pan primátor MUDr.
Zdeněk Fink. Pozdravil děti ve třídách a následně všechny žáky základní školy
spolu s jejich rodiči a pedagogy na školní zahradě. Panu primátorovi všichni
poděkovali za mnoho let podpory a spolupráce. Žáci předali dárek z Chráněné
dílny Daneta, rodiče poděkovali velkou kyticí. Slova upřímných díků směrem
k městu, zastupitelům a samotnému panu primátorovi zazněla i z úst paní
zřizovatelky a zároveň maminky postižené dcery paní Mgr. Věry Kosinové.
Vyvrcholením slavnostního zahájení školního roku v duchu oslav 25 let bylo
hromadné vypouštění ,,balónků přání“ s logem Danety a skutečnými přáními od
handicapovaných dětí. Pokud je někdo najdete a budete chtít dětem udělat
radost, velmi je potěšíte… ředitelka školy Monika Bourová
Pohádkový les
V sobotu 15. 9. se v Malšovicích konal Pohádkový les pod vedením Centra
pracovní rehabilitace v Hradci Králové. Naše škola je již tradičním partnerem
této akce, tak jsme se i letos převlékly
za pohádkové bytosti a vydaly jsme se
vstříc

dobrodružství.

Na

našem

stanovišti měly děti za úkol poznat podle
hmatu různé povrchy a zařadit je do
správné

krabičky.

Všichni

se

úkolu

zhostili s vervou a nadšením. I někteří
rodiče poznali, že úkol není zase tak
jednoduchý, jak se na první pohled zdá.
Celý den jsme si moc užily a děkujeme
pořadatelům za tak pěknou a smysluplnou
akci. P. Šimková a H. Burešová
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
První zářijový den nás přišla přivítat naše Ája se spoustou zábavných úkolů.
Chodí celý rok v rámci alternativní a augmentativní komunikace. Navštívila nás
i včelka Mája, protože i my budeme po celý školní rok pracovat jako včeličky…
Naše Daneta letos slaví 25. výročí od založení, proto jsme při této příležitosti
vypouštěli balónky s přáními.
Zúčastnili jsme se prezentační
akce
kraje.

složek

IZS

Královéhradeckého

Na

místě

si

děti

mohly

prohlédnout hasičské vozy a jejich
vybavení,
zákrocích

policii
a

se

největší

svými

psy

úspěch

při
měla

záchranná helikoptéra, do které se
mohly odvážnější děti i posadit. Moc
jsme si to užili.
Navštívila nás také paní ze Zdravé pětky. Povídali jsme si o tom, jaké
potraviny jsou zdravé, jaké nezdravé a proč. Poznávali jsme ovoce a zeleninu.
Společně jsme si zacvičili na veselou písničku a za odměnu ochutnali zeleninku.
Všem se program líbil.
Jako každý rok, tak i letos jsme se vydali podívat na Dožínky. Počasí se
umoudřilo, a tak jsme si mohli prohlédnout domácí zvířátka, která tam na nás
čekala - od slepiček až po telátka. Měli jsme možnost vidět i zemědělské stroje,
na kterých jsme mohli oči nechat.
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V říjnu proběhlo první setkání s pejsky. Děti se na jejich návštěvu moc
těšily. Některé už lekce canisterapie zažily, jiné se s pejsky seznamovaly
poprvé. Všem se ale jejich přítomnost líbila. Už se těšíme na další návštěvu!
V rámci dne otevřených dveří jsme navštívili Střední odbornou školu
veterinární v Hradci Králové. Děti byly nadšené, viděly zblízka kravičku, koníky
i jiná menší zvířátka. Líbily se jim i pejsci, kteří poslouchali pokyny příslušníků
Policie ČR.
Začali jsme navštěvovat tělocvičnu u Střední průmyslové školy stavební.
Při pobytu se vždy hezky protáhneme a připravené hry jsou ve velkém prostoru
ještě lepší. Odcházíme vždy parádně unavení, ale s úsměvem na tváři.
Ve školce jsme pro rodiče a děti pořádali bramborové odpoledne. Společně
jsme se radovali z darů podzimu. Z brambor děti upekly výborné bramboráky
a společně s rodiči vyráběly skřítky „podomníčky“.

Protože v říjnu se slaví svátek Halloween, tak i my ve školce jsme si tento
den připomněli. A opravdu se k nám přišlo podívat spoustu strašidel a duchů.
Zkrátka jsme si to hezky užili.
6
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ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA
Bezpečné nábřeží
Začátkem září jsme se byli podívat na akci Bezpečné nábřeží. Hned
u vchodu jsme se vyfotili s panem policistou a mohli jsme si pohladit jeho
služebního psa. Potom jsme si zkusili, jak se sedí na motorce a v záchranářském
vrtulníku. Na připravených stanovištích jsme si prohlédli zbraně a zkusili jsme si
zastřílet na terč. Dostali jsme spoustu dárečků, ze kterých jsme měli velkou
radost. Akce se nám moc líbila. Pavla Šimková a žáci II.Z

Tajemství lesa a volání stromů v Ateliéru HDD
Ve středu 10. října se třídy 3.Z a 6.P zúčastnily výukového programu
s názvem „Tajemství lesa a volání stromů“ v Ateliéru HDD (Hudební divadlo
dětem). Žáci si prohlédli výstavu plnou podzimních barev a výtvarných technik.
Dále poznávali, co v lese roste a žije, dozvěděli se mnoho zajímavého o životě
a komunikaci stromů. Během výtvarné dílny si všichni vyzkoušeli grafickou
techniku zvanou „frotáž“, pomocí které si vytvořili lesního skřítka. Nakonec si
poslechli příběh o skřítku Cílkovi, jehož autorem je František Skála. Lucie
Štrajtová a žáci 3.Z
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Radek, Anička a Šimon: Dožínky

Zoopark Stěžery
V pondělí 17. 9. jsme si udělali výlet za zvířátky do Zooparku ve Stěžerách.
Rozdělili jsme se na dvě party a vyjeli jsme školním autem hned ráno. Po
příjezdu do Stěžer jsme se nasvačili, a pak už nás čekala prohlídka. Viděli jsme
králíky a prasátka, ale i pelikána, velblouda, zebru, klokana, papoušky i ještěrky.
Počasí se nám vydařilo a všichni jsme si to moc užili. Tereza Sedláčková a 3. P
8
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Pečivo pro zvířátka
Pro úspěšnost této akce, do které jste se většina Vás rodičů i dětí zapojila
v minulém školním roce, budeme v této aktivitě pokračovat i v letošním školním
roce. Pečivo, které by jinak skončilo v popelnici, tak udělá radost zvířátkům
v Zooparku Stěžery i zvířátkům paní Bártové v Bydžovské Lhotce, kam jezdíme
s dětmi na hipoterapii. Majitelé Zooparku Stěžery se nám velmi pěkně věnují při
našich návštěvách, navíc žáci s průkazkami ZTP mají při společných školních
akcích vstup zdarma. Suché pečivo budeme i nadále sbírat ve třídě 3. P u paní
učitelky D. Suché. Převoz pečiva velmi ochotně zprostředkovává P. Vítková.
Předem Vám všem, kteří se zapojíte, děkujeme. Suchá
Zdravá 5
Druhý zářijový týden naši školu navštívila již opakovaně milá paní Radka ze
společnosti Zdravá 5. Mgr. Radka Drobná k nám opět přijela se dvěma kufry na
kolečkách a košem se spoustou dobrot a zajímavých věcí. Zábavnou formou si
hrála a pracovala s dětmi a žáky mateřské, základní a střední školy Daneta. Na
písničkách a příbězích přibližovala protiklad zdravého a nezdravého životního
stylu. Zdůrazňovala význam každodenního pohybu a zdravého stravování. Děti
měly možnost tvořit obrázky ze zeleniny, došlo i na ochutnávání různých druhů.
Radce děkujeme za fajn programy, které pro naše děti a žáky připravuje.
Bohdana Voříšková
9

Listy Danety, číslo 1, ročník 14, 2018-2019

Adéla, Karel a Tereza: Zdravá 5

Den zvířat
Začátkem října jsme u příležitosti Mezinárodního dne zvířat navštívili
Střední odbornou školu veterinární v Hradci Králové - Kuklenách. Žáci této školy
spolu s pedagogy uspořádali pro návštěvníky "Den otevřených dveří" a připravili
bohatý program. Prohlédli
jsme si nejen školu, kde
byla
zvířata

umístěna
jako

drobná
hlodavci,

brouci a také hadi, ale
mohli jsme nahlédnout i do
stájí a podívat se na velká
zvířata. Venku, v prostoru
školní

zahrady,

shlédli

ukázky

jsme
výcviku

služebních psů PČR, dále
jsme se seznámili s jedním
ze psích sportů tzv. agility, kde pejsci spolu se svými páníčky zdolávají různé
překážky, tzv. parkur. Následovala ukázka hippoterapie a přehlídka malých i
velkých plemen psů. Z návštěvy této školy jsme byli nadšeni a moc se nám líbila
malá zvířata. Mohli jsme si pohladit potkany i fretku, také jsme si mohli vzít do
ruky nejedovatého hada a hladili jsme si spoustu pejsků, které si žáci SOŠ
veterinární na tento den přivedli do školy. Lucie Štrajtová a žáci 3.Z
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100. výročí vzniku Československa
Tento

významný

den

jsme

si

ve

škole

připomněli uspořádáním výstavy fotografií Hradce
Králové před sto lety a dnes. Na fotografiích
z dnešní doby se navíc objevovali žáci naší školy.
Každá třída se do fotografování zapojila. Moc nás
to všechny bavilo. Výstavu jsme doplnili vlajkami ČR
a dalšími materiály. V posledním říjnovém týdnu byli
žáci

základní

školy

pozváni

na

přednášku

o událostech, které se pojí k roku 1918. Přednášel
pan učitel Mgr. Tomáš Bedrna, kterého historie
velice zajímá a navíc díky vousům i prvního
prezidenta Tomáše G. Masaryka připomíná. A jak to
bude vypadat za dalších sto let? Některé děti z I.Z
si myslí, že telefony budou dělat všechno za nás,
auta budou létací a letadla budou mnohem a
mnohem rychlejší. Bohdana Voříšková

I na střední škole jsme si připomenuli 100. výročí vzniku Československé
republiky. Během celého jednoho dne jsme se ve výuce věnovali významným
milníkům naší historie, které zásadním způsobem utvářely náš stát. Významná
data jsme vepsali do mapy Československa, kterou jsme vytvořili. Připomněli
jsme si i významné osobnosti, které
se proslavily u nás i ve světě.
Neopomněli jsme zmínit významné
objevy, vynálezy a výrobky, které
Češi a Slováci dali světu. Cílem celé
akce bylo ve studentech vzbudit
národní hrdost a povědomí. Petra
Hlaváčková
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Ta naše Daneta
(text písně k slavnostnímu zahájení školního roku)

Tu naši Danetu, najdeš i na netu.
To je ten důvod můj milý, proč já tam raz dva tři jsem.
Jak na vlastní planetě, je v naší Danetě.
To je ten důvod vážení, že se se vším poperem.
Kytary nám hrají krásně písničku tklivou,
složíme si klidně básně, zvládnem to s pilou.
Po prázdninách oči svítí, že se zas sejdem,
máme nové aktivity, sotva se vejdem, no sotva se vejdem.
Daneta je jiná, zpívá s ní Střezina.
To je ten důvod můj milý, proč se nám rozjasní den.
Daneta má i sbor, to není žádný fór.
Letos má dvacet pět let, balónky připravit v let.

PŘEHLED DOTACÍ A DARŮ:
Spolek Daneta
Elektrárny Opatovice, a.s. - projekt "Daneta bez bariér" - 80 000 Kč
MV ČR - projekt "Dobrovolníci" - 39 000 Kč
MK ČR - projekt "Daneťáček 2018" - 35 000 Kč
MM HK - projekt "Volnočasové aktivity v Danetě - 2. pololetí - 16 800 Kč
Nadace JÚ - projekt "Kompenzační pomůcky pro zdravotně postižené - 20 000 Kč
MM HK - projekt "V peřině" - 10 000 Kč
KÚ KHK - projekt "Daneťáček 2018" - 25 000 Kč
Nadace Leontinka - projekt "Šikovné ruce zrakově postižených dětí" - 24 000 Kč
Škola
MM HK - projekt "Zelené srdce Danety" - 80 000 Kč
KÚ KHK - projekt "V kuchyni se nebojíme, s vařením si poradíme" - 24 000 Kč
Nadace Naše dítě - projekt "Daneta bez bariér II." - 50 000 Kč
KÚ KHK - projekt "Zelená laboratoř Danety" - 35 000 Kč

Vážení čtenáři, příště se na Vás budeme těšit začátkem ledna. Nezapomeňte
dění v Danetě sledovat také na www.daneta.cz a na facebooku. Za redakci Petr
Križan
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