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Kalendář 

27.1. - 28.1. Hudební komedie V PEŘINĚ  

31. 1. Pololetní vysvědčení  

1. 2. Pololetní prázdniny  

5.2. Den otevřených dveří na SŠ 

25.2. - 1.3. Jarní prázdniny 

 

MŠ 

13. 2. Valentýnská tvořivá dílna  

22. 2. Masopustní rej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honza:Vánoce 
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V PEŘINĚ 

Na malebném náměstíčku proti sobě stojí dva domy. V jednom je čistírna 

peří, ve druhém bydlí paní Hilda, vykladačka snů. Mezi rodinou z čistírny a paní 

Hildou panuje nepřátelství. Dědeček z čistírny totiţ objevil skrytý svět snů 

v peřinách a umí z nich vyčistit zlé sny. Jednoho dne však záhadně zmizí a celou 

jeho rodinu čeká dobrodruţství, o kterém se jim ani nezdálo…  

Hudební komedie V PEŘINĚ je další společný projekt ZUŠ Střezina  

a Centra Daneta. V nedělní podvečer 4. listopadu tleskal zcela zaplněný Malý sál 

Kongresového centra Aldis všem vystupujícím. Spolu s Daneťáčkem  

a akordeonovým orchestrem Safari vystoupili i pozvaní hosté. V pondělí naši 

hudebníci vyprodali dva výchovné koncerty pro ţáky základních škol. 

Pro velký úspěch budeme „PEŘINU“ reprízovat v lednu 2019. Dovolujeme si 

vás pozvat na tento nevšední hudební záţitek …Šárka Krpenská 

 

SLAVNOSTNÍ VÁNOČNÍ ZASTAVENÍ S ŢÁKY A PEDAGOGY CENTRA 

DANETA 

V kostele Sboru kněze Ambroţe se ve středu v podvečer setkali ţáci  

a klienti Centra Daneta, aby spolu se svými blízkými – rodiči, pedagogy, 

kamarády oslavili příchod nejkrásnějších svátků v roce – svátků vánočních. Za 

podpory přední české 

trombonistky, paní Lucie 

Houdkové, sboru Daneťáček 

a UPS – sboru pedagogů 

Centra Daneta, zazněly písně 

i skladby navozující 

atmosféru Vánoc. Vánoční 

koncert tak patří k dalším 

významným akcím na oslavu 

25. výročí zaloţení Danety. 

Šárka Krpenská 
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 

Na Mikuláše naší školku navštívili čert a andílek. Popovídali si s dětmi  

a vyslechli si od nich připravené písničky a básničky. Čertík uţ se těšil, ţe si 

někoho odnese. Do pekla si však nikoho odnést nemohl, protoţe všechny děti byly 

po celý rok moc hodné a andílek všem dal nějakou odměnu. 

 

V prosinci předškoláci naposledy v tomto roce navštívili ZŠ Daneta. Zde 

pro ně byly připraveny různé aktivity a úkoly zaměřené na vánoční a čertovská 

témata. Děti se krásně zapojily a tyto aktivity si velmi uţily. 

Vánoční tvoření s rodiči spojené s besídkou 

Kaţdá třída v naší MŠ postupně pro rodiče připravila jednoduché pásmo 

vystoupení dětí spojené s posezením a tvořením s rodiči. Všechna připravená 

vystoupení provázela příjemná vánoční atmosféra. Jsme rádi, ţe jsme se mohli v 

tom hektickém předvánočním čase na chvilku zastavit a uţít si těšení na Vánoce.  
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ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA 

Projektový den věnovaný dětským právům jsme tentokrát zaměřili na 

problém daleko závaţnější a sloţitější neţ se na první pohled zdá… 

Kyberšikana… spojení dvou slov s velkým dosahem… ţáci vybraných tříd 

dostali začátkem měsíce „manuál“ k nastudování a vysvětlení základních pojmů  

i problémů týkajících se tématu. V průběhu dopoledne jsme si znovu zopakovali 

základní pojmy, specifika problému a moţnosti řešení… ţáci v rámci svých 

moţností a schopností měli moţnost monitorovat problematiku kyberšikany  

a způsoby obrany proti tomuto velice závaţnému jevu. Z výsledného výstupu – 

anonymně zpracovaných pracovních listů – jasně vyplývá, ţe ţáci daný problém 

nejen pochopili, ale zamýšleli se i nad závaţností tématu. Šárka Krpenská 

Světový šampionát ve florbale v Praze 

Začátkem prosince jsme se zúčastnili akce „Se školou na MS ve florbale 

2018“ v O2 aréně. A byl to úţasný 

záţitek. Neuvěřitelná atmosféra na 

stadionu, spousta doprovodného 

programu a světový florbal 

v neposlední řadě. Velice rádi jsme 

se po Praze svezli metrem, snad  

i proto, ţe ho u nás nemáme. Vydatný 

oběd také všem moc chutnal. Petr 

Kriţan a ţáci VI.P 

Mikulášská nadílka 

Ve středu dopoledne navštívil naši školu Mikuláš se svou druţinou. Děti je 

zvědavě a nedočkavě vyhlíţely od samého rána. Mikuláš měl ve své knize 

zaznamenány všechny dobré skutky a hezké chování dětí, ale také trochu toho 

zlobení. Při pohledu na čerty a jejich pytle děti honem slibovaly, ţe se polepší. 

Tento slib stvrdily podáním si ruky s Mikulášem. Kaţdá třída si pro naše hosty 

připravila básničku či písničku, coţ se jim moc líbilo. Mikuláš s Andělem pak 

odměnili všechny děti sladkým balíčkem. Nadílka se tedy povedla a nezbývá nic 

jiného neţ myslet na naše sliby a těšit se zase za rok. 
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Vánoční projektový den se studenty Gymnázia Boţeny Němcové 

Předposlední prosincový školní den jsme proţili 

moc příjemné chvíle na předním bloku. Jako loni, tak  

i letos nás navštívili studenti gymnázia s paní učitelkou. 

Připravili si pro naše děti čtyři aktivity. Všichni měli 

moţnost si vybrat nebo proţít vše. Kaţdý si přišel na 

své. V jedné třídě se vyráběly vlaštovky, kterými 

potom děti házely na chodbě do dálky. V další třídě se 

tančilo vánoční just dance. V jiné třídě se omalovávalo, 

stříhalo a lepilo. A na chodbě potom ještě kluci stříleli 

na terč. Zazpívali jsme si všichni společně vánoční 

písničky a popřáli si krásné svátky. Bohdana Voříšková 
                       Natálie:Vánoční  

           projektový den   

Vánoce letem světem na zámku Karlova Koruna 

 V úterý 4.12. vyrazila třída III.Z spolu s kamarády ze třídy VI.P na výlet 

vlakem. Cílovou stanicí byl Chlumec nad Cidlinou a prohlídka tamního zámku. Tato 

prohlídka byla velmi nevšední. V kaţdé místnosti zámku byla ukázka vánoční 

výzdoby a zvyků z různých států světa – Česká republika, Rusko, Itálie, Norsko, 

USA atd. Bylo to velmi zajímavé a poučné srovnání. Za III.Z a VI.P Lucie 

Štrajtová 
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Vánoční anketa 

S kým trávíte Vánoce? 

Šárka Krpenská: S rodinou – maminkou a mými dvěma syny. 

Pavla Šimková: Vánoce trávím s mým přítelem Péťou. 

Jiří Pavlata: S rodinou, protoţe jsou ti moji nebliţší. 

Martin Fabián: S širší rodinou. 

Jaké koledy máte rádi? 

Šárka Krpenská: Klasické české koledy - Nesem vám noviny, Štědrej večer 

nastal, Pásli ovce Valaši. 

Pavla Šimková: Mám ráda Hříbě s rolničkou. A také O Vánocích – tu zpíváme 

s dětmi na vánočním vystoupení. 

Jiří Pavlata: České koledy mám nejraději – Štěstí, zdraví, pokoj svatý, Štědrej 

večer nastal, Jak si krásné neviňátko. 

Martin Fabián: Ty, které umím zahrát na kytaru. 

Ţivý nebo umělý strom? 

Šárka Krpenská: Vţdy ţivý, protoţe krásně voní. 

Pavla Šimková: Rozhodně ţivý, protoţe krásně voní a můţeme na něm zapalovat 

prskavky. 

Jiří Pavlata: Mám ţivý, mluví a já si s ním popovídám. A voní. 

Martin Fabián: Ţivý, někdy i promluví. 

Děkujeme za odpovědi. Ţáci 3.Z 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Patrik: Vánoce 
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ŠKOLNÍ DRUŢINA A ŠKOLNÍ KLUB 

První listopadový pátek v podvečer se děti ze školní druţiny proměnily  

v duchy, čarodějnice, kostlivce a jiná strašidla, která přišla oslavit svůj oblíbený 

svátek Halloween. Spací pytle a karimatky 22 dětí zaplnily školní druţinu do 

posledního místečka. Jakmile jsme se trošku zabydleli, rozproudila se plánovaná 

zábava. Nejdříve trochu tvořivých dílniček. A protoţe nám vyhládlo, povečeřeli 

jsme dýňovou polévku, kterou nám připravily paní kuchařky (a byla opravdu 

výborná). A pak rychle do pyţam a do "hajan". Ne, ne, to by bylo moc brzy na 

spánek. Za to taková procházka spojená se strašidelnými úkoly, to bylo pro děti 

v tu chvíli to pravé. Po splnění a samozřejmě po odměnách se konečně na řadu 

dostaly spacáky a "strašidelná pohádka na dobrou noc". Je pravda, ţe jsme toho 

moc nenaspali, ale i přesto se nám všem podařilo v sedm hodin s dobrou náladou 

vstát, uklidit si svůj "pelíšek", posnídat chléb, rohlík s máslem, sýrem a čaj.  

A zbytek jsme dospali aţ doma ve svých postýlkách. 

 

 

 

 

 

Vánoce ve školní druţině  

Připravili jsme pro děti dvě dílničky. V jedné tvořily skleněné svícínky  

a věnce, ve druhé pak vyráběly dopisy pro Jeţíška a přáníčka pro rodiče. Poté 

jsme se sešli v jídelně na štědrovečerní večeři – kuřecí řízečky s brambůrky  

a samozřejmě jsme nezapomněli na přípitek - dětské šampaňské. A pak náhle 

zazvonil zvoneček a navštívil nás Jeţíšek. Dárků pod stromečkem bylo dost.  

Před odchodem domů jsme si zahráli několik her a to byla zábava. Všem dětem  

a hlavně kolegům děkuji za úţasnou atmosféru. Lenka Danielová 



8 Listy Danety, číslo 2, ročník 14, 2018-2019 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Šimon: O Koblíţkovi 

Váţení čtenáři,  

příště se na Vás budeme těšit začátkem března. Nezapomeňte, ţe se o našich 

akcích dočtete také na webových stránkách www.daneta.cz a na facebooku.  

Děkujeme za přízeň v roce 2018 a do nového roku vám všem přejeme pevné 

zdraví, štěstí a radost z dětí. Za redakci LD Petr Kriţan 


