Kalendář
14.3. Den otevřených dveří v ZŠ
26. 3. Zahájení výuky plavání
28.3. - 29. 3. Noc s Andersenem (školní družina)
28. 3. Velikonoční nadílka
29. 3. – 2. 4. Velikonoční prázdniny
4. 4. Projektový den: Světový den autismu
11. 5. Přednáška Mgr. Krpenské na téma „Máme doma autistu“v rámci 90. výročí
otevření areálu dnešní Fakultní nemocnice Hradec Králové
MŠ
21. 3. Vypouštění Morany
29.3. Velikonoční tvořivá dílna
18. 4. Den otevřených dveří v MŠ
30. 4. Čarodějnický rej

Šimon Vondráček: FlyZone Park
1

Listy Danety, číslo 3, ročník 13, 2017-2018

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
I na začátku roku pokračujeme v
návštěvách solné jeskyně, kde se nám moc
líbí. Děti si užijí relaxaci a hru v neobvyklém
prostředí. Vždy odcházíme velmi dobře
naladěni.
Uskutečnila se návštěva kamarádů ze
ZŠ Daneta. Paní učitelka Voříšková měla
opět připravený program pro předškoláky,
tentokrát se zimní tématikou. Děti si
procvičovaly paměť, zrakové a sluchové
vnímání,

orientaci

v

prostoru

i

předmatematické dovednosti. Těšíme se na
příští setkání.
V lednu začaly lekce plavání v městských lázních. Na tuto aktivitu se děti
velmi těšily. Lekce jsou postaveny tak, že hravou formou vštěpují dětem
pozitivní vztah k vodě, základy plavání a samotné plavání.
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ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA
Projektový den lidských práv
Ve čtvrtek 4. ledna 2018 jsme zažili mimořádný den. Konal se zde den
lidských práv, který u nás realizovali tentokrát studenti 2. ročníku Gymnázia
Boženy Němcové. Dopoledne jsme se všichni sešli v tělocvičně, kde jsme si
vysvětlili, na co všechno mají děti v dnešní době právo. Taky jsme si připomněli,
že to není samozřejmé ve všech zemích světa. Slíbili jsme si, že se budeme se
studenty, kteří nás navštívili, seznamovat. Budeme se snažit udržet dialog a
rozhodně zvládneme nějaké přehnané emoce a nesprávné chování.
Studenti si připravili ve třech třídách zajímavé aktivity. Ve III. Z skládali
s dětmi vlaštovky s následnou soutěží, kdo dál dohodí. Kromě toho tam chlapci
skládali ještě další papírové modely aut. Ve II. Zs dětmi vykreslovali omalovánky
třech

králů

a

vyplňovali
nejrůznější slovní
doplňovačky. A v
I. Z holky i kluci
tancovali

Just

dance. A to byla
poměrně

fyzicky

náročná disciplína.
V závěru jsme se
opět sešli všichni
v tělocvičně a zpívali jsme s kytarou písničku, kterou jsme doprovázeli zábavným
pohybovým doprovodem. Písnička se jmenovala Kdo jsi kamarád, tak pojď si
s námi hrát.
Po celou dobu se všechny děti k sobě velmi pěkně chovaly a aktivně se
zapojovaly do nabízených činností. Sdílely společně pro obě strany přínosné
dopoledne. Bohdana Voříšková
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Florbalový turnaj základních škol speciálních „JAROMĚŘSKÁ HOKEJKA“
V lednu

jsme

se

zúčastnili

7.

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 devět
týmů. Naše mužstvo se ve velké konkurenci umístilo na krásném třetím místě.
Velkou radost máme ze získaného ocenění pro vítěze dovednostních disciplín –
konkrétně pro Stanislava Matouše. Nechybělo ani občerstvení, a to v podobě
obložených housek a limonád. Akce se opravdu vydařila, všichni jsme si to
náramně užili a těšíme se na příští ročník. Petr Križan a žáci V. P, 2. Z a 3. Z

Ondřej Tomi: Florbalový turnaj „JAROMĚŘSKÁ HOKEJKA“
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14. ZIMNÍ HRY PRO RADOST - Kolín
Začátkem února se sportovci naší školy
zúčastnili 14. ZIMNÍCH HER PRO RADOST v
Kolíně. Vzhledem k blížící se zimní olympiádě
v Jihokorejském

Pchjongčchangu,

i

zdejší

olympiáda byla převážně v duchu zimních her. Na
účastníky čekala celá řada sportovních aktivit, od
sjezdu na bobech, přes letní hod kladivem, které
nám představila samotná Kateřina Šafránková, po
běh na lyžích. Zimních her se zúčastnilo velké
množství sportovců, kteří zajistili tu pravou
atmosféru. Všichni si událost plně užili a stali se
vítězi se zlatými medailemi. Martin Fabián
Zimní radovánky 2. P
Napadl nám konečně sníh, a tak jsme se s dětmi pořádně oblékli a vyrazili
jsme na školní zahradu. Tam jsme si našli kopeček. Nejdříve jsme jezdili na
bobech, pak jsme zkusili i
sáňky. Poté se děti vozily
po zahradě. Do toho nám
padal

pohádkově

sníh,

úplná nádhera. Adélka sice
nejezdila, ale náramně se
bavila

pozorováním.

Denisek krásně prosil o
další jízdy a velmi zkušeně
vystupoval z bobů. I do
kopečka běhal s nadšením.
Moc jsme si to všichni
užili a těšíme se zase na příště. Doufáme, že to nepřijde až za rok. Dana Suchá
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Za odměnu ve FlyZone Parku
V lednu jsme byli za odměnu ve FlyZone Parku. Převlékli jsme se a potom
už nám nic nebránilo tomu, abychom se vrhli do víru trampolín, prolézaček,
zákeřného zametače a virtuální reality. Během dovádění jsme si odskočili i na
malou svačinu a v místním baru si někteří koupili kofolu, párek v rohlíku nebo
džus. Celé dopoledne jsme si moc užili a budeme se snažit si co nejrychleji
vysloužit další odměnu. Třída II. Z
V pátek před jarními prázdninami jsme si zpestřili dopoledne sportovním
zážitkem … Společně s kamarády z třídy pana učitele Križana jsme vyrazili do
FlyZone Parku. Toto zábavní centrum nabízí celou škálu aktivit pro malé i velké.
Skákali jsme na trampolínách, překonávali překážkovou dráhu… A vše si náramně
užili …Za všechny z IV. P Šárka Krpenská

Ondřej Tomi: dopravní výchova
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Jan Formánek:
Valentýn
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ŠKOLNÍ DRUŢINA A ŠKOLNÍ KLUB
V novém

roce

jsme

se

účastnili mnoha zajímavých akcí.
Jedna

z nich

byla

Freestyle

v obchodním domě Aupark, kde
jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli
sportovní koloběžky a kola na
speciální dráze. To byla jízda.
Ale
nesportovali,

abychom
tak

jsme

jen
také

odpočívali a relaxovali, a to pomocí
antistresových

omalovánek

ve

spojení s hudbou. U této aktivity
jsme vydrželi celou hodinu a naše
výtvory byly nádherné.

Poslední akcí, kterou jsme uzavřeli měsíc
únor, byla oslava Valentýna. Na tento den
jsme vymysleli dílničky. Tvořili a pekli jsme
srdíčka

pro

maminky

a

tatínky.

Lenka

Danielová

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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