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           Markéta:  

           Těšíme se na prázdniny 

 

Hvězdy ve Filharmonii… 

Daneťáček – pěvecký sbor žáků a klientů Centra Daneta zazářil ve 

hvězdném stylu. V neděli 17. června spolu se svými přáteli téměř zaplnil sál 

hradecké Filharmonie… Koncert „Dotýkat se hvězd“ byl součástí společných 

projektů Danety a ZUŠ Střezina. Spolu s Daneťáčkem a akordeonovým 

orchestrem Safari vystoupili i hosté – UPS učitelský pěvecký sbor obou škol… 

Nedělním podvečerem zazněly známé písně z repertoáru obou sborů, 

zavzpomínali jsme na úspěchy Zlatovlásky a měli možnost „ochutnat“ z nově 

připravovaného muzikálu „V Peřině“, který bude mít premiéru v listopadu 2018… 

Šárka Krpenská 
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ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2018 (22. ročník) 

Tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině 

Termín sbírky: Středa 16. května 2018 

Kytičky pro letošní rok: 

Barva stužky: vínová 

Hlavní téma letošní sbírky: 

Nádory tlustého střeva 

I v letošním roce jsme se opět sbírky zúčastnili a i přes nepřízeň počasí se akce 

vydařila… 

Šárka Krpenská 

Škola v přírodě  

        Předposlední květnový 

týden jsme společně se 

žáky mateřské, základní i 

střední školy odcestovali na 

školu v přírodě na Malou 

Skálu.  Ubytovali jsme se v 

příjemném hotelu Skála, 

kam se vždy rádi vracíme. 

Velký dík patří všem zaměstnancům hotelu, kteří se nám snažili vyjít ve všem 

vstříc. Plnili naše specifické požadavky. Letos nám připravil pan majitel velké 

překvapení v podobě večerní pojížďky elektrickým vláčkem do blízkosti hradu 

Frýdštejn. Tuto atrakci jsme si báječně užili a dávali jsme to spontánně znát 

hlasitými obdivnými výkřiky a potleskem.  

Okolí nám nabízelo mnoho krásných míst k podívání. Počasí nám také přálo, 

proto se někteří vydali vlakem do Zoo Liberec, na Pantheon i na skalní vyhlídku 
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Drábovna. Přilehlé louky i lesy poskytovaly spoustu místa k soutěžím, hře i 

stavění domečků a vzkazů z přírodnin. Všechny děti se zapojily do celotýdenní 

hry ,,Setkání s Matkou přírodou“ a každé družstvo svědomitě plnilo úkoly ,,Pilné 

včelky“. Poslední společný večer jsme zakončili diskotékou. Na závěr pobytu si 

každý účastník odvezl diplom za statečnost a dárek pro vzpomínku.  

Bylo nám všem společně moc hezky, proto se těšíme za rok na další výjezd. 

    Marcela Říčanová 

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 

Během května jsme navštívili Ateliér HDD. Tentokrát s tématem domácích 

a hospodářských zvířat. V ateliéru jsme si mohli prohlédnout a pozorovat malá 

kuřátka a dozvěděli jsme se také spoustu užitečných informací o hospodářských 

zvířatech. Návštěva se nám velmi líbila.  

Tento měsíc jsme se vrhli na vaření. 

Společně jsme vybrali zdravé recepty a 

přichystali si podle nich dobrůtky. Při vaření 

jsme nezapomněli na ovoce, zeleninu a mléčné 

výrobky. Prostě vše pro zdraví. Na jídlech 

jsme si pak náležitě pochutnali.  

Na konci měsíce nás čekala škola v 

přírodě. Pobyt se konal na Malé Skále – 

krásném turistickém místě. Během školy v 

přírodě nás čekal výlet do Zoo Liberec, 

šipkovaná a 

další hry. 

Největším 

cílem však 

bylo hledání 

pokladu, který 

jsme nakonec 

opravdu našli. 

Během pobytu 

jsme ušli 
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spoustu kilometrů a byli jsme unavení. Celé jsme si to ale řádně užili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V květnu a červnu jsme měli 

možnost jezdit na oslících. Děti 

byly nadšené, většina z nich 

projížďku na oslících absolvovala 

úplně poprvé. Při jízdě děti 

doprovázela paní Martina, děti si 

mohly oslíky pohladit a vyzkoušet 

pár cviků. Po vyjížďce si oslíky 

samy vodily, vykartáčovaly je a 

byly se podívat v chlévě. Ten 

ozdobily svými malůvkami.   

Hned na začátku června se slaví Mezinárodní den dětí. U nás v MŠ jsme ho 

oslavili s Večerníčkem, Ájou a různými úkoly. Tyto úkoly byly specificky 

zaměřené – stavění, výtvarné vyrábění, pohybové aktivity, všechny nás moc 

bavily a celé dopoledne jsme si parádně užili.  Samozřejmě nechyběla ani sladká 

tečka v podobě zmrzliny jako odměna za splnění úkolů. O to se nám tento den 

líbil více :-) 

Na červen připadl i datum zahradní slavnosti, kterou jsme připravili pro 

rodiče. Po krátkém námořnickém vystoupení, spojeném s pasováním předškoláků 
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a předáváním dárečků, následovalo opékání buřtů na zahradě MŠ. Už se těšíme 

na další rok! 

Jedno dopoledne jsme věnovali návštěvě Pohádkového lesa v Šimkových 

sadech. Při cestě jsme potkali mnoho pohádkových bytostí a u každé nás čekal 

nějaký zapeklitý úkol. Všechny úkoly jsme však úspěšně splnili a vyřešili. 

Odměnou nám byl krásný diplom a skvěle strávené dopoledne.  

Zábavné soutěže a odměny byly na Den dětí připraveny nejen u nás v MŠ, 

ale o něco později i ve stacionáři. Opět jsme si soutěžení a následné odměňování 

velmi užili.  

U příležitosti oslav k jubileu založení MŠ Klíček tato mateřská škola 

pořádala výstavu prací dětí z různých mateřských škol s názvem „Na plotě“. 

Naše děti do výstavy také poslaly své obrázky. Samotná výstava byla opravdu na 

plotě MŠ Klíček, kde jsme si i my byli prohlédnout obrázky ostatních kamarádů. 

Připraveno bylo i zábavné tvoření. Takže jsme se při návštěvě výstavy opravdu 

nenudili.  

ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA 

Zdravé zoubky 

Letos jsme si mohli zajímavý preventivně-interaktivní program Zdravé 

zoubky zažít v naší 1.P a 1.Z. Studentky Střední zdravotnické školy žákům 

poutavě vyprávěly o důležitosti a pravidlech ústní hygieny, zdravé stravy a 

možnostech a pravidlech používání dentálních pomůcek. Nejvíce ale všechny 

upoutal zvětšený model úst a zubního kartáčku. Každý si na tomto modelu mohl 

zkusit, jakým způsobem se o svůj chrup starat a jak ho čistit. Tato část 

přednášky se všem nejvíce líbila.  Dozvěděli jsme se také spoustu zajímavých 

informací a stavbě zubu, počtu zubů v ústech, o mléčných zubech a trvalém 

chrupu. Po skončení si každý odnesl domů omalovánku.  Mgr. Marcela Říčanová 

Den Země 2018 

Na začátku května (2. – 4. 5.) se v naší škole Danetě uskutečnil DEN 

ZEMĚ. Třídy základní školy si svátek naší planety připomínaly ve středu a třídy 

střední školy v pátek, přičemž program tohoto ekologického projektového dne 

byl víceméně totožný. Nejprve jsme debatovali nad stavem naší planety. Zajímali 

se o její postavení ve vesmíru a určovali podmínky, bez kterých by život zde 
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nebyl možný (světlo, teplo, vzduch, voda, půda). Poté, co jsme si uvědomili tyto 

nezbytné předpoklady, představili jsme si přírodu živou (rostliny, houby, keře, 

stromy, zvířata lidé). V dalším programu následoval projekt, který zkoumal, co 

naší planetě pomáhá a co naopak škodí – jednalo se o výtvarně pracovní aktivitu, 

jejímž výsledkem byla usměvavá planeta Země s věcmi, které ji prospívají a 

naopak smutná planeta Země s věcmi, které ji škodí.  V závěrečné části měli naši 

žáci za úkol rozmyslet, jak by mohli pomáhat naší planetě, aby se její ekologický 

stav nezhoršoval. Nápady se týkaly především třídění odpadu a šetření s vodou a 

energiemi. Tomáš Bedrna 

Výstava v Auparku – Papírové Safari 

Koncem května jsme se vydali s dětmi z 2. P do Auparku na výstavu velkých 

papírových zvířat. Hned u vchodu nás vítal pyšný lev, dětem se líbil také slon, 

želva a had. Potkali jsme i opici, krokodýla, chobotnici a medvěda. Se zvířátky 

jsme si udělali krásné fotky.  Suchá 

Florbalový turnaj základních škol speciálních „O pohár Danety 2018“ 

Koncem května jsme 

v naší škole uspořádali již 

tradiční florbalový turnaj „O 

pohár Danety“.  Možnost 

zahrát si florbal a zasoutěžit si 

o zajímavé ceny si nenechalo 

ujít cekem šest týmů. Naše 

mužstvo se ve velké konkurenci 

umístilo na krásném čtvrtém 

místě. Nechybělo ani 

občerstvení, a to v podobě 

čerstvého ovoce, buchet…. 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 

Letní hry pro radost 
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V polovině června se žáci naší školy zúčastnili Letních her pro radost v 

Kolíně. Po slavnostním zahájení na nás čekalo několik atletických disciplín, a to 

běh na 60 m, skok daleký, hod míčkem a běh na 400 m. Zpestřením her byla 

účast několikanásobného mistra ČR v motokrosu Jiřího Čepeláka, rekordmanky 

v hodu kladivem Kateřiny 

Šafránkové a v neposlední řadě 

přítomnost tradičního maskota 

her. Samozřejmě nechybělo ani 

občerstvení, a to v podobě 

chutných koláčů a osvěžujících 

limonád. V rámci vyhlášení 

vítězů a slavnostního zakončení 

byli žáci odměněni zlatou 

medailí. Domů jsme si odvezli 

spoustu krásných zážitků a vzpomínek, těšíme se na příští ročník. Petr Križan a 

žáci V.P, II.Z a III.Z 

 

Závěr školního roku patří výletům 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Michal: 2.Z výletuje 
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Ondřej: Bowling v Pardubicích 
 

Začátkem května jsme se vydali na úžasný výlet… Byli jsme pozváni na 

chalupu naší paní asistentky … Přálo nám počasí, užili jsme si sluníčko i 

nádhernou přírodu CHKO Broumovsko…  Výlet se opravdu vydařil a všichni moc 

děkujeme za pozvání … Za všechny ze 4. P Šárka Krpenská                                                                            

V pátek 8. 6. jsme vyjeli s třídou I.Z na výlet do Fajnparku v Chlumci nad 

Cidlinou. Pro některé z nás se už samotná cesta vlakem stala velikým a prvním 

životním 

zážitkem. 

V samotném 

Fajnparku to 

po té bylo 

samé 

překvapení. 

Nejdříve 
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jsme se zahřáli na skákacích trampolínách, následně si pak někteří z nás 

vyzkoušeli Bumperball. Pokračovali jsme jízdou v Safari, prolétli jsme se v UFO 

a prošli bosou nohou taktilní stezku. Následně jsme se seznámili s dinosaury a i 

nám známými domácími zvířaty. Fajnpark byl tak úžasný a tak veliký, že jsme 

rozhodli tam jet v příštím roce znovu. Fabián, III.P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 Listy Danety, číslo 5, ročník 13, 2017-2018 
 
 

V červnu jsme navštívili metropoli naší republiky. Viděli jsme toho spoustu, 

např. Václavské náměstí, Prašnou bránu, Staroměstské náměstí, Karlův most, 

areál Pražského hradu… Velice rádi jsme se po Praze svezli metrem, snad i 

proto, že ho u nás nemáme. Oběd v McDonald‘s také všem moc chutnal. Počasí 

nám přálo a výlet se vydařil. Petr Križan a žáci 5.P 

                                                                                  Stanislav: Metro v Praze 

 

Ve středu 20 6. jsme se 

s dětmi vydali na výlet do Bioparku 

Štít u Chlumce nad Cidlinou. Hned 

na uvítání před námi rozprostřel 

svá nádherná pírka páv a trpělivě 

čekal, až si ho všichni prohlédneme. 

Viděli jsme zde spoustu opiček, 

lemurů, papoušků, ale i kozy a koně. 

Velice nás nadchli krásní lvi, tygři a 

pumy. Výlet jsme zakončili 

zmrzlinou a návštěvou zahradní 

restaurace. Suchá 
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„Pojďte s námi za pohádkou…“ 

Tento projekt jsme si ve třídě 1.P užívali čtvrt roku. Žáci se v průběhu 

blíže seznamovali s klasickými i méně známými pohádkami. Učili se soustředěně 

naslouchat čtenému textu, při kterém si každý mohl vybrat, jestli bude při 

poslechu ležet na koberci nebo sedět v lavici. Po přečtení textu následoval vždy 

rozhovor s návodnými otázkami. Žáci si procvičovali odpovědi celou větou. Učili 

se postupně vyprávět podle obrázků na tabuli nebo v dětském stolním divadélku. 

Několikrát se stalo, že si žáci sami ,,rozehráli“ pohádku bez pomoci nás 

dospělých. Nejoblíbenější pohádkou se stala ,,Červená Karkulka“ a nejvíce chtěli 

žáci předvádět ježibabu.  O pohádkách jsme si ,,sepsali“ knihu s názvem ,,Moje 

pohádková knížka“, ve které jsme plnili řadu úkolů, dopisovali slova, vystřihovali 

obrázky, skládali puzzle,….  

Nyní máme knihu celou hotovou a těšíme se, že ji předáme svým rodičům 

jako veliké překvapení na konci školního roku. Jistě rodiče ocení, že každá kniha 

je originál a autorem je právě jejich dítě. M.Říčanová, 1.P 
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CO SE DĚLO V NAŠÍ DRUŽINĚ V KVĚTNU A V ČERVNU  

V květnu jsme se věnovali keramice – děti si vytvořily kočičky, ptáčky, 

sluníčka… Jelikož nám sluníčko přálo, tak jsme si užívali vodních her – koupání 

v bazénku, stříkání z hadice atd., procházky, hřiště a práce na zahradě.  

Měsíc červen jsme hned na začátku oslavili Mezinárodním dnem dětí a 

divadlem. Blíží se konec školního roku a i my se na to připravujeme. Poslední 

akce, kterou uspořádáme, bude zmrzlinová party. 
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Odborná příloha 

Když v lednu 2010 uvedl Steve Jobs na trh iPad, pravděpodobně vůbec 

netušil, jakou službu tím dětem s těžce narušenou komunikační schopností 

prokáže. Věděl, že to je převratná věc, nicméně jeho význam si zřejmě 

neuvědomoval. Steve byl workoholik. Chtěl, aby všechny technologie, které 

vyvíjel, byly lehké, snadno a intuitivně ovladatelné, dokonalé, s precizním 

designem. Dalším jeho skvělým počinem byly filmy pro děti. S nadšením se 

pouštěl do kouzel na počítači. Jeho příběhy, jako třeba Toy story nebo Hledá se 

Nemo, byly světovými trháky. V Americe film Hledá se Nemo vydělal 340 miliónů 

dolarů, ve světě dokonce 868 miliónů dolarů.  

Lidi milují příběhy a děti se na nich skvěle učí rozeznávat, kdo je hrdina a 

kdo padouch. Láska že hory přenáší. Poznávají, že i přes špatnou emoci se může 

člověk přenést. Díky pohádce či příběhu se člověku může udělat lépe.  

Děti, které nemohou mluvit nebo mluví pro své okolí nesrozumitelně, mají 

omezené možnosti ve sdělování svých potřeb, prožitků a při vyjadřování svého 

vlastního názoru. IPad jim poskytuje neomezené množství komunikačních 

tabulek, snadné použití vlastní fotografie a hlasový výstup. Stačí, když má dítě 

chuť ke komunikaci, iniciuje kontakt s druhým člověkem a chápe princip 

komunikace. Pak už si s ním rodič nebo kamarád může popovídat o takovém 

skvělém filmu, jako je např. film Hledá se Nemo.  

Díky iPadu může hodnotit film, vyjadřovat svoje vlastní emoce nebo třeba 

poukázat na svůj strach, obavu či mimořádný prožitek. 

IPad by měla dětem se závažnou poruchou komunikace hradit pojišťovna, tak 

jako dětem s tělesným handicapem hradí vozík. Rodině iPad dopřeje společnou 

tvorbu komunikačních tabulek. Investice do iPadu se rozhodně vyplatí. Poskytne 

dítěti možnost kontaktu a vzájemného respektu.  

PS: Když už to Steve tak geniálně vymyslel:-) Bohdana Voříšková 
 

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  


