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                                                       Ondřej: Zahradní slavnost 

Zahradní slavnost 

V pondělí 17. června proběhla akce  

k oslavám 25. výročí založení Danety. Na 

Zahradní slavnost se připravily všechny 

třídy opravdu poctivě, ať už se jednalo  

o úžasná vystoupení žáků či pedagogů školy 

nebo chutné pohoštění připravené studenty 

naší střední školy na rautu. Velice děkujeme 

i rodičům, kteří si v dopoledních hodinách 

našli čas a přišli nás podpořit. A přálo nám  

i počasí. Zahradní slavnost se opravdu 

vydařila. Lada Holaňová  
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Škola v přírodě    

Koncem května se žáci Danety i s učiteli zúčastnili školy v přírodě  

v malebné Malé Skále. Již tradičně nás čekalo komfortní ubytování a výborný 

servis v Hotelu Skála. Počasí nám sice ukazovalo svoji méně vlídnou tvář, avšak 

žádného účastníka ani déšť neodradil od aktivit v přírodě a výletů do okolí. Za 

necelý týden jsme stihli mnoho procházek a aktivit, každý den si pak žáci našli 

chvilku na tvorbu deníku a na vyhodnocení dne. Největší ohlas u žáků vzbudil 

výlet vlakem do Liberce, kde někteří z nás navštívili místní zoologickou zahradu 

a jiní zase DinoPark a iQLANDII. Milým zpestřením byl čtvrteční výlet po okolí 

místním turistickým vláčkem a samozřejmě dětská diskotéka. Závěrečné 

hodnocení provázela radost z odměn i diplomů a všeobecné veselí, že jsme školu 

v přírodě všichni zdárně absolvovali bez úrazů a přisátých klíšťat. Jiří Pavlata 

 

 

 

 

 

 

 

Český den proti rakovině 

Letos se uskutečnil již 23. ročník této nejstarší sbírkové 

akce v ČR, při které zakoupením žlutého kvítku měsíčku 

lékařského můžeme podpořit boj proti rakovině. A jako 

tradičně se této akce zúčastnila MŠ, ZŠ a SŠ Daneta. Ve 

středu 15. května se žáci i zaměstnanci školy do sbírky opět 

zapojili, a to jak prodejem, tak i zakoupením žluté kytičky.  

Všichni jsme se ozdobili žlutým kvítkem a vyjádřili tak svoji 

solidaritu s nemocnými rakovinou. A příští rok se samozřejmě 

zúčastníme zase. Šárka Krpenská 
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 

Měsíc květen byl velice bohatý na události a aktivity. Největší událostí byl 

společný výlet všech tříd do Častolovic. Už samotná cesta vlakem byla pro děti 

velkým dobrodružstvím. Řízek k obědu už byl tou pomyslnou třešničkou na dortu. 

Po vydatném obědě na nádvoří s fontánou jsme se prošli po zámeckém parku  

a navštívili zdejší zámeckou minizoo a oboru s jeleny, daňky a divokými prasaty.   

 V první polovině května proběhl zápis nových dětí do mateřské školky. Pro 

děti byly připraveny lákavé aktivity, činnostní úkoly a zajímavé hračky. Po 

absolvování zápisu si každý nový žáček vybral z nabízených dárků. Na budoucí 

kamarády se všichni těšíme. 

 Předškolní děti vyrazily jako každý rok na týdenní pobyt v přírodě do 

Českého ráje. V přírodě najezdily mnoho kilometrů na koloběžkách a seznámily 

se s mnoha zvířátky. Vyrazily na okružní jízdu výletním vláčkem, navštívily 

zoologickou zahradu v Liberci a na závěr si zatancovaly na diskotéce. Všechny 

děti si za to, jak školu v přírodě zvládly, odnesly balíček s odměnami. Ostatní 

děti ze školky se vypravily na dobrodružnou návštěvu Městských lesů Hradec 

Králové. S milou paní lektorkou se naučily, jak se v lese správně chovat, jak  

o les a zvířátka v něm pečovat. Měli jsme štěstí na slunečné počasí, a proto 

jsme si v lese všichni užili dosyta volnosti pohybu, klidu a vůně přírody. 

 Navštívili jsme také výstavu Podmořský svět v Denním stacionáři Daneta, 

kterou pro děti připravili zdejší klienti. Po vstupu do budovy jsme se ocitli  

v podmořském světě s rybami, kraby, medúzami, mušlemi a chobotnicí. Všechny 

děti se svezly ponorkou do prvního patra, kde společně s klienty stacionáře 

malovaly, tiskaly tiskátky a vyřešily připravený kvíz. Nakonec návštěvy si 

všechny děti na přímořské pláži našly poklad, který si také odnesly domů. 

Začátkem měsíce června se třída Broučků vydala na výlet do Chlumce nad 

Cidlinou. Jejich cílovou stanicí byla zahradní železnice. Děti i paní učitelky 

obdivovaly nádherně vybudované železniční tratě se spoustou tunelů a mostů, po 

kterých se proháněly mašinky. Milý pan majitel dětem dokonce připravil i něco 

dobrého na zub. Závěrem výletu si všichni prohlédli zámecký park u zámku 

Karlova Koruna. 
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 Jako každoročně proběhla v červnu Zahradní slavnost. Děti rodičům 

předvedly krátké hudební vystoupení, po kterém následovalo velké překvapení  

v podobě rytířského souboje skupiny historického šermu Servus Bellum. 

Závěrem celé slavnosti byli naši milí předškoláci od rytířů pasováni na školáky. 

Po skončení se mohli rodiče a děti občerstvit a popovídat si. 

 Následující den jsme byli pozváni na dětský den do našeho stacionáře. Pro 

děti byla připravena různá stanoviště se zajímavými úkoly, za jejichž splnění 

děti dostaly razítko. Výměnou za získání všech razítek si mohly vybrat odměnu  

a sladký zákusek. 

 V červnu se naši předškoláci jeli naposled podívat do základní školy. 

Povídali si o tom, jak budou trávit volné dny o prázdninách, především co 

všechno je čeká po jejich skončení. Také si prohlédli zajímavé pomůcky a hry, 

které na ně budou v září čekat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I letos jsme se účastnili výstavy, kterou pořádala MŠ Klíček. Zaslali jsme 

jim několik výtvarných děl a našimi obrázky byla vyzdobena část školní zahrady. 

Vydali jsme se tedy na návštěvu Klíčku, kde jsme si prohlédli obrázky dětí ze 

školek z celého města.  Marcela Říčanová 

 



5 Listy Danety, číslo 5, ročník 14, 2018-2019 
 
 

ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA 

Den Země 2019 

Na přelomu dubna a května (29. 4. – 7. 5.) se v naší škole Danetě uskutečnil 

TÝDEN ZEMĚ. Program letošního projektového týdne byl zaměřen zejména na 

třídění odpadu. 

Nejprve jsme debatovali nad 

stavem naší planety. Zajímali se  

o její postavení ve vesmíru. 

K tomuto účelu nám posloužila 

videoukázka s názvem Paxi objevuje 

Sluneční soustavu. Následně jsme  

a určovali podmínky, bez kterých by 

život zde 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, jak naši žáci umí 

třídit odpad. Pomocí prezentace jsme si teoreticky připomenuli třídění na plasty, 

papír, sklo, elektroodpad a bioodpad. 

Studenti středních škol se poté zapojili do integrační aktivity s denním 

stacionářem, při které bylo naším úkolem uklidit levý břeh trati vedoucí od 

Denního stacionáře Daneta po železniční zastávku Hradec králové – Slezské 

předměstí. Tomáš Bedrna 

Dětský den 

Poslední květnový den jsme ve škole prožili dětský den ve společnosti 

studentů Gymnázia Boženy Němcové a taneční skupiny Shakedance z Chlumce 

nad Cidlinou. Tančili jsme, hráli florbal, stříleli na terč a zpívali. Jako dárek si 

každé dítě odneslo fotografii, která byla pořízena před novou pomůckou  

s názvem Green Screen, takže někdo si nesl svůj portrét jakoby z vesmíru nebo 

třeba se lvem. Bohdana Voříšková 
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Abilympiáda 

V sobotu 18. 5. se vydalo osm žáků naší školy s dvoučlenným doprovodem 

do Prahy do Jedličkova ústavu na Abilympiádu. Náročné cestování vlakem a 

metrem nám plně vynahradily bohaté zážitky, 

které na nás čekaly. Po úvodním ceremoniálu se 

žáci rozešli na stanoviště jednotlivých disciplín, 

kde celé dopoledne pracovali na zadaném úkolu. 

Po obědě pro nás měli pořadatelé přichystané 

divadelní představení s tématikou života 

Rudolfa Jedličky. Součástí programu byl i trh 

chráněných dílen, tak jsme nakoupili i sladkosti 

a pár dárečků domů. Na závěr proběhlo 

netrpělivě očekávané vyhlašování výsledků. Naši 

žáci byli úspěšní – vyhráli dvě zlaté a tři 

bronzové medaile a dostali tři ocenění. 

Spokojení a hrdí s taškami, s dárky a medailemi 

na krku jsme se pak vydali zpět k vlaku. Všem 

se nám to moc líbilo a prožili jsme společně 

krásný den, na který budeme jistě dlouho vzpomínat. Hana Panchártková 

Zdravé vaření 

Po celý měsíc květen se v Danetě opět „zdravě vařilo“. Cílem projektu bylo 

opětovně se pokusit dokázat, že zdravá výživa není špatná, že zdravé jídlo může 

být i dobré, že se zdravá výživa může stát i trvalou součástí života našich žáků. 

Pokusili jsme se o změnu postojů ke „zdravému jídlu“ – zdravému stravování – co 

je zdravé, může být i dobré. 

Celoškolní soutěž zdravého vaření měla svá přesná pravidla, jednotlivé 

třídy se v rámci svých možností pustily do vaření jednoduššího pokrmu či do 

přípravy celého menu. 

Soutěž též hodnotila přísná porota. Hodnotila se nejenom „zdravost“ 

pokrmu, ale i vzhled a složitost přípravy pro žáky dané třídy a samozřejmě chuť. 

Všichni jsme se náležitě bavili, zdravě soutěžili a dokázali si, že výchova ke 

zdravému životnímu stylu může být i velice příjemná. Šárka Krpenská 



7 Listy Danety, číslo 5, ročník 14, 2018-2019 
 
 

Hry pro RADOST – KOLÍN  

Florbalový turnaj 

V pátek 14.6 se, jako již tradičně, Daneta zhostila role pořadatele 

florbalového turnaje O pohár Danety. Ve vyloženě horkém letním dni si to  

o prvenství v turnaji přijely rozdat čtyři týmy základních škol speciálních 

(PROINTEPO – Hradec Králové, NONA – Nové Město nad Metují, SPZŠ 

Chrudim, SPZŠ Chlumec nad Cidlinou) a samozřejmě nemohl chybět i náš 

hvězdný výběr. 

Po úvodní prezentaci týmů a seznámení s programem turnaje se začalo 

hrát. Nehrající hráči mohli využít doprovodný program – slalom mezi kužely na 

čas a střelbu na brankáře, případně jen poslouchali hudbu, svačili a doplňovali 

tekutiny. Velmi vhod nám všem pak přišlo výborné občerstvení v podobě buchet  

a chlebíčků od našich šéfkuchařek. 

Po mnohdy dramatických bitvách a přestřelkách, na jednu či druhou bránu, 

jsme se krátce po poledni dopracovali k výsledkům turnaje. Ten ovládli chlapci 

ze SPZŠ Chlumec nad Cidlinou, kteří neztratili ani bod. Náš florbalový „bílý 

balet“ skončil po velikém 

boji na čtvrtém místě. 

Sláva vítězům, čest 

poraženým. Všichni hráči, 

ale i jejich doprovody si 

celý turnaj užili a nikdo se 

nezranil. Všichni účastníci 

turnaje na závěr obdrželi 

medaile i drobné hmotné 

ceny a rozjeli se zpět do 

svých výchozích bodů.  

Jiří Pavlata 
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Naši žáci jsou tvořiví – Luční kvítí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Patrik 

                         Žáci 3.P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Žáci 2.Z 

                                                                               Anička 

 

Závěr školního roku patří výletům 

Začátkem června jsme se vypravili s dětmi na zámek Častolovice. Některé 

děti jely školním autem, některé vlakem.  Po dobré svačině jsme se šli podívat 

do minizoo na zvířátka. Nejvíce jsme se těšili na lamy, poníky, kozy a ovce, které 

jsme mohli nakrmit. Viděli jsme také prasátka s malými selátky, pávy  

a morčátka. Stavili jsme se také na nádvoří, kde nás zaujala kašna s rybičkami. 

Poslední zastávkou byla cukrárna u rybníka, kde si každý koupil něco dobrého. 

Počasí nám přálo, výlet se vydařil. Dana Suchá 
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Pondělní společný výlet jsme si opravdu užili. Společně s kamarády ze třídy 

2. P + 4. P + 5. P jsme se vydali do nedalekých Šimkových sadů na piknik. Dopředu 

jsme měli nakoupené buřtíky, párečky, sýry, zeleninku… Oběd ve škole jsme si 

odhlásili a vyzkoušeli si, jak chutnají grilované dobroty přímo venku. Na dětském 

hřišti jsme si vyzkoušeli naši obratnost. 

Sluníčkové dopoledne se opravdu vydařilo… za 1. P Šárka Krpenská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biopark Štít 

Biopark Štít je soukromé chovné zařízení pro chov exotických i domácích 

zvířat ohrožených vyhynutím. Biopark začal vznikat v druhé polovině roku 2014. 

Nachází se ve vesnici Štít/Klamoš, která leží ve vzdálenosti 6 km od Chlumce 

nad Cidlinou. Při návštěvě bioparku jsme měli možnost vidět šelmy (lvy, tygry, 

levharty, pumu), primáty (kočkodany, lemury, makaky), ptáky (různé druhy 

papoušků, zoborožce, ledňáčky, holuby) a ostatní zvířátka (želvy, koně, drůbež, 

kozy, kozly atd.). V čase oběda jsme měli možnost sledovat akce krmení, kdy 

každý návštěvník může vidět, jak se které zvíře krmí a jakou potravu dostává.  

Moc děkujeme personálu bioparku za milé přijetí a trpělivost, kterou 

s námi měli… určitě pojedeme zase. Šárka Krpenská 
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ŠKOLNÍ KLUB A DRUŽINA 

„Zasloužené a bezpečné prázdniny přeje školní družina 

aneb co jsme vše zvládli.“ 

Konec roku se nám kvapem přiblížil a s ním také očekávané prázdniny. A 

protože chceme letní volno prožít spokojeně a bez nehod, vymysleli jsme ještě 

na poslední týden projekt: “Bezpečně na prázdniny”, ve kterém jsme chtěli 

zdůraznit, na co si musíme dávat pozor nejen doma, ale také hlavně  

v přírodě, na hřišti a také u vody při koupání. Povídali jsme si o jednotlivých 

situacích, dramaticky je předváděli a prakticky zkoušeli jednoduchá ošetření 

pro případ, že by se někdy někomu něco stalo. Vlastně jsme si o tom povídali 

průběžně po celý školní rok, ale nejen to.  

Když se ohlédneme zpět, zjistíme, kolik jsme toho v družině stihli.  

      Vyráběli jsme různé 

krásné předměty  

z kaštánků a různých 

přírodnin, z papíru  

a textilu, malovali na 

kamínky, kreslili obrázky 

na výstavy.  

      Na hřišti jsme 

hlavně sportovali, učili se 

tenis, podbíhat a skákat 

přes lano, hráli vybíjenou, 

jezdili na kole  

a koloběžkách a zdokonalovali se v různých týmových hrách jako například 

florbalu, kopané nebo ve stolním tenisu. 

      Samozřejmě nemůžeme opomenout, že jsme pomáhali starat se o naše 

minizoo a jedno krásné jsme navštívili i mimo školu. V zimě jsme také vyráběli 

krmítka pro ptáčky. 

      Družinová odpoledne jsme také obohatili o projektové dny na téma zdraví, 

kde jsme se učili, jak to chodí u lékaře a vyzkoušeli si různá ošetření. 

      S družinkou jsme po celý rok prožívali každé významné svátky v různých 

ročních obdobích – slavili Vánoce i Velikonoce a vyráběli různé dekorační 
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předměty. Také jsme si připomínali významné mezinárodní dny a oslavili stoleté 

výročí naší republiky. Samozřejmě nesmím zapomenout na celoroční oslavy  

25 let naší školy! 

     Kromě toho jsme také dvakrát přespávali v družině, a to při příležitosti 

Dušiček a Halloweenu a samozřejmě také nevynechali Noc s Andersenem. Obojí 

jsme si velmi užili a těšíme se na příště! 

 
      Po celý rok probíhalo hodnocení dětí za jejich chování a aktivity  

s každoměsíčním vyhodnocením jejich snahy a obdržením drobných cen.  

      Na závěr bych ráda zmínila začátek rekonstrukce našeho školního hřiště. 

Nám se k naší radosti na hřišti objevil taktilní chodníček z kamínků, kůry  

a dřeva, který v družině rádi využíváme. Také se v letním horkém počasí 

osvěžujeme nově postaveným mlhovištěm. 

  Za vše moc děkujeme a těšíme se, co nás ještě nového překvapí na hřišti, 

až se vrátíme z prázdnin! 

      Ale o tom až zase v dalším čísle našeho časopisu :-) 

Přejeme krásné letní prázdniny a dovolenou bez nehod! Jana, Lenka a 

Hanka – vychovatelky ŠD 
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Ve druhém pololetí pokračovala i činnost školního klubu. 

V zimním období jsme se věnovali prevenci před nemocemi, navštěvovali 

jsme solnou jeskyni, kde se nám moc líbilo. 

A když bylo venku ošklivo, vyráběli jsme si různé zábavné "věcičky„, třeba 

dětmi tolik oblíbený sliz nebo aspikové bábovičky. 

V polovině března jsme si byli vyzkoušet jízdu zručnosti v Auparku, kterou 

pořádal Bike club. Děti si vyzkoušely jízdu na kole i na koloběžce, překonávaly 

různé překážky. 

S příchodem jara jsme pořádali turnaj ve cvrnkání kuliček. Navštěvujeme 

různá sportovní hřiště, a když sluníčko svítí až příliš, ve stínu altánku hrajeme 

společenské hry a u toho si pěkně povídáme. 

Školní rok nám utekl jako voda až se těšíme na prázdniny. 

Jitka Čepová, vychovatelka ŠK 

 

 

PŘEHLED DOTACÍ A DARŮ: 

Spolek: 

Nadace JÚ - projekt "Volnočasové aktivity v Danetě 2019" - 20 000 Kč 

Nadace Dobré dílo - projekt "Kompenzační pomůcky pro zdravotně postižené" - 10 000 Kč 

Statutární město Hradec Králové - projekt "Rekondiční pobyt pro zdravotně postižené" - 90 

000 Kč. 

Statutární město Hradec králové - projekt "Daneťáček 2019" - 20 000 Kč 

NF Českého rozhlasu - projekt "Nevidím hudbu, slyším hudbu, rozdávám hudbu" - 15 000 Kč 

MK - projekt "Terapie uměním pro zdravotně postižené" - 35 000 Kč 

 

Škola: 

Nadace GCP - projekt "Cesty pro vozíčkáře a nevidomé" - 48 000 Kč 

MONETA Money Bank, a.s. - projekt "Bezpečné hřiště" - 45 000 Kč 

Statutární město Hradec Králové - projekt "Florbalový turnaj v Danetě" - 4 000 Kč 

Statutární město Hradec Králové - projekt "Hledej ptáčka, zasaď rostlinku, ..." - 73 000 Kč 

KÚ KHK - projekt "Chci se naučit zdravě žít" - 21 600 Kč 
 

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  


