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              Listopad – prosinec 2014 

 

 

Kalendář 

22. 12. – 2. 1.  Vánoční prázdniny 

9. 1.    Integrační projekt ZŠ a MŠ: Čtení s tarbíky Tomem a Týnou 

20. 1 – 23. 1.  Konzultace o prospěchu a chování žáků 

28. 1.   Zápis do 1. ročníku na školní rok 2015/2016, 13:00 – 17:00 

29. 1.   Předání vysvědčení za 1. pololetí 

30. 1.   Pololetní prázdniny 

11. 2.   SŠ Daneta – Den otevřených dveří 

13. 2.   Integrační projekt ZŠ a MŠ: Logohrátky 

 

MŠ 

5. 1.  Zahájení provozu po Vánocích, 6. 1. a 20. 1. Canisterapie,  

14. 1., 21. 1., 28. 1. Solná jeskyně 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šimon Vondráček 

Vánoce 
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Vycházka MŠ do lesa 

V úterý 24. listopadu jsme se s dětmi vydali na podzimní vycházku do lesa. Jeli 

jsme autobusem na konečnou zastávku Pod Strání a za chvíli jsme došli do 

blízkého lesoparku. Poznávali jsme krásy podzimní přírody, učili se, jak se máme v 

lese chovat, všímali jsme si věcí, které do lesa nepatří a povídali si o tom, jak 

naopak  může člověk lesu prospět. Děti si postavily domečky pro skřítky 

PODZIMNÍČKY a společně jsme si povídali o zvířátkách z lesa. Čas však rychle 

ubíhal a my se museli vrátit zpět na autobus. Ještě jsme stihli nasypat ptáčkům 

slunečnicová semínka a pověsit lojovou kouli. Viděli jsme, že les je na zimu 

připraven a my se těšíme, jak půjdeme zvířátka v zimním období potěšit nějakou 

dobrotou. Učitelky MŠ 

 
 

„Ekovýlet“ do Svinar 

Jeden listopadový den jsme si se třídou VII. Z vyjeli do Svinar. Čekala na nás 

spousta krásných zážitků a úkolů. Po příjezdu jsme se nejprve vydali k malé 

farmě, kde jsme měli možnost naživo vidět 3 klokany, emu rodinku a prapodivné 

slepice, které vypadaly, jako by měly místo peří chlupatou srst. Poté jsme se 

vydali směrem k lesu, kde si pro nás naše úžasná asistentka Míša připravila 

zajímavý program. Dozvěděli jsme se, co jsou to lesní patra, v přírodě jsme 

hledali barvy duhy a nakonec jsme byli poslepu odvedeni spolužákem ke stromu, 

který jsme následně museli poznat. V lese se nám natolik líbilo, že jsme skoro 

nestihli zpáteční autobus do školy. Vše ale dobře dopadlo, odnesli jsme si nové 

poznatky o lese a už se nemůžeme dočkat na další výpravu do přírody. P. Šimková 

 

I. P v solné jeskyni 

I letos se naše třída I. P již od října těší pravidelným návštěvám v solné jeskyni. 

Rodiče byli opět velmi vstřícní a zaplatili našim žáků 10 pobytových hodin a 

umožnili jim pondělní relaxace za doprovodu zklidňující hudby v příjemných 
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prostorech. Většina žáků spíše odpočívá, jen Dominik doprovází hudbu hrou na 

kantele, či aktivně zkoumá léčivou sůl a hraje si s ní. Všichni si tuto terapii užívají 

a navíc si posilují svoje zdraví. G. Faltýnková  

 

Výstava s kreativní dílnou v Ateliéru HDD 

Sníh letos přišel právě v době naší návštěvy výtvarné dílny v hudebním divadle. 

Tentokrát tu vystavovala malbu na hedvábí Dita Dostálková a Martina Špinková.  

Celý program se nesl v duchu nebeských andělů. Děti si měly možnost ozdobit 

skleněnou vánoční ozdobu, kterou si doma pověsí na stromeček. Na závěr této 

krásné předvánoční chvíle žáci viděli Biblický příběh o Jonášovi. B. Voříšková 

 

Vánoční čtení v knihovně v Jaroměři 

Sice se nám v tom počasí ráno ze školy nikam moc nechtělo, ale nakonec jsme se 

ve středu 10. 12. na výlet přece jen vydali. Jeli jsme samozřejmě vlakem, a to do 

Městské knihovny v Jaroměři, do její pobočky na jednom velkém sídlišti blízko 

nádraží. Paní knihovnice nás seznámila s provozem knihovny, s dělením knih podle 

věku i podle žánru. Ptala se dětí na slova jako: spisovatel, básník, … a ty ji 

příjemně překvapily svými znalostmi, dokonce vyjmenovaly i některé autory a 

oblíbené známé pohádky. V teplíčku vánočně vyzdobené knihovny, při cukroví a 

čaji, jsme si poslechli úryvek z knížky Krtek a Vánoce a několik hádanek o zimě. 

Na rozloučenou jsme paní knihovnici předali přáníčko, které jsme pro ni vyrobili, 

popřáli pěkné svátky, společně zazpívali koledu a vydali se na cestu zpátky. S. 

Formánková 

Pro naše žáky bylo toto setkání s knihovnou velmi poutavé a poučné. A co na to 

říkají oni sami? 

Radek: „ Paní knihovnice hezky povídala!“ 

Tomáš H.: „Moc jsem si pošmáknul na cukroví.“ 

Tomáš M.: „ Příště s vámi zase někam pojedu.“ 

Milana: „Nejvíc se mi líbil krtek.“ 
 

Projektový den: Dětská práva 

V pátek 12. prosince proběhl na naší škole projektový den věnovaný právům dítěte  

pod názvem “Moje práva – vím, co smím…“ I tentokrát se PD zúčastnily vybrané 

třídy, ve kterých se žáci pod vedením svých pedagogů zamysleli, na co vše mají či 

nemají práva. Každý z žáků si mohl vybrat a později i vyplnit zajímavý pracovní 

list a ověřit si tak míru svých znalostí. Někteří žáci si dokonce pracovní listy sami 

vyrobili formou „dopisů pro Ježíška“. Všechny pracovní listy jsme si později 

vystavili na prezentačním panelu, aby se s našimi znalostmi mohli seznámit i 
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ostatní žáci školy. Myslím, že akce se zdařila, užili jsme si zajímavé dopoledne a 

příští rok máme na co navázat. Š. Krpenská 

 

Besídka v COMGATU 

Ve středu 10. prosince nás naši kamarádi Martin a Marián pozvali „k sobě do 

práce“. Zaměstnanci firmy Comgate připravili pro děti z II. P úžasnou vánoční 

besídku. Pod vyzdobeným vánočním stromečkem čekala spousta dárečků, ty 

dětem rozdával Mikuláš a pečlivě zjišťoval, kdo byl hodný a kdo ne, kdo si dárky 

zaslouží. A že těch dárků bylo opravdu hodně. Měli jsme nachystané i slavnostní 

pohoštění, napečené cukroví, připravený čaj i kávu. Besídku jsme si opravdu 

úžasně užili a ještě jednou moc moc děkujeme. Š. Krpenská 

 

   
 

Mikuláš v Danetě 

Ani letos při svých obchůzkách nevynechal Mikuláš Danetu. Se dvěma čerty a 

andělem postrašili žáky na základní škole, následně pokračovali do mateřské školy 

a denního stacionáře. Svou pouť ukončili na střední škole a odborném učilišti. 

Mikuláš tradičně zhodnotil žákovo chování v uplynulém roce, nechal si slíbit hodné 

chování na rok nastávající a po poslechu básniček, říkanek a koled rozdal balíčky 

s odměnou. I letos museli čerti odejít do pekla s prázdnou. M. Fabián    

 

Návštěva Elišky 

V úterý 7. prosince navštívila základní školu královna Eliška Rejčka se svojí 

družinou. Eliška, šašek a dvorní dámy prošli všechny třídy a potěšili překvapené 

děti, které od hostů dostaly královské dukáty. Na závěr došlo k předání hraček, 

jež budou pro žáky pěkným předvánočním dárkem. M. Černá 
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Příspěvky našich žáků 
 

Recitační soutěž 

Dne 14. 11. paní učitelka Voříšková uspořádala recitační soutěž. Já a Ondra jsme 

měli připravenou básničku Nerostou houby, ale Ondra byl ten týden nemocný, tak 

místo Ondry recitoval pan učitel Skalský. Soutěž vyhráli: Ondra Tomi, Kateřina 

Doležalová a Lia Havelková. Samuel Hübl, VIII. Z 

 

Turnaj v Dobble 

26. 11. jsme v družině hráli turnaj ve stolní hře Dobble. Do turnaje se zapojili 

všichni žáci ze školy. Do finále postoupili Šimon, Ondra P., Jana a já. Nakonec 

turnaj vyhrál můj spolužák Ondřej Pilař. Moc mu gratuluji a těším se, až ho 

porazím v nějakém dalším turnaji. Viktor Bohdanecký, VIII. Z 

 

Vystoupení Daneťáčku v Třebechovicích pod Orebem 

Dne 27. 11. jsme jeli do Třebechovic pod Orebem. Když jsme vystoupili, na 

nádraží nás čekalo školní auto. Dojeli jsme do domova pro seniory Zdislava. Čekalo 

tam na nás dobré občerstvení, chlebíčky a zákusky. Zpívali jsme a při písni Škoda 

lásky jsme s nimi tančili. Moc se mi tam líbilo a doufám, že tam pojedeme zas. 

Kateřina Doležalová, VIII. Z 

 

Adventní tvořivá dílna ve školní družině 

Ve čtvrtek 11. 12. jsem navštívila ve školní družině tvořivou dílnu. Připravili jsme 

společně vánoční dětský punč, pekli jsme vánoční cukroví a vyráběli jsme vánoční 

ozdoby. Nakonec jsme si všichni zazpívali vánoční koledy s paní učitelkou 

Holaňovou. Jana Veselá, VIII. Z 
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Přípravy na vánoční besídku v Besedě 

Těším se na vánoční besídku v Besedě, protože nacvičujeme hned dvě 

představení. S Daneťáčkem zkoušíme muzikál O dvanácti měsíčkách, kde zpívám 

hlavní chlapeckou roli ženicha. S naší třídou připravujeme písničku Vánoční čas od 

skupiny Nightwork, ve které rapuji krocana Jerryho. Ondřej Pilař, VIII. Z 
 

 

Odborná příloha 
 

Vaše dítě má autismus 

(sdělení diagnózy, triáda postižení, další postupy a možnosti) 

Autismus je jednou z nejtěžších poruch dětského psychického vývoje. Dítě 

postižené autismem má problémy v komunikaci, sociálních vztazích a 

představivosti. To se samozřejmě odráží na celém jeho školním životě. Do školy 

nastupuje dítě s autismem tak trochu jako „návštěvník z cizí planety“. Vidí, slyší, 

cítí, ale málo světu a lidem okolo sebe rozumí. Jaká je tedy účinná léčba? 

Jediným obecným a prokazatelně úspěšným způsobem pomoci dětem s autismem 

je speciální pedagogická péče s využitím metodiky kognitivně behaviorální 

terapie. Pokud dítěti svým speciálním přístupem umožníme porozumět světu, 

který ho díky jeho handicapu chaoticky obklopuje, je stoprocentní šance, že u 

dítěte dojde ke zlepšení. Speciálně vyškolení pedagogové užívají nejčastěji 

metodiku strukturovaného učení, která za prioritu považuje nácvik funkční 

komunikace a individuální přístup v psychoedukaci. Vizualizace a strukturalizace 

jsou základními metodickými pilíři přístupu k lidem s autismem. 

 

Speciálně pedagogická diagnostika žáků s autismem  

Co se vlastně děje, když do naší školy nastoupí dítě s diagnózou autismus?  

Vždycky nám jde o čas. Co nejdříve diagnostikovat dítě vzhledem k jeho mentální 

a sociální úrovni a na základě diagnózy stanovit optimální pedagogický přístup. 

Diagnostiku provádíme podle speciálního počítačového programu „Specifický 

vývojový profil žáka s PAS“. Zjišťujeme úroveň poznávacích schopností, paměti, 

napodobování, vizuomotoriky, komunikace, sociálního chování, sociální hry, jemné a 

hrubé motoriky. Snažíme se zjistit, co je pro dítě motivací. Sledujeme, jaké 

podněty v dítěti vyvolávají problémové chování. Vše zaznamenáme a program nám 

vyhodnotí, jak by mělo probíhat další vzdělávání žáka s autismem, kde má 

dostatečné rezervy, které je potřeba rozvíjet. To je mnohdy velmi složitá a 

dlouhodobá záležitost. Některým dětem s autismem mohou vadit hlasité zvukové 

impulsy, jiné může dráždit dotyk s určitým materiálem, některé nesnáší pachy 

např. parfémů. Výsledky diagnostiky jsou přeneseny do grafu, který nám znázorní 
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vývojový profil dítěte. Z něj lze vyčíst, na jaké mentální úrovni ve sledované 

oblasti se dítě nachází a na základě toho stanovit odpovídající vzdělávací postup. 

Konkrétně to znamená, že dítě, které se v oblasti poznávacích dovedností 

pohybuje na mentální úrovni pěti let věku, nemůžeme učit číst slova. Musíme se 

zaměřit na vývoj předčtenářských dovedností nejlépe formou hry. Svoje 

výsledky porovnáváme se závěry psychologických vyšetření žáků. Zjištěné 

poznatky slouží jako podklady pro vytvoření individuálních plánů osobního rozvoje. 

Ty jsou vytvářeny pro každou vzdělávací oblast. Třídní učitel v nich stanoví cíl, 

kterého chce ve sledovaném období ve vzdělávání dítěte dosáhnout. Cíl není 

formulován obecně, ale je rozpracován do konkrétních detailních kroků. 

Příště: „Máme doma autistu“ (co bychom měli dělat, nad čím se zamyslet, 

možnosti řešení problémů). Mgr. Šárka Krpenská 
 

 

Co si přejí žáci IV. P k Vánocům? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8                           Listy Danety, číslo 2, ročník 10 

 

 
 

 

Vánoční přání 
Za vedení a kolektiv zaměstnanců Danety přejeme všem žákům, rodičům a 

přátelům školy radostné a klidné Vánoce a úspěšný rok 2015. 

 

 

Vážení čtenáři, nezapomeňte, že o našich akcích se také dočtete na webových 

stránkách www.daneta.cz. Nejenže v Aktualitách najdete všechny školní aktivity, 

ale prohlédnete si i více fotografií. Také jsou zde aktuálně vystavovány i některé 

důležité provozní informace. Děkujeme vám za přízeň v roce 2014 a další číslo 

Listů Danety připravíme v únoru příštího roku. Za redakci LD Jan Skalský 

 

http://www.daneta.cz/

