Kalendář
9. – 13. 3.
15. 3.
20. 3.

Jarní prázdniny
Odevzdání přihlášek na SŠ
Integrační projekt ZŠ a MŠ:
Zpívání v džungli
23. 3.
Zahájení plaveckého výcviku
1. 4.
Projektový den: Světový den autismu
1. 4.
Velikonoční nadílka
2. 4., 3. 4., 6. 4. Velikonoční prázdniny
10. 4.
Integrační projekt ZŠ a MŠ: Počítání na moři
20. – 24. 4.
Škola v přírodě: Malá Skála
21. 4.
Projektový den: Den Země

A. Davidová

MŠ
2. 3. Policejní pohádky – beseda s Policií, 3. 3., 17. 3. a 31. 3. Canisterapie, 10. 3.
Ateliér s dílnou, 4. 3., 11. 3., 18. 3. a 25. 3. Solná jeskyně, 19. 3. Vypouštění
Morany, 20. 3. Zpívání v džungli – integrační projekt MŠ a ZŠ, 26. 3. Velikonoční
tvořivá dílna
Zápis do 1. ročníků
Ve středu 28. 1. 2015 proběhl v naší základní škole tradiční zápis do 1. ročníků.
Letos se nesl v duchu tarbíků. Na děti čekala překážková dráha s tarbíky,
spousta krásných pomůcek a hraček a pochopitelně i dáreček na památku.
Rodiče měli možnost prohlédnout si celou školu a seznámit se s naší bohatou
nabídkou terapií, služeb i volnočasových aktivit. Nám už nezbývá než se těšit na
září 2015 na nové prvňáčky. Zuzana Kramářová
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Kouzelník ve školce
V pondělí 16. února 2015 nás navštívil kouzelník opravdu se vším všudy, kouzlil i s
živým králíčkem, kterého si mohly děti pohladit. Čaroval s kartami, dokonce i
penízky padaly z kapes dětí. Děti byly nadšené a samy si kouzlení vyzkoušely,
každý se chtěl zapojit. S kouzelníkem byla i legrace, ze zlobivých dětí kouzelník
vyčaroval hodné, ale za nic na světě nás kouzlo nechtěl naučit. Tereza Lednová
Den otevřených dveří na střední škole Daneta
Ve středu 11. února 2015 proběhl na naší škole v Lidické ulici ve třídách
středních škol DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Případní zájemci středoškolského
studia si zde mohli prohlédnout zdejší prostory (učebny, keramickou dílnu,
cvičnou kuchyňku, truhlářskou dílnu, zahradu), poté následovala počítačová
prezentace, která uchazeče o studium seznámila s obsahem jednotlivých
předmětů, chodem školy (projektové dny, akce, zapojení do e-twinningu) a
možným budoucím uplatněním. Po teoretické části následovala část praktická,
která nabídla možnost drobného zapojení do běžné výuky. Zájemci tak nahlédli
do hodin keramiky (praktická škola) a hodiny praní (odborné učiliště), kde si naši
žáci procvičovali práci s mandlem. Doufáme, že se Den otevřených dveří všem
líbil a splnil jejich očekávání. Tomáš Bedrna
Sněhuláci pro Afriku 2015
Centrum pro zdravotně postižené Daneta se na konci měsíce února zapojilo do
již 3. ročníku celorepublikového charitativního projektu „Děti pomáhají dětem Sněhuláci pro Afriku“. Cílem této akce, která proběhla pod záštitou MŠMT, bylo
postavit co nejvíce sněhuláků a pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání.
Děkuji všem rodičům, žákům a klientům, kteří se rozhodli finančně podpořit
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tento projekt. Společně jsme pro organizaci Kola pro Afriku vybrali 1 000 Kč.
Josef Suchánek

Oslavy vysvědčení
Ve čtvrtek 29. ledna dostávají všichni žáci pololetní vysvědčení. Rozhodli jsme
se, že snaha našich žáků si zaslouží odměnu a to návštěvou cukrárny. Protože
jsme byli pilní, pochutnávali jsme si podle přání na toustech nebo dortu. K tomu
jsme si objednali ovocnou šťávu s malinami, která nejen vypadala úžasně, ale i
lahodně chutnala. Posezení nám zpříjemňovala i velmi milá obsluha. Těšíme se, až
si zase zasloužíme opětovnou návštěvu. I. P Gabriela Faltýnková
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V rámci oslavy pololetního vysvědčení jsme jeli na slavnostní oběd do obchodního
centra FUTURUM. Žáci byli nadšeni a ukázali, jak se umí v tomto prostředí
hezky chovat. Dnešní slavnostní den se moc vydařil, proto chceme v této tradici
pokračovat i nadále. Petr Križan a žáci II. P a III. P
Jak píšeme v Danetě?
Tradičně v únoru vystavujeme písanky a písemné práce našich žáků na chodbě
základní školy v Nerudově ulici. Při návštěvě této výstavy zjišťujeme, že se
můžeme setkat v Danetě s rozličnými typy písma. Vystavují zde své práce žáci,
kteří píší klasickým psacím písmem, písmem Comenia Script, hůlkovým písmem a
Braillovým písmem. Ke psaní mnohdy žáci používají i počítač, v některých
případech je to jejich jediná možnost. Výstava je tedy pestrou přehlídkou
písma. Vždy záleží na schopnostech žáka. Obyčejně na školách existují písanky
krasopisné a ty méně úhledné. U nás v Danetě je těchto kategorií mnohem víc.
V tomto je Daneta „multipísmová“. Bohdana Voříšková

Družinový turnaj v šipkách
Vzhledem k tomu, že lednové počasí vůbec nepřeje zimním aktivitám na školní
zahradě, uspořádali jsme ve středu 21. ledna ve školní družině turnaj v šipkách.
Do kvalifikace našeho turnaje se zapojila většina žáků školy a nakonec do finále
postoupili vždy 3 nejlepší chlapci a 3 nejlepší dívky. Vítězkou v kategorii dívky se
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stala Adélka Davidová, která ve finále hodila celkem 73 bodů. V kategorii chlapci
byl nejlepší Ondra Tomi s 92 body. Josef Suchánek

Valentýnské tvoření ve školní družině
V týdnu před svatým Valentýnem (14. února) proběhlo ve školní družině několik
akcí věnovaných svátku všech zamilovaných. Například v rámci pracovně
technických činností žáci připravovali jednoduché valentýnské chlebíčky ve
tvaru srdce a při výtvarných činnostech si mohli vyrobit krásné valentýnské
přáníčko. Věříme, že si žáci valentýnské tvoření ve školní družině užili a že si
podobné tvoření brzy společně zopakujeme. Lenka Danielová a Kateřina Cihlová,
vychovatelky ŠD

„Ve školní družině proběhla akce Valentýn. Připravovali jsme chlebíčky a
valentýnské přáníčko. Přáníčko jsem darovala mamince, která z něj měla radost.
Akce se mi moc líbila a těším se na další akci ve školní družině.“
Jana Veselá, žákyně VIII. Z
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Sdílená hodina v odborném učilišti Daneta
Dne 3. 2. jsme byli na odborném učilišti Daneta. Připravovali jsme společně
oběd: špenátovou polévku a bramborovou kaši s řízkem obalovaném v jogurtu a
kari. Obědy ve škole jsme měli odhlášené. Oběd byl výborný a také jsme se
dozvěděli, jak to v hodinách praktického výcviku chodí.
Kateřina Doležalová, žákyně VIII. Z
Jaro se blíží …
nejen do VII. Z

R. Štěpán

K. Holubová

Vážení čtenáři,
nezapomeňte, že aktuální zprávy z akcí si můžete přečíst na stránkách
www.daneta.cz. K prohlížení je zde i množství fotografií ve fotogalerii.
Za redakci LD Vám přeji, ať jarních dní už jenom přibývá. Jan Skalský
_____________________________________________________________________
Prezentace projektů
Velikonoční tvořivá dílna pro děti a rodiče je realizována s podporou Města Hradec Králové.

Pomůcky pro zdravotně postižené děti je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého
rozhlasu ze sbírky Světluška.
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Máme doma autistu
Když se v rodině narodí dítě s postižením, automaticky se veškerá pozornost soustředí na
něj. Rodiče však brzy zjistí, že problém se netýká pouze postiženého dítěte, ale celé rodiny.
Zdraví sourozenci jsou stranou, matky často přicházejí o práci, otcové tvrdě pracují, aby
uživili celou rodinu jedním příjmem.
Rodiče se často svěřují s následujícími pocity. Je u nich velice obvyklé navzájem se tiše, nebo
přímo obviňovat („Je autistický, protože jsi v těhotenství kouřila.“ „Má to z tvojí rodiny,
protože tvůj strýc je schizofrenik“ atd.). Rodiče také neúnavně obviňují sami sebe („Špatně
jsem se o sebe starala, když jsem byla těhotná“ atd.). Někdy k těmto pocitům přispívá
nesprávná myšlenka z let minulých o příčinách vzniku autismu v podobě teorie o „chladných
matkách“ (citově odměřených, které svou emocionální odtažitostí způsobily autismus u
svého dítěte). Nemalou měrou někdy přilévají olej do ohně příbuzní a známí rodin („Já jsem
ti to říkal, že si ho nemáš brát, byl vždycky divný“ atd.).
Pocity viny někdy vystřídají pocity beznaděje. Rodina se dostane z prvního šoku, rozhodne
se vzít pěvně věci do vlastních rukou a vydá se hledat pomoc. Často se však setká s názorem
„Vaše dítě je zatím příliš malé, my pracujeme až s dětmi staršími.“. Pokud dítě dostane
diagnózu později, je rodičům často sděleno, že už promeškali určitá mezní období důležitá
pro vývoj dítěte.
K problémům rodičů se potom může připojit chronické nevyspání, velké napětí ve vztahu a
obrovská únava. Z matek se stávají pečovatelky, z otců živitelé rodiny a původní vztah mužžena se pomalu začne vytrácet. Rodiče přestanou odpočívat, ztratí koníčky a soustředí se
pouze na „přežívání“.
MŠ, ZŠ a SŠ Daneta poskytuje poradenskou službu pro děti a rodiče dětí s poruchou
autistického spektra.
Nabízíme:
 počáteční diagnostiku
 pomoc s nalezením komunikačního kanálu, výběrem a vytvořením komunikačního
systému
 pomoc se zavedením strukturového systému („struktury“) a vizualizací
 pomoc s uspořádáním = strukturalizací prostředí, času a činností
 nácvik sociální interakce a sociálních dovedností
 rodinné poradenství, krizovou intervenci
Rodiče autistů sami vnímají své rodičovství jako obtížnější a složitější. Musí se s autismem
svého dítěte seznamovat (pátrat po informacích), pochopit jej a naučit se s ním zacházet,
což není snadný úkol ani za asistence odborníků (kurzů a konzultací), ani s pomocí
všelijakých příruček, protože každý autista a projevy jeho postižení jsou naprosto jedinečné.
Rodiče se musí svému dítěti abnormálně věnovat, pátrat po vhodných a účinných
speciálních metodách jeho výuky a výchovy a mnohem aktivněji jej učit zvládat základní
praktické a i ty nejjednodušší sociální dovednosti. Výrazné změny zasahují také do celého
rodinného režimu. Na spolupráci rodiny v této obtížné životní situaci se musí podílet všichni
její členové. Mgr. Šárka Krpenská
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Čeho si mohou rodiče všimnout už v raném věku dítěte?
Autorka: PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D , zdroj: APLA, www.autismus.cz

POSTŘEHY V KOMUNIKACI
 Nereaguje nebo málo reaguje na své jméno
 Vyjadřuje hlavně křikem a afektem, že něco chce
 Opožděný vývoj řeči
 Nepružně nebo málo reaguje na pokyny
 Často působí dojmem, že neslyší
 Zdá se, že slyší, ale zejména na řeč reaguje velmi málo
 Neukazuje ukazováčkem na zajímavé předměty
 Nemává na rozloučenou
 Nezapojí se aktivně do dětských hříček typu paci-paci
 Nenapodobuje aktivně, často a s radostí
 Říkal/a několik slov, ale přestal/a
 Je obtížné ji/ho upozornit na vzdálené předměty
 Špatný oční kontakt, nepodívá se „co my nato“
POSTŘEHY V SOCIÁLNÍM CHOVÁNÍ
 Málo používá nebo chybí sociální úsměv
 Raději si hraje o samotě, neprojevuje radost při společné činnosti, nerozvíjí společnou
hru
 Dává přednost sebeobsluze, používá ruku druhé osoby
 Nepožádá o pomoc vydáváním zvuků, očním kontaktem, vedením za ruku
 Více se zajímá o své činnosti než o kontakt
 Málo se zajímá o ostatní děti, nedokáže se zapojit
 Je obtížné s ním sdílet pozornost (společné prohlížení obrázků, společná hra)
 Ostatní lidi dokáže ignorovat, nerad navazuje kontakt s lidmi
 Nespolupracuje
POSTŘEHY V CHOVÁNÍ
 Záchvaty vzteku
 Hyperaktivita/neschopnost spolupracovat/ negativismus/nesoustředěnost/u ničeho
nevydrží
 Nehraje si správně s hračkami
 Zabývá se určitými věcmi stále dokolečka (řadí, točí, hází, otvírá-zavírá apod.)
 Chodí po špičkách, točí se dokola, zvláštní pohyby
 Třepe výrazně rukama, např. při radosti
 Neobvyklá fixace na určité hračky (neustále s sebou nosí nějaký předmět)
 Reaguje přehnaně na určité podněty (zvuky, změny)
 Celkově málo reaguje na okolní podněty
 Fascinován detaily či určitými podněty (písmena, číslice, závory, značky aut)
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