Kalendář
12. 5.
15. 5.
22. 5.
29. 5.
2. 6.
17. 6.
18. 6.
19. 6.
25. 6.
30. 6.

Fotografování žáků
Projektový den Zdravý životní styl
Florbalový turnaj
Den dětí
Světový den životního prostředí
Předání vysvědčení (Praktická škola)
Praktické závěrečné zkoušky (Praktická škola)
Den proti drogám
Ústní závěrečné zkoušky (Praktická škola)
Slavnostní zakončení školního roku, předání vysvědčení

MŠ
4. 5. Lesní pedagogika – Zvířátka v lese, 6. 5. a 13. 5. Solná jeskyně,
12. 5. a 26. 5. Canisterapie, 7. 5. Chraňme naše děti – projekt v rámci Světového
týdne bezpečnosti, 14. 5. Ateliér Hudební divadlo dětem – Jaro je tu,
15. 5. Integrační aktivita s denním stacionářem, 27. 5. Pohádkový les – Šimkovy
sady

A. Pergler: Škola v přírodě – výlet do ZOO
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Integrační aktivita se ZŠ Daneta
V pátek 10. dubna jsme s předškoláky z MŠ vyrazili na tradiční integrační
aktivitu se základní školou. Paní učitelka Voříšková měla opět připravený moc
hezký program s názvem Počítání v moři. Tentokrát děti zpívaly, počítaly a plnily
u stolečků různé strukturované úkoly. Pokud si někdo z našich předškoláků
nevěděl rady, kamarádi ze základní školy ochotně pomáhali. Protože děti byly
opravdu šikovné a počítání jim nedělalo problémy, dostaly za odměnu malý dárek.
Tereza Lednová
Den Země v MŠ
U příležitosti Dne Země jsme se vydali k mostu „Klapák“ v Malšovicích. Čekala
nás tam příjemná procházka říční krajinou u Orlice. Po cestě byla připravena
jednoduchá a zábavná zastavení, při kterých si děti hrály, běhaly, plnily úkoly a
zároveň se vzdělávaly. Tématem letošního Dne Země je VODA V KRAJINĚ,
takže jsme se seznámili s řekou, koloběhem vody a dokonce jsme viděli i ukázky
různých živočichů, kteří žijí u Orlice. Tereza Lednová

Návštěva ve Sluníčku
V úterý 28. dubna se IV. P vydala na návštěvu. Kam jsme se vypravili? Oblastní
charita Hradec Králové pořádala den otevřených dveří ve Středisku rané péče
Sluníčko, kde se starají o rodiny s dětmi s postižením. Pracovnice Sluníčka
Darina, kterou mnozí znají z dřívějších dob z Danety, nám představila prostory a
speciální pomůcky pro péči o děti s nejrůznějším postižením a nově také s
pomůckami pro děti s vadami zraku. Moc se nám ve Sluníčku líbilo. Darina si s
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námi krásně povídala a hrála, předvedla nám spoustu zajímavých "hraček". Moc
děkujeme za milé přijetí nejen jí, ale i ostatním pracovnicím Sluníčka.
Helena Soukupová
Naše dojmy a postřehy:
"Líbila se mi tmavá komora. Hledal jsem
svítící obdélníky." (Ondra T.)
"Házel jsem si s míčky v bazénku. Měli tam
pexeso pro uši, jako máme ve škole."
(Jakub Š.)
"Docela se mně tam líbilo, jak jsme si hráli."
(Míša H.)
"Měli tam voňavé lahvičky. Poznala jsem
kafe." (Veronika F.)
"Poznávala jsem věci v sáčku a nesměla jsem
se tam podívat." (Míša Š.)
Ondra Tomi skáče na trampolíně a paní
učitelka ho fotí.

I. P poznává krásy přírody
Předposlední dubnové pondělí jsme se
u příležitosti Dne Země vydali do
Jiráskových sadů pozorovat krásy
jarní přírody. Velmi se nám líbily
rozkvetlé stromy, v trávě a na
záhoncích jsme hledali jarní květiny.
Na závěr jsme šli k soutoku Labe a
Orlice, kde jsme pozorovali kachní
rodinky. Jakub Kapras se učil
zacházet s fotoaparátem a napoprvé
mu to docela pěkně šlo. Dana Suchá
Modré zpívání
MŠ, ZŠ a SŠ Daneta se v letošním roce opětovně zúčastnila osvětové kampaně
„Porozumět autismu“. Při této příležitosti proběhla akce „Modré zpívání“, a to
ve čtvrtek 9. dubna v restauraci U Letců. Odpoledne se sešli žáci naší školy,
3
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jejich rodiče, známí, kamarádi, pozvaní hosté a všichni, kteří se o problematiku
poruch autistického spektra zajímají. Společně jsme si zazpívali i zatančili,
vyslechli odborné prezentace, ozdobili si kamínky ve výtvarné dílně a podívali se
na úžasná vystoupení našich hostů. Akce se vydařila, všichni jsme si to náramně
užili a doufám, že příští rok si vše zopakujeme. Šárka Krpenská

Příspěvky našich žáků
Noc s Andersenem
V pátek 27. března jsme se sešli ve škole na 15. ročníku Noci s Andersenem. Na
úvod jsme všichni dostali kartičku s logem letošní noci, na které jsme měli sbírat
6 razítek. Potom jsme se rozdělili do dvou skupin – na holky a kluky. Soutěžili
jsme v různých soutěžích, za které jsme dostávali razítka. Potom jsme všichni
poslouchali pohádky H. CH. Andersena – O ošklivém káčátku, Cínový vojáček aj.
Po pohádkách jsme se šli proběhnout ven a po společné večeři jsme se dívali na
pohádku. Po pohádce následovala noční stezka odvahy. Ráno po 9. hodině si nás
vyzvedli rodiče. Letošní Noc s Andersenem se mi moc líbila a již nyní se těším na
tu další. Ondřej Pilař, žák VIII. Z

Kristýna Holubová: Noc s Andersenem
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Velikonoční vystoupení sboru Daneťáček
Dne 2. dubna jsme vystupovali ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.
My ze sboru jsme museli přijít o něco dříve, abychom se mohli na vystoupení
dostatečně připravit. Přišli se na nás podívat naši rodiče, kamarádi a učitelé.
Svým potleskem nás přišla podpořit i paní Kosinová. Zpívalo se nám krásně. Na
úvod jsme zazpívali písničku Cesta a vystoupení jsme zakončili operetkou O
dvanácti měsíčkách. Když vystoupení skončilo, dostali jsme sladké odměny. Moc
se mi tam líbilo a nelituji toho, že jsem tam vystupovala. Kateřina Doležalová,
žákyně VIII. Z
Exkurze - Hasičský záchranný sbor
16. duben byl den návštěvy Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého
kraje. Exkurze se účastnily třídy 8. Z, 7. Z, 6. Z a jejich vyučující. Na úvod
exkurze se nás ujal člen sboru. Ukázal nám prostory pro zaparkovaná hasičská
auta a čluny. Měli jsme také možnost nahlédnout do těchto aut a vyzkoušet si
hasičské oblečení. Veškerá tato technika slouží k záchraně lidí a objektů. Po
celou dobu nás pan hasič svým vyprávěním uváděl do těžké práce profesionálního
hasiče. Je to profese pro tvrdé chlapy a vážím si jich. Viktor Bohdanecký, žák
VIII. Z

Robert Štěpán: Hasičské auto

Škola v přírodě
Dne 20. dubna jsme jeli na školu v přírodě na Malou Skálu. Hned na úvod byla
naše skupina na malé procházce. Druhý den jsme navštívili ZOO v Liberci. Viděli
5
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jsme zde spoustu zvířat – např. žirafy, slony, zebry a spoustu dalších. Ve středu
jsme se vydali na Suché skály a odpoledne proběhlo opékání buřtů a společné
zpívání s kytarou. Ve čtvrtek jsme šli na vyhlídku, potom do cukrárny a program
letošní školy v přírodě zakončila již tradiční diskotéka. Celý týden nám svítilo
sluníčko a byli jsme za to moc rádi. Eliška Štěpánová, žákyně VIII. Z

Adéla Davidová: Škola v přírodě
_____________________________________________________________________

Dotace - sdružení:
Město Hradec Králové - rekondiční pobyt
Ministerstvo vnitra - dobrovolnická činnost
MŠMT - volnočasové aktivity
Město Hradec Králové - projekt Výtvarné hrátky z pohádky do pohádky
Dobrý skutek o. s. - zátěžové deky a vesty
Ministerstvo kultury - projekt Pěvecký soubor Daneťáček
Ministerstvo kultury - projekt Výtvarné hrátky z pohádky do pohádky
Nadace Charty 77 - iPad pro zdravotně postižené
Výbor dobré vůle - projekt "Aktivizační aktivity pro seniory se zdravotním
postižením“
Město Hradec Králové - projekt Pěvecký soubor Daneťáček
Královéhradecký kraj - projekt „Volnočasové aktivity v roce 2015“
Dotace škola:
MŠMR - projekt „Podpora přirozeného vývoje řeči“
Královéhradecký kraj - Florbalový turnaj v Danetě

____________________________________________________
Vážení čtenáři, více zpráv a fotografií sledujte také na www.daneta.cz. Krásné
májové dny Vám za redakci LD přeje Jan Skalský.
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Odborná příloha „Máme doma autistu“
STRUKTURA
Strukturované učení = nejefektivnější prostředek pomoci dětem s autismem.
Při práci s dítětem, které má autismus, je velmi důležité mít neustále na zřeteli
fakt, že každý člověk potřebuje ve svém životě určitou míru předvídatelnosti,
každý dodržuje určitý řád. Právě lidé s autismem mají schopnost předvídat a
plánovat události velmi malou nebo téměř žádnou. Tento handicap je určitou
formou jakési "vnitřní slepoty", která okolní svět mění v chaos a ztěžuje dítěti
orientaci v prostoru, čase i událostech.
Pokud tedy chceme, aby od nás děti s autismem přijímaly nové informace a
vědomosti a byly se schopné učit, musíme jim nejprve upravit prostředí tak, aby
jim dodávalo jistotu a poskytovalo vysokou míru předvídatelnosti. Ve světě je
známá řada metod a programů, které se zaměřují na pomoc lidem s autismem.
„Kolébkou programu s vědecky ověřenou efektivitou, který se široce používá i v
Evropě, je státní modelový program Severní Karolíny TEACCH. Program již
funguje třicet let. Vznikl spoluprací rodičů a profesionálů jako reakce na
tvrzení, že děti s autismem jsou nevzdělavatelné. TEACCH program (Treatment
and Education of Autistic and Communication Handicapped Children - péče a
vzdělávání dětí s autismem a dětí s problémy v komunikaci /volně přeloženo/) je
modelovým programem péče o lidi s autismem v každém věku. Zahrnuje mimo
jiné i speciální výchovně vzdělávací program, který vychází z potřeb těchto lidí a
specifik autistické poruchy. V České republice využíváme metodiku tohoto
programu a mluvíme o tzv. strukturovaném učení, Kateřina Thorová, APLA Praha.
Filozofie a základy u TEACCH programu:


individuální přístup k dětem,



aktivní generalizace dovedností (prostupnost a propojenost školního a domácího
prostředí),



úzká spolupráce s rodinou,



integrace lidí s autismem do společnosti,



přímý vztah mezi ohodnocením a intervencí,
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pozitivní přístup i k dětem s problematickým chováním a těžkým mentálním



handicapem, optimistický pohled na efektivitu a možnosti vzdělávání těchto
dětí,
aktivní snaha o pedagogickou intervenci, řešení problematického chování.



Výhody strukturovaného učení:
Metodika strukturovaného učení akceptuje zvláštnosti autistického myšlení a



přizpůsobuje se specifikám dítěte. Dítě se tedy nepřizpůsobuje osnovám, jak
to bývá obvyklé.
Svět, který dítě díky svému handicapu vnímá jako chaos, se stává předvídatelný



v prostoru i čase, snižuje se stresová zátěž, dítě je schopno vstřebávat nové
informace.


Díky pocitu soběstačnosti se může rozvíjet sebevědomí dítěte.



Nácvik samostatnosti, která je v dospělém životě velmi potřebná.



Redukce problematického chování (agresivity, záchvatů vzteku, negativismu).



Zmírňuje či eliminuje se kognitivní deprivace, která je daná přítomností
poruchy. Rozvíjejí se schopnosti a dovednosti dítěte.
Medikaci psychofarmaky je možné snížit či po dohodě s lékařem zcela vysadit.



Strukturované učení slouží k:
 nácviku funkční komunikace,
 nácviku sociálních dovedností,
 nácviku pracovního chování.
Příště: Principy strukturovaného učení
Mgr. Šárka Krpenská
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