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Aleš Pergler:
Těšíme se na prázdniny

ZPRÁVY Z MŠ
Návštěva letiště
I letos jsme se vydali na exkurzi na letiště v Hradci Králové. Ráno se děti sešly s
batůžky u školky a autobusem jsme vyrazili směr Věkoše. Dětem se líbila již
samotná cesta autobusem. Na letišti jsme se svezli velikou dodávkou, která nás
přepravila až k samotným letadlům. První, co jsme viděli, byla velká řídící věž a
také několik letadel a vrtulník stojící venku na startovací ploše. Děti byly
nadšené i ze staré stíhačky, která uvítá návštěvníky hned u hlavní brány, a z
toho, že si mohly projít jednotlivé hangáry. Velmi je také zaujal i bojový
„zubatý“ vrtulník. Největším zážitkem byla přímo prohlídka samotného letadla
uvnitř a každý si mohl chvíli vyzkoušet roli pilota na jeho místě úplně vepředu. Po
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takových zážitcích nám pořádně vyhládlo, a protože bylo krásné počasí, udělali
jsme si piknik přímo u startovací dráhy. Na památku jsme si odnesli nejen krásné
zážitky, ale také obrázky a pohledy letadel. Těšíme se zase na další prohlídku
příští školní rok.

Integrační aktivita
V pátek 15. května jsme se s našimi předškoláky vydali do školy na společnou akci
za našimi kamarády ve třídě paní učitelky Bohdany Voříškové. Tentokrát jsme
trávili celé dopoledne na školní zahradě, což všechny děti mile potěšilo. Čekala
nás spousta zajímavých pohybových disciplín. Začali jsme rozcvičkou po celé
zahradě, poté jsme zdolávali překážkovou dráhu, ve které se nám nejvíce líbil
dlouhý „strachový“ pytel. Pořádně jsme se také rozhýbali u podlézání a přelézání
lana. A na závěr jsme si zahráli moc pěknou hru s oříšky ,,Na kuny a veverky".
Počasí na zahradě nám přálo, celou dobu nám svítilo sluníčko, a tak jsme si
společnou akci pěkně užili. Těšíme se zase na příště. Učitelky MŠ
Kovářův dvůr
Ve čtvrtek 28. května jsme jeli s žáky z I. až IV. P autobusem na výlet.
Zaměstnanci z Kovářova dvora nás mile přivítali, taktéž kočičky na dvorku si nás
zvědavě okukovaly. Po svačině následovala prohlídka stájí, kde jsme mohli
sledovat kozy, koně, krávy, husy, prasata, krocany i všetečné koťátko, které s
námi pobíhalo. Děti s nadšením hladily telátko, kůzlátko, králíčka. Zároveň nás
rozesmály zvuky, které zvířata vydávala. Zvláštní dojem na nás udělal pštros
Viktor, který majestátně mával křídly na pozdrav, a pobavil nás svým baletním
vystoupením. V době čekání na jízdu vozem si někteří z nás krátili čas skákáním
na trampolíně a pohoupali se i v houpacím křesle. Bonusem se stala vyjížďka na
voze taženém koňmi Juráškem a Jackem. Ondra nadšeně vyprávěl: "Kůň jel
rychle, zvedal kopýtka, neboj se, jsem v pořádku, bylo to prima." Několik dětí se
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svezlo na koních. K příjemné atmosféře přispěla i pohoda na farmě, kde se pilně,
ale s klidem starají o zvířata. Gabriela Faltýnková

Vystoupení Daneťáčku na Krajském úřadě Pardubického kraje
Náš sbor dostal milé pozvání, aby zazpíval na Krajském úřadě u příležitosti
konání oslav založení Pardubického kraje. Daneťáček odstartoval tyto slavnosti
písní Cesta se sólistkou Káťou. Zpívali s námi všichni. Zhruba čtyřicetiminutové
vystoupení jsme zakončili písní Stromy. Velice pěkná atmosféra i počasí nám
umožnily si vystoupení opravdu užít. Jako dárek jsme dostali od organizátorů
focení zdarma. Moc hezké společné fotky nám budou připomínat tento krásný
den. Lada Holaňová
Střípky ze IV. P
Před blížícím se koncem školního roku jsme si s dětmi zpříjemnili dny několika
akcemi. Kromě školního výletu za zvířátky a pravidelných pátečních návštěv
solné jeskyně jsme si naplánovali – jako každoročně – za naši celoroční snahu a
píli návštěvu Tonga. To nás nikdy nezklame! Víme, jaké atrakce tam na nás
čekají, a už se na ně předem moc těšíme. Kubík má nejraději skákání na
trampolíně, Ondra zase neustále šplhá na sopku a děvčata se ráda procházejí
hradem. Rádi jezdíme na kolech a tříkolkách a necháváme se zavřít do tlamy
obří ryby, která nás po chvíli vysvobodí a vypustí ven. Tongo je prostě prima!
Naplánovali jsme si také návštěvu hradeckého útulku pro opuštěné pejsky, kam
jsme se vypravili v pondělí 8. června. Vedoucí útulku, paní Lenka Lacinová, nám
výjimečně zpřístupnila prostory útulku, kde mívají den otevřených dveří jen
jednou za rok v prosinci. Mohli jsme si prohlédnout pejsky a ona nám o nich
krásně vyprávěla. Od paní učitelky víme, že do hradeckého útulku mohou chodit
dobrovolníci a pejsky venčit, tak jsme si to zrovna vyzkoušeli a jednoho pejska
jsme si na hodinku vypůjčili. Jmenoval se Punťa, byl to černý malý hodný voříšek,
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a moc se nám líbil. Procházka po lesních cestách s Punťou byla krásná. Rádi
bychom se příští školní rok do útulku zase vydali.
V minulém čísle LD jsme psali o naší návštěvě ve Středisku rané péče Sluníčko,
kde se nám moc líbilo. Jako poděkování za jejich krásné přijetí jsme nedávno pro
Oblastní charitu HK malovali a zdobili kamínky. Omalované kamínky jsme do
Oblastní charity již zanesli a budou k prodeji na mezinárodním festivalu Divadlo
evropských regionů. Výtěžek z prodeje je určen právě na péči o děti
s postižením ve Sluníčku. Malování nás bavilo a paní, které jsme kamínky šli
předat, nás moc chválila. Dostali jsme od ní za odměnu bonbóny a balónky.
Přijďte si k nám do třídy – rádi se o odměnu podělíme.
Co se líbilo? Asi by toho bylo více, tak jen vybíráme – také střípky – ze
žákovských postřehů:
Já, Ondra, šplhal až nahoru. Pak jel dolů, rychle. O. Tomi – Tongo
Skákal jsem na trampošce. Skoro pořád. J. Štaier – Tongo
Na kamínek jsem namalovala sluníčko a obláčky. Paní byla ráda. Za bonbóny jsme
poděkovali. M. Šmardová – malování kamínků
Zkusila jsem si venčení pejska, protože domů bych chtěla vlčáka. M. Huňáčková
– návštěva útulku
V Tongu jsem si to užívala. Jezdila jsem s Míšou na skluzavce. M. Huňáčková –
Tongo. Helena Soukupová a žáci IV. P

Návštěva rádia Magic
Značnou zvědavost v nás vyvolala pozvánka na exkurzi do rádia Magic. Na tuto
návštěvu jsme se velice těšili. Vysílacím studiem nás provedl programový ředitel
Jan Šindelář. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací. Odvážní se
posadili přímo na moderátorské křeslo k mikrofonu a docela jim to slušelo.
Bohdana Voříšková
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Bonsai centrum Libčany
V rámci pracovního vyučování jsme vyrazili na výlet do Bonsai centra
v Libčanech. Počasí nám přálo, cesta byla příjemná, protože jsme jeli školním
autem s panem Švagerkou. Měli jsme možnost prohlédnout si stálou výstavu
pokojových a venkovních bonsají. Nejkrásnější byla asijská zahrada
s vodopádem, který se vléval do jezírka, kde jsme nakrmili barevné kapry KOI.
Poté jsme se usadili v krásném altánu nad jezírkem, kde jsme si příjemně ve
stínu povídali, co každý z nás podnikne o víkendu. Cestou nazpět jsme navštívili
volně přístupnou expozici domácích i cizokrajných zvířat. Sladkou tečkou
nakonec byla zmrzlina, na kterou nás pozvala paní učitelka Kramářová. Za třídu
V. P Petra Šubrtová

PŘÍSPĚVKY NAŠICH ŽÁKŮ
Florbalový turnaj
Dne 22. května se konal florbalový turnaj. Navštívily nás školy Jaroměř a
Chlumec nad Cidlinou. Jelikož týmů bylo méně, tak Jaroměř a my jsme se museli
rozdělit do dvou družstev – Draci a Pumy z Danety. Na začátku proběhly různé
soutěže jako slalom a střílení na branku. Pak následovaly vzájemné zápasy.
Všichni bojovali s velkým nasazením. Celý turnaj nakonec vyhrálo družstvo
Jaroměř A, na 2. místě skončilo mužstvo Jaroměř B, třetí byli Draci z Danety,
na 4. místě byl Chlumec a výsledkovou listinu uzavřeli Pumy z Danety.
Samuel Hübl
V pátek 22. května se konal florbalový turnaj. V 9.00 byl turnaj zahájen. Po
zahájení se každé družstvo muselo zúčastnit dvou soutěží: slalomu a střelby na
přesnost. Po posledním zápase jsme mohli hrát volně. Ve 14.00 bylo vyhlášení
turnaje. Po vyhlášení všechna družstva odjela do svých škol. Ondřej Pilař
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Dětský den
Koncem května jsem se vrátila z lázní a hned druhý den mě čekalo hezké
překvapení. Daneta slavila Den dětí. Jeli jsme autobusem na zastávku Stoletá,
odtud jsme šli do Klubu na výstavišti, kde byl pro nás připravený moc pěkný
program. Bezvadné bylo opékání vuřtů. Jana Veselá
Bowling
V úterý 9. června jsme jeli vlakem do Pardubic na bowling. Ráno jsme se sešli ve
škole a vydali jsme se na nádraží. Koupili jsme si jízdenky a počkali na vlak. Cesta
trvala půl hodiny. Mezitím jsme si snědli svačinu. Když jsme dojeli, tak jsme šli
na bowling. Cesta byla krátká. Museli jsme říct číslo bot, abychom se přezuli do
bot určených na ten bowling. Koule nebyla nic moc těžká. Kupovali jsme si nějaké
pití. Já jsem si koupila Fantu. Bylo to moc pěkné. Příští rok bych chtěla jet taky.
Kristýna Holubová

Aleš Pergler

ODBORNÁ PŘÍLOHA O AUTISMU
Principy strukturovaného učení:
individuální přístup, strukturalizace, vizualizace
1) Individuální přístup
Všechny děti s autismem se od sebe nějakým způsobem liší. Rozdíly jsou v mentálním
postižení, v různé míře a četnosti výskytu autistických symptomů, v rozdílných
percepčních schopnostech (proces vnímání), v úrovni a způsobu komunikace, v
temperamentu, v odlišné schopnosti koncentrace a podobně. Z čeho vycházíme? Každý
člověk s autismem je jiný, každý má své vlastní priority, schopnosti i jejich hranice.
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Z hlediska individuálního přístupu je zapotřebí zjistit úroveň v jednotlivých vývojových
oblastech dítěte (na základě psychologického vyšetření či pedagogického pozorování),
zvolit vhodný typ systému komunikace podle stupně schopnosti abstraktního myšlení
(od komunikace skrz konkrétní předměty přes komunikaci pomocí fotografií či
piktogramů až k psané formě), vytvořit vhodné pracovní místo a strukturovat
prostředí, sestavit individuální výchovně vzdělávací plán (POR = Plán osobního rozvoje),
v případě potřeby zvolit na základě analýzy behaviorálních problémů (problémové
chování) vhodné strategie jejich řešení.
2) Strukturalizace
Struktura prostředí, ve kterém se člověk s autismem pohybuje, mu pomáhá v již
zmiňované prostorové orientaci a dává mu tak odpověď na otázku „KDE?“. Struktura
tak nabízí "jistotu" tím, že vytváří předvídatelná spojení mezi místy, činnostmi a
chováním. Struktura času (viz vizualizace) - vytvoření vizualizovaného denního
programu, umožňuje člověku s autismem předvídat události, čas se tak stává
konkrétní. Struktura pracovního programu (viz nácvik pracovního chování) - využití
krabic s vnitřní strukturou, rozstrukturované činnosti s vizualizací jednotlivých kroků
(procesuální vizualizace), rozstrukturování pracovních sešitů s úkoly pro děti s vysoce
funkčním autismem a podobně. Při sestavování procesuálního schématu je zapotřebí
analyticky rozpracovat úkol na elementární kroky a vytvořit schéma po sobě
následujících činností, které vedou k cíli. Například k čistění zubů, uvaření polévky
nebo kávy je zapotřebí vizualizovat až deset kroků. Postupem času při zautomatizování
činnosti je možné redukcí položek schéma zjednodušit. Většina lidí s autismem
potřebuje alespoň základní schéma k provádění složitějších úkolů. Pokud člověk s
autismem nemá schéma činnosti k dispozici, chová se jako člověk, který ztratil paměť.
Jak správně vytvořit strukturované prostředí (v domácím prostředí, ve škole):
 vytyčit si místa pro jednotlivé důležité činnosti během dne (stůl pro individuální
práci s dítětem, jídelní stůl, prostor pro volnou hru, prostor pro odpočinek
apod.),
 vyčleněná místa pro konkrétní činnosti pokud možno nepřemísťovat,
 pokud možno neprovádět jinou činnost na místě, které pro ni není vyčleněno
(např. nechtít po dítěti splnit nějaký úkol u jídelního stolu apod.),
 pokusit se jasně vymezit hranice mezi jednotlivými místy (paravany, barevné
koberce, barevné pásky na zemi apod.), nápadně a jasně vymezené hranice
pomáhají dětem s autismem rozpoznat, kde místo určené k jednomu konkrétnímu
úkolu začíná a kde končí.
3) Vizualizace (zviditelnění)
Většina lidí používá diář, kalendář a hodinky, aby se nám abstraktní pojem času
zviditelnil. Stejně tak lidé s autismem se potřebují "situovat" v čase, potřebují "vidět"
čas. Pokud jim tuto vizualizaci času neposkytneme z venku, pomohou si sami. Musí si
vytvořit svoji vlastní předvídatelnost, což dělají skrze nefunkční rituály a stereotypy.
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Jestliže se pak sled činností některý den změní, nastávají obvykle velké "problémy s
chováním". Existuje velká pravděpodobnost, že pokud bude tato změna zaznamenána
ve "vizualizovaném denním programu" a tudíž na ni bude dítě připraveno, k žádným
problémům nemusí dojít. K čemu slouží vizualizovaný denní program? Dává odpověď na
otázku „KDY?“, pomáhá v časové orientaci, pomáhá odlišovat jednotlivé aktivity od
sebe, vede k větší samostatnosti. Jak uplatnit vizualizovaný denní program v praxi? Je
třeba zjistit úroveň schopnosti abstraktního myšlení u dítěte s autismem. Na základě
tohoto zjištění pak stanovit vhodný typ vizuální podpory (Je důležité si uvědomit, že
ve formě existuje určitý vývoj. Někdo začne s předměty jakožto vizuální podporou pro
zviditelnění času, později může začít používat obrázky a možná i psané "určení času".)
Typy vizuální podpory (od nejjednodušší k nejsložitější) jsou: konkrétní předmět,
fotografie, piktogramy, piktogramy s nápisem, nápis, psaný rozvrh, diář.
I příští školní rok budeme pokračovat. Probereme si „nácvik chování“, zvládání
„problémového chování“, vhodnost „lékování“ a další témata, která vás budou zajímat.
Případné otázky či náměty mi můžete posílat na emailovou adresu
sarka.krpenska@daneta.cz. Mgr. Šárka Krpenská

14. Česká Abilympiáda pro děti a mládež obrazem

Vážení rodiče a přátelé Danety, děkujeme vám za spolupráci v právě končícím
školním roce, přejeme vám pohodovou dovolenou a příjemné letní dny. Všem
žákům pak přejeme krásné a slunečné prázdniny.
Na shledání se budeme těšit 1. září 2015. Vedení a zaměstnanci Danety
Pokud se vám uplynulý rok líbil, můžete si ho zrekapitulovat na webových
stránkách www.daneta.cz, obrazem ve fotogalerii a slovem v aktualitách.
Za redakci LD Jan Skalský
_____________________________________________________________________

Dotace Spolku Daneta
Nadace Umění pro zdraví - Rok v tradicích, Společnost DUHA - Výtvarné hrátky z
pohádky do pohádky, Královéhradecký kraj - Daneťáček v roce 2015
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