Kalendář
5. 11.
13. – 14. 11.
16. 11.
17. 11.
27. 11.
10. 12.
14. 12.
17. 12.
21. 12.
22. 12 – 3. 1.

Den otevřených dveří soukromých škol, 8.00 – 15.30 hod.
Přehlídka středních škol, Hradec Králové - Aldis
Ředitelské volno
Státní svátek
Přehlídka středních škol, Pardubice – ÚP ČR
„Vím, co smím" – projektový den o dětských právech
Mikulášská nadílka
Divadlo v Danetě
Ředitelské volno
Vánoční prázdniny

MŠ
3. 11., 16. 11., 30. 11. Canisterapie
5. 11., 12. 11., 19. 11. Solná jeskyně,
5. 11. Celorepublikový den otevřených dveří
30. 11. Dílna pro rodiče a děti

Tomáš Truhlář: Veselý drak
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Tvoření s rodiči v MŠ – skřítek Podzimníček
Ve středu 14. října se u nás ve školce v odpoledních hodinách konalo společné
tvoření rodičů s dětmi. Z přírodnin jsme vyráběli skřítka Podzimníčka.
K dispozici jsme měli brambory, kukuřici, kaštany, barevné listí, jeřabiny, obilí,
k provonění hřebíček a další dary podzimu. Navzdory deštivému počasí přišla
spousta rodičů, kteří se i se svými dětmi s chutí pustili do vyrábění. Občerstvit
se mohli ve školce pečenými čokoládovými sušenkami, rodiče si mohli dát kávu
nebo čaj. Výrobky nakonec vypadaly jako skuteční skřítci, jen jim kouzlem
vdechnout život. A nechyběla ani Halloweenská strašidelná dýně. Věříme, že si
společné odpoledne všichni užili. Učitelky MŠ

Krásný den na minigolfu v Kuklenách
Naši žáci rádi objevují nové zajímavé činnosti, proto jsme bez váhání využili
pozvání zasportovat si na minigolfu v areálu firmy FOMEI v Kuklenách. Srdečně
nás přivítal pan Navara, který nás zasvětil do pravidel této hry. S chutí jsme si
všichni zahráli, i když většina z nás držela golfové hole poprvé, výsledky byly
vynikající, nálada i počasí bylo super. Za třídy V. P a IV. P Marcela Říčanová
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Výlet do ZOOPARKU Stěžery
Koncem září jsme se rozhodli, že si naše třída I. P s kamarády z V. P zpestří
výuku výletem do ZOOPARKU Stěžery. Byli jsme ohromeni tím, že v Hradci
Králové se můžeme ocitnout úplně v jiném světě. Paní majitelka nás celou dobu
provázela mezi zvířátky, jak tuzemskými poníky, koníky, kozami, tak jsme měli
možnost spatřit i pro nás exotické opičky, pumu, klokánka, velblouda, zebry a
další. Mezi lamami jsme viděli pobíhat pštrosy. Ve své kráse se nám ukázal i
nejdříve schoulený dikobraz. Největším zážitkem byla pro nás i možnost si tyto
zvířátka nakrmit nasušeným pečivem. Ve voliérách nás zdravili ptáčci, v jezírku
plula i jindy nevídaná černá labuť, ve svém vytopeném domečku se ukrývaly
želvy. Ohromilo nás, že jsme mohli vidět s jakou radostí a láskou je o zvířátka
pečováno, jak se snaží i majitelé přiblížit dětem svět zvířat i to, že začínají
přistavovat pavilon, kde bude připraven pro výuku žáků program pro školy a
plánují další přírůstky ze zvířecí říše. Paní majitelka byla moc milá, zodpověděla i
naše všetečné otázky, a patří ji i velký dík za její nabídku, že žáci naší školy
mohou kdykoliv znovu přijet i bez placení vstupu. Těšíme se moc, že se na jaře
opět vydáme za zvířátky. Zpět do školy se část z nás vrátila MHD a část školním
autem, který řídil pan Švagerka, za což mu taky moc děkujeme.
Gabriela Faltýnková
Tvoření v Hudebním divadle

Šimon Vondráček
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Šimon Vondráček: Duha

Zprávy ze školní družiny
Nový školní rok jsme přivítali s našimi kamarády Patem a Matem. V naší školní
družině opět na děti čekají nové akce, hry, soutěže, kroužky atd. Od nového
školního roku je starším žákům naší školy nabízen školní klub, který stejně jako
družina nabízí mnoho volnočasových aktivit a mnoho zájmových kroužků. V září
jsme soutěžili v projektu „Čistá škola“. Děti uklízely, staraly se o květiny atd.
Další zajímavou soutěží bylo DOBBLE. Karetní hra, která u našich dětí teď
„frčí“. Anglosaský lidový svátek HALLOWEEN jsme letos oslavili o něco dříve,
již v pátek 23. 10. Užili jsme si strašení, tanec, pečení, vaření a soutěže.
Lenka Danielová

4

Listy Danety, číslo 1, ročník 11, 2015-2016

Narozeninová oslava
S našimi kamarády ze III. P jsme se vydali společně oslavit narozeniny našeho
spolužáka Davida Zvoníčka. Pro tentokrát jsme vybrali „palačinkárnu“ na
Masarykově náměstí. Předem jsme se na akci objednali, takže personál už na nás
čekal, poskytli nám perfektní zázemí, pomohli i s přepravou vozíků, protože
vstup není úplně bezbariérový, a výborně se o nás postarali. A palačinky čerstvě
připravené přímo před našima očima byly naprosto luxusní. Takže mňam mňam a
někdy příště zase. Za II. P a III. P Šárka Krpenská

Tongo
Že máme v naší škole spoustu odvážlivců ukázala naše dobrodružná výprava do
Tonga. Zábavní park se spoustou atrakcí opět nezklamal. Všichni jsme si to
opravdu užívali. Všechny atrakce se podařilo vystřídat jen těm nejodvážnějším.
Zdolání sopky či nedobytného hradu bylo jen pro zdatné sportovce. Zato
trampolíny či mávající chobotnici si mohli vyzkoušet naprosto všichni. Dopoledne
uteklo velice rychle a už plánujeme, kdy zase příště. Šárka Krpenská
Poděkování
Touto cestou bychom moc rádi poděkovali za sponzorský dar 5 000 Kč paní
Simoni. Tyto peníze nám pomohly zrealizovat zútulnění snoezelenu. Příjemné
prostředí ve snoezelenu jsme tak mohli obohatit o záclonky tvořící nebesa, nové
krásné polštářky i měkoučké plyšové deky, které umožňují ještě pohodlnější
relaxaci žákům. Za všechny žáky i pedagogy moc děkujeme. Dana Suchá

Odborná příloha
Máme doma autistu - nácvik chování = Kognitivně-behaviorální terapie
Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) představuje jeden ze základních směrů
současné psychoterapie. KBT vychází z teorie, že příčinou problémů je nevhodné
chování a myšlení, které je naučené a udržované vnějšími a vnitřními faktory. V
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terapii se může klient toto chybné chování a myšlení odnaučit, přeučit nebo se
může naučit novým, vhodnějším způsobům řešení problému. Kromě změny chování
se terapie zaměřuje na ovlivňování emocí a kognitivních procesů, které jsou s
nežádoucími projevy spjaty. Kognitivně behaviorální terapie je krátkodobá,
strukturovaná psychoterapie. Je zaměřená na řešení konkrétních problému a
potíží, které klienta přivádí k terapeutovi, na dosahování specifických, předem
definovaných cílů pomocí řady psychologických metod. Mgr. Šárka Krpenská
Říjen – měsíc povědomí o alternativní komunikaci
Rozhovor s Monikou Valešovou – mladou uživatelkou alternativní komunikace
Kolik Ti je let?
Je mi osm let.
Jak se Ti líbí ve škole?
Líbí se mi tam.
Čemu se ráda věnuješ ve svém volném
čase?
Koukám na televizi a hraju hry na počítači.
Chytilo Tě taky "mimoní" šílenství?
Jo, trochu.
Vím, že nemůžeš mluvit, proč?
Mám v krku tracheotomickou kanylu.
Jak komunikuješ doma s rodiči?
Znakuju.
Ve škole používáš taky znaky nebo něco jiného?
Znaky a taky někdy iPad.
Kdo Tě učí nové znaky?
Paní učitelka a mamka.
Vím, že máš iPad. Co Ti například umožní sdělit?
Jak něco povědět, když nevím, jak se to znakuje, nebo když mě někdo nechápe,
co znakuju. Třeba kluci ve třídě. Mám v iPadu Klábosila a VOXkom.
Můžeš mi doporučit nějakou oblíbenou aplikaci?
Solitaire a třeba CookingMama.
Máš velmi pohodovou maminku a vtipného tatínka. Co rádi společně sdílíte?
Hrajeme karty, hlavně Prší, a s taťkou hrajeme na jeho počítači Traktory.
Moniko, přeji Ti, ať se Ti v životě daří!
Mgr. Bohdana Voříšková, logoped Centra alternativní a augmentativní komunikace
6

Listy Danety, číslo 1, ročník 11, 2015-2016

