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Vážení čtenáři,  

velice rádi bychom vám popřáli poetické Vánoce na sněhu. Bohužel asi ani letos 

se „bílých Vánoc“ nedočkáme. Je ale určitě jenom dobře, že lidé počasí ovládat 

nedokážou. Na druhou stranu je však dost dalších věcí, které do značné míry 

ovlivnit můžeme. Proto tedy přejeme všem žákům,  

rodičům, zaměstnancům  

a příznivcům Danety,  

aby prožili radostné  

a pohodové vánoční svátky  

a aby rok 2016 byl pro ně  

úspěšný a plný příjemných překvapení.  

Vedení Danety 

 

Kalendář                                                               Aleš Pergler 

21. a 22. 12.  ředitelské volno 

23. 12. – 1. 1.  vánoční prázdniny 

8. 1.    vystoupení žáků ze ZUŠ Střezina pro žáky ZŠ 

15. 1.   integrační aktivita ZŠ a MŠ 

20. 1.   zápis do 1. ročníku ZŠ, 13.00 – 17.00 

28. 1.   pololetní vysvědčení 

29. 1.   pololetní prázdniny 

15. – 19. 2.  lyžařský výcvik, Jablonec nad Jizerou 

17. 2.   den otevřených dveří na SŠ 

19. 2.   integrační aktivita ZŠ a MŠ 

 

MŠ                                                                         Samuel Hübl 

Od 4. 1. zápis do MŠ, 5. 1. a 19. 1. canisterapie, 6. 1., 13. 1., 20. 1. a 27. 1. solná 

jeskyně, 21. 1. tvořivá dílna s dětským denním rehabilitačním stacionářem 
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Vánoční dílny pro rodiče a děti v MŠ 

Začalo adventní období, a tak jako každý rok se konaly dne 3. prosince 2015 v 

naší mateřské škole vánoční dílny. Vyráběli jsme vánoční svícínky z keramické 

hlíny a zdobili perníčky. Děti i 

rodiče si vyzkoušeli svoji zručnost 

a trpělivost. Tradičně jsme 

podávali kávu, čaj a něco na zub. 

Tentokrát se o občerstvení 

postarali Broučci, kteří upekli 

důlkové koláčky s jahodovou 

marmeládou. V příjemné vánoční 

atmosféře odpoledne rychle uteklo 

a rodiče s dětmi si domů odnesli 

své společné výtvory, které jim 

budou dělat radost. Učitelky MŠ 
 

Soutěž „Básnička“ 

O tom, že je poezie i v dnešní době stále živá, nás přesvědčili naši žáci. V pátek 

6. 11. v  deset hodin se totiž sešly všechny třídy celé školy ke 

každoroční  recitační soutěži s  názvem Básnička. Účastnilo se jí jedenáct 

jednotlivců, jedna dvojice a jeden 

kolektiv celé třídy. Všichni 

vystoupili s milými a vtipnými 

básničkami, které prezentovali 

skvěle. Někdo se při recitování 

šetřil a někdo přednášel doslova 

celým tělem. Na závěr přidávám 

jména vítězů: Milana Lípová a Radek 

Bortel, Robert Štěpán, Kateřina 

Doležalová, Markétka Dolečková, 

Anežka Steklá. Všichni vystupující 

si ale zaslouží obrovskou pochvalu! Bohdana Voříšková 

 
 

Výukový program Střediska ekologické výchovy Sever 

Předposlední den pracovního týdne, 26. 11. 2015, se třídy VIII. Z, VII. Z, VI. Z, 

V. P a IV. P zúčastnily ekologicky zaměřeného vzdělávacího programu střediska 
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Sever BEZ VODY TO NEJDE. V průběhu dvou vyučovacích hodin jsme se 

seznámili s pojmy životní prostředí a jeho složky. Pomocí hry jsme si vysvětlili a 

pochopili, jak funguje koloběh vody. Prostřednictvím práce s pracovními listy 

jsme hledali zdroje znečištění vodních zdrojů a v neposlední řadě jsme se 

zamysleli nad vlastním podílem tohoto znečistění.  Společně jsme se pak 

vypravili do domácnosti a zaměřili se na to, jak účinně omezit spotřebu vody, 

sami jsme totiž navrhli řešení jak vodou doma šetřit.  K ucelení našich znalostí 

přispěly i informace o tom, jak fungují čističky odpadních vod. A na závěr jsme 

si ve skupinách vytvořili krásný velký plakát. Jan Skalský 
 

Čtenářská dílna s husou Lízou 

Podzimní dny ve škole 

nám zpestřily čtenářské 

dílny. Škola obdržela 

velké množství knih, 

které v tomto období 

čteme, prohlížíme a 

věnujeme se jim při 

výuce. Jednou takovou 

zajímavou knihou je Husa 

Líza a vánoční hvězda. 

Napsal ji Petr Horáček a 

přečetli jsme ji celou. 

Knížka byla legrační, ale 

také velmi dojemná. Děti nakreslily obrázky a samy se těší na vánoční hvězdu! 

Bohdana Voříšková 
 

Řemeslný projektový den „Když sovička zahoukala“ 

V pondělí 23. 11. 2015 (ZŠ) a ve čtvrtek 26. 11. 2015 (SŠ) se v naší škole 

uskutečnil druhý řemeslný projektový den. V něm jsme se, jak již název 

napovídá, inspirovali zvířátkem, kterým je sovička. Inspiraci se meze nekladly, 

každý si vytvořil sovičku dle fantazie a oblíbených barev, takže každá sovička 

byla originál. Žáci si tvoření vlastní originální sovičky velmi chválili a moc se jim 

práce dařila.  Vznikla tak úžasná díla, která můžete potkávat v prostorách naší 

školy. V tomto projektovém dni jsme se věnovali řemeslným činnostem: tisk na 

bavlnu, vytváření šablony, práce s vodovými, temperovými, voskovými a textilními 

barvami. Dále si žáci osvojovali techniku tzv. raznice. Kateřina Cihlová  
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Práce žáků VII. Z 
 

Vánoční anketa 

Žáky ze třídy VIII. Z zajímalo, jak jejich učitelé prožívají vánoční svátky, proto 

připravili pár „záludných“ otázek, učitelům je položili a některé odpovědi 

zaznamenali. 

 

Proč máte rádi Vánoce?  

D. Suchá: Protože je pěkná atmosféra.  

G. Faltýnková: Na Vánoce to hezky voní a sejde se celá rodina.  

V. Johnová: O Vánocích si vychutnávám dobré jídlo.  

M. Fabián: Nemusím nic dělat (nebo také všechno).  

P. Šimková: Opravdu hodně se najím a pak musím držet dietu.  

L. Holaňová: Protože se sejdu s rodinou. 

 

Jak se na ně připravujete? 

D. Suchá: Výzdobou, úklidem, nakupováním dárků.  

G. Faltýnková: Při koledách zdobím byt.  

V. Johnová: Snažím se nepřipálit řízky.  

M. Fabián: Oholím se.  

P. Šimková: Zdobím byt, pouštím si koledy, nakupuji dárky.  

L. Holaňová: Dlouho a pečlivě. 
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Čím se inspirujete při nákupu dárků? 

D. Suchá: Přemýšlím, co by se druhým opravdu líbilo.   

G. Faltýnková: Přáním dotyčného.  

V. Johnová: „Opičím“ se po druhých.  

M. Fabián: Reklamou během seriálu Ordinace v růžové zahradě.  

P. Šimková: Zeptám se každého, co si přeje.  

L. Holaňová: Ptám se těch, kterým to kupuji. A také se řídím podle peněz. 

 

Jaké druhy cukroví pečete? 

D. Suchá: Rohlíčky.   

G. Faltýnková: Perníčky.  

V. Johnová: Rumové koule, vanilkové rohlíčky, vosí úly, pracny.  

M. Fabián: Peču 26 druhů, od rohlíčků po linecké.  

P. Šimková: Vosí hnízda, rafaelo kuličky, perníčky.  

L. Holaňová: Včelí úly.  

 

Co si přejete pod stromeček? 

D. Suchá: Pěknou knihu.  

G. Faltýnková: Parfém.  

M. Fabián: LP Piece of my life.  

P. Šimková: Kabelku, parfém, něco do domácnosti.  

L. Holaňová: Víc volna. 

 

Jaký obyčej na Štědrý den dodržujete? 

D. Suchá: Rozkrojení jablíčka.   

G. Faltýnková: Rozkrojení jablíčka, účast na půlnoční.  

M. Fabián: Usměvavý. (Poznámka redakce: Pan učitel rozuměl „obličej“.)  

P. Šimková: Držím půst, krájíme jablíčka.  

L. Holaňová: Voláme z okna „Kde jsi Ježíšku“, jíme kapra, neseme granule do 

útulku, krmíme labutě. 

 

Zaskočila Vám někdy rybí kost? 

D. Suchá: Nezaskočila. Jsem vegetarián.   

G. Faltýnková: Zaskočila, ale ne na Vánoce.  

M. Fabián: Ne, ale vyskočil mně kapr z podběráku.  

P. Šimková: Jednou jsem si kvůli kosti vylomila zub a musela jsem jet na 

pohotovost.  

L. Holaňová: Ne. 

Děkujeme za odpovědi. Žáci VIII. Z 
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                                                                          Práce žáků VIII. Z 

 

 Hudební provedení pohádky Tři bratři 

 

Obrazem: Mikulášská nadílka 


