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Kalendář 

18. 3.   integrační aktivita MŠ a ZŠ 

22. 3.   projektový den: Světový den vody 

23. 3.   velikonoční nadílka 

24. – 28. 3.  velikonoční prázdniny 

1. 4.    projektový den: Světový den autismu 

4. 1.    zahájení výuky plavání 

22. 4.   integrační aktivita MŠ a ZŠ 

 

Markéta Dolečková: Maškarní karneval 

MŠ 

16. 3. solná jeskyně, 22. 3. canisterapie, 11. 3. Pohádkový den otevřených dveří 

se Zvonilkou a Olafem, 18. 3. integrační aktivita se ZŠ – „S písničkou jde 

všechno líp“, 21. 3. vypouštění Morany, 23. 3. velikonoční nadílka, 24. 3. tvořivá 

dílna pro rodiče s dětmi, 28. 3. Velikonoční pondělí 
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Návštěva knihovny 

Ve čtvrtek 14. ledna jsme s dětmi navštívili knihovnu na Slezském předměstí. 

Uvítala nás příjemná slečna knihovnice, která si pro nás připravila 

zdramatizovanou pohádku O perníkové chaloupce. Chaloupku jsme kreslili na 

tabuli, zkusili jsme si cestu Jeníčka a Mařenky a pak jsme netradičně, pomocí 

dřevěných kostek, doplnili pohádku o zvukomalebné prvky. Dětem svítily oči, 

hltaly každé slovo a možná poprvé se ocitly v samém středu pohádky.  

Učitelky MŠ 

 

  

Integrační aktivita v ZŠ 

Poprvé v novém roce jsme vyrazili s předškoláky ze školky na tradiční integrační 

aktivitu se základní školou. Paní učitelka Mgr. Bohdana Voříšková měla opět 

připravený zábavný a zároveň poučný program. Vzhledem k blížícímu se zápisu se 

paní učitelka zaměřila na rozvoj předčtenářských a předmatematických 

dovedností. Děti pojmenovávaly zvířátka, rozeznávaly geometrické tvary, "četly" 

podle obrázků a tím si tak zkusily, už ve školce, svůj první diktát. Odcházeli 

jsme v dobré náladě a věříme, že mnozí předškoláci se již školy nemohou dočkat. 

Učitelky MŠ 

 

Den otevřených dveří na střední škole Daneta 

Slavnostním dnem byla pro nás středa 17. února, protože na naší střední škole 

v Lidické ulici proběhl 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, s chodem školy (projektové dny, akce, 

zapojení do e-twinningu) a s možným budoucím uplatněním (propojenost 
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s chráněnou dílnou). 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 pračkou a mandlem. Kromě zájemců z našeho denního 

stacionáře nás svoji návštěvou poctila početná skupina ze zdejších speciálních 

škol (většinou se jednalo o žáky praktické školy jednoleté a praktické školy 

dvouleté). Tito žáci nejvíce oceňovali propojenost studia s možností budoucího 

pracovního uplatnění v našich chráněných dílnách. Doufáme, že se Den 

otevřených dveří všem líbil a splnil jejich očekávání.  

Tomáš Bedrna      

     

  

Výlet I. P do Kvasin 

Již dlouho jsme se těšili, že navštívíme našeho bývalého žáka Zbyňka. Školním 

autem nás pan Švagerka zavezl do obce Kvasiny, kde se nachází ÚSP pro mládež. 

Vřele nás uvítali nejen sociální pracovnice, ale také klienti, kteří nám radostně 

podávali ruce na přivítanou. V návštěvní místnosti pro nás bylo připravené milé 

pohoštění. Byla nám nabídnuta prohlídka zařízení, měli jsme tak možnost vidět 

jednotlivé třídy, pokoje a klubovny. Zbyněk měl z naší návštěvy radost, poznal 

své bývalé spolužáky i nás, ukázal nám svoji třídu. Potěšil ho i dáreček. Jsme 

rádi, že jsme měli možnost se se Zbyňkem zase vidět. Na závěr děti z naší třídy 

dostaly domácí pampeliškový med, který zde klienti vyrábí. Dana Suchá     

 

Lyžařský výcvik 

Jablonec nad Jizerou, 15. – 19. 2. 2016 

Letošní zima byla na sněhovou nadílku poněkud skoupá, což nás jako příznivce 

běžeckého lyžování moc nepotěšilo. Přesto jsme se se šesti odvážnými žáky 

vydali do Krkonoš, abychom prožili týden na zdravém vzduchu, bez chřipkové 
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epidemie, a hlavně ve sportovním duchu. Jelikož v místě našeho ubytování sníh 

pro běh na lyžích nebyl, převažovaly v našem programu pěší výlety. Navštívili 

jsme mimo jiné Mumlavské vodopády a muzeum KRNAPu v Harrachově, městečko 

Vysoké nad Jizerou a zajímavé vlastivědné Muzeum zapadlých vlastenců 

v Pasekách nad Jizerou. Při těchto našich výletech jsme nakonec objevili vhodné 

podmínky pro lyžování v Harrachově, kam jsme se následně na skutečný lyžařský 

výcvik vypravili. Žáci se pustili do nácviku běhu na lyžích s velkým nadšením, a 

přestože někteří stáli na lyžích poprvé, všichni si užili poctivou radost z dobrého 

skluzu. Z našeho pobytu jsme nakonec odjížděli s dobrým pocitem, že jsme 

posílili své zdraví a fyzickou kondici, poznali nová místa a vyzkoušeli si třeba i 

něco nového. Jan Skalský   

 

  

Maškarní karneval 

Maškarní veselí je mezi našimi žáky velice oblíbené, proto jsme se v pondělí 

22. února dopoledne sešli ke školnímu karnevalu v tělocvičně Sokola. Přišla téměř 

celá škola i děti ze školy mateřské. Tančila zde spousta princezen, princů, 

pirátů, rytířů a mimoňů. Našel se i čert, spiderman, motýl nebo Olaf z ledového 

království. Mnoho krásných masek kromě tancování ještě přeskakovalo nebo 

podlézalo lano. Dokonce i děti překonávaly dráhu z laviček a ze švédské bedny.  

Byl to moc příjemně strávený čas. Kromě dětí se jistě pobavili i řidiči aut, 

kterým paní učitelka Šimková na silnici nastavila kromě terčíku i Karlovy vidle. 

Bohdana Voříšková 
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V. P na návštěvě SŠ 

Hlavním cílem naší návštěvy střední školy Daneta bylo zkusit si nanečisto, jaká 

je skutečná středoškolská výuka. Pan učitel Tomáš Bedrna pro naše žáky a 

středoškoláky připravil zajímavé téma – LIDSKÉ TĚLO (části lidského těla, 

lidské smysly). Některé otázky byly zapeklité, ale se spoustou z nich si všichni 

poradili. Žáci si nejenom procvičili a rozšířili teoretické znalosti, ale mohli si i 

prakticky zkusit poznat předměty pomocí hmatu, vychutnat dobroty, hrát 

„Tichou poštu“.  Všem se společná hodina moc líbila. Marcela Říčanová 

 

Cestujeme dopravními prostředky – výlet III. P do Prahy 

Poslední únorový týden ve 

čtvrtek jsme se vydali na 

velký výlet.  Protože se tento 

měsíc učíme o dopravních 

prostředcích, vyzkoušeli jsme 

jich hned několik v  praxi. 

Ráno jsme se sešli na 

Terminálu HD a žlutým 

autobusem jsme se Student 

Agency vyrazili do Prahy. Tam 

jsme vystřídali metro i 

tramvaj a odpoledne jsme jeli 

„žluťáskem“ zase zpátky 

domů. Počasí nám přálo, krásně svítilo sluníčko. Výlet se vydařil, všem se moc 

líbil a příště si to určitě zopakujeme. Šárka Krpenská   
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Příspěvky našich žáků 

Lyžařský výcvik 

Dne 15. 2. jsme odjížděli na lyžařský výcvik do Jablonce nad Jizerou. Chodili 

jsme spíš na výlety, protože nebyl sníh, ale ve středu jsme jeli do Harrachova na 

běžky. Tam trošku sněhu bylo. Bydleli jsme v ubytovně se základní školou 

z Nového Bydžova. Na výletě jsme třeba byli v přírodovědném muzeu 

v Harrachově a ve vlastivědném muzeu v Pasekách nad Jizerou. Samuel Hübl 

 

Sdílená hodina na SŠ Daneta 

V úterý 16. 2. jsme byli celý den na střední škole v ulici Lidická na sdílené 

hodině. Vařili jsme sýrovou omáčku s těstovinami a s masem. Moc nám to všem 

chutnalo. Bavila jsem se se žáky ze střední školy. Paní učitelka Piskovská nám 

vysvětlila, co mají středoškoláci za předměty. Moc se nám to všem líbilo.  

Jana Veselá 

 

Minirozhovor 

Žáci VIII. Z položili asistentce Petře Hlaváčkové několik všetečných otázek. 

Výběr dotazovaného nebyl náhodný, protože právě paní asistentka tráví s touto 

třídou nejvíce svého času ve škole. 
 

Co posloucháte za hudbu? 

- Nemám vyhraněný styl, ráda ale poslouchám skupinu Kryštof. 

Jaká třída je podle Vás v Danetě nejzlobivější? 

- VIII. Z  

Co máte ráda za jídlo? 

- Nejraději mám sladká jídla, například palačinky, ale snažím se sladkému 

vyhýbat. 

Jaký je Váš oblíbený televizní seriál? 

- Seriály moc nesleduji, ale oblíbené mám Přátele. 

Jakému stylu oblečení dáváte přednost? 

- Sportovnímu a pohodlnému. 

Ve volném čase raději odpočíváte nebo sportujete? 

- Ráda si zasportuji a pak relaxuji. 

Hrajete počítačové hry?  

- Počítačovým hrám jsem na chuť nepřišla. Dávám spíš přednost společenským 

hrám, jako jsou třeba Monopoly. 

Děkujeme za rozhovor. 
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Divadelní představení Čert a Bára 
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Odborná příloha - Máme doma autistu 
 

PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ 

Problémové chování je JAKÉKOLIV chování, které rodiče nebo „personál“ 

považují za PROBLÉM. Problémovost chování neurčuje dítě - žák sám, ale 

rodiče, „personál“, kteří určují, které chování je problémové, a které není … 

Žádné chování se nevyskytuje z ničeho nic, má vždy nějakou příčinu 

(nevyskytuje se náhodně), chování má vždy nějaký smysl („O co mu jde…“). 

 pokud na to nepřijdu, nedokážu mu terapeuticky pomoct 

 když nevím PROČ, můžu udělat jen krizové scénáře 

Každý člověk se chová takovým způsobem, který z JEHO pohledu vede 

nejjednodušší cestou k požadovanému cíli. 

BEHAVIORÁLNI ANALÝZA A TERAPIE V PRAXI  

„Častý problém u dětí s autismem je to, že nechtějí spolupracovat, protože z 

jejich pohledu není agresivní chování problémové. Používáme behaviorální 

analýzu, která spočívá na předpokladu, že každé chování a nejenom problémové, 

má své spouštěče a své následky. Ty následky mohou zpětně zpevňovat 

problémové chování. Dejme tomu, že matka přijde do obchodu s hračkami, dítě 

vidí hračku - to je vnější spouštěč, chce ji - to je vnitřní spouštěč, a vyvolá 

problémové chování - dítě začne kopat do matky. Matka mu hračku koupí a tím 

ho za problémové chování odměňuje. Dítě si uvědomí, že když bude kopat, má 

vyšší pravděpodobnost, že hračku získá. My se snažíme vystopovat tyto 

spouštěče a jejich následky a měnit je tak, aby k problémovému chování vůbec 

nemohlo dojít," říká předseda právní sekce APLA Hynek Jůn, behaviorální 

terapeut, specializovaný na problémové, agresivní a autoagresivní chování dětí s 

autismem. A - B - C model lidského chování: A = spouštěcí mechanismy,  

B = chování (křik, pláč, kopání,…), C = odměna, dostanu to, co chci 

TERAPIE – snažíme se odstranit „spouštěcí mechanismy“ (A) tak, aby 

k problémovému chování nemohlo dojít, nebo se snažíme upravit „následky“ (C) 

problémového chování tak, aby problémové chování přestalo být funkční. 

Mgr. Šárka Krpenská 

___________________________________________________________ 

Vážení čtenáři,  

příště se na Vás budeme těšit již v jarním čase. Nezapomeňte dění v Danetě 

sledovat také na www.daneta.cz a na Facebooku. Za redakci Jan Skalský 

http://www.daneta.cz/

