Kalendář
30. 6.
Slavnostní zakončení školního roku, předání vysvědčení
1. 9.
Zahájení školního roku 2016/2017

Florbalový turnaj
„O pohár Danety“

Výsledky voleb do školské rady
Volba do školské rady za rodiče žáků ZŠ a SŠ proběhla formou písemných
dotazníků – hlasovacích lístků s těmito výsledky:
Předáno rodičům žáků ZŠ a SŠ celkem: 70 hlasovacích lístků
Odevzdáno rodiči žáků celkem: 48 hlasovacích lístků
Volba paní Mgr. Dity Truhlářové: 33 hlasovacích lístků
Volba paní Markéty Dolečkové: 15 hlasovacích lístků
Volba jiného rodiče: 0
Neodevzdáno: 22 hlasovacích lístků
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Volené období: školní roky 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
Příští volby: červen 2019
Sběr hlasovacích lístků proběhl prostřednictvím třídních učitelů, výsledky
zkontrolovala a sečetla ředitelka školy M. Bourová dne 16. 6. 2016. Hlasovací
lístky uloženy v dokumentaci školské rady. Monika Bourová
Škola v přírodě
Slunečné dny 9. – 13. května jsme strávili s dětmi v Krkonoších na chatě Cihlářka
na škole v přírodě. Odjížděli jsme v pondělí společně od školy plní očekávání a
nadšení. Týden jsme trávili převážně venku, chodili jsme na procházky, hráli
venku pohybové hry, zkoumali jsme přírodu a poznávali krásu hor. I doma jsme
se ale zabavili kupou her, malováním, pohádkami nebo společnými hrami. Počasí
nám přálo, takže jsme si horského vzduchu s dětmi užili do sytosti a nejen pro
děti, ale jistě i pro učitelský sbor, to byl skvělý zážitek. Učitelky MŠ

Projekt TŘI BRATŘI
Máme velikou radost, že jsme opět mohli vystoupit s projektem 3brat3, který
jsme nastudovali společně se ZUŠ Střezina. Již potřetí jsme hráli a zpívali před
nabitým sálem Adalbertina tři minioperky od autorů Svěráka a Uhlíře – Dvanáct
měsíců, Karkulka, Šípková Růženka. Ty jsme ještě doplnili o písně Dělání, dělání,
Když jsem já šel do Lidušky, Stromy a Není nutno. Dopolední představení bylo
směrované jako výchovný koncert pro děti z MŠ a 1. st. ZŠ. Práce to byla velice
náročná, ale krásná. Podílelo se na ní veliké množství lidí a patří jim veliké díky.
Daneta společně se Střezinou dokázali, že spolupráce je vítaná a doufáme, že
není poslední. Lada Holaňová
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Jak motivovat k řeči dítě s těžce narušenou komunikační schopností?
Alternativní komunikace je poměrně náročná cesta, kterou se ubírá mnoho
rodičů, logopedů a pedagogů. Je třeba zpracovávat komunikační tabulky, hledat
a hlavně si osvojit vhodné znaky. Zacvičit dítě a jeho okolí je velice zdlouhavé.
Výroba tabulek, obrázků a celých slovníků je časově náročná. Technické
pomůcky, jako jsou komunikátory a PC programy, jsou velmi drahé. Každý, kdo se
touto cestou jednou vydal, ví, že každý, i malý krok je velkým úspěchem.
Základním pilířem úspěšné intervence je zájem dítěte. Bez toho se neobejdeme.
A co ho naopak odradí? Je to snadné. Od namáhavého listování až po vybitý iPad.
Určitě i to, že ho vždy někdo v komunikaci předběhne. Proč by se snažil? Nebo
méně zajímavá témata ke komunikaci, jak to dokážeme my pedagogové.
A právě na zájmu dítěte je postaven program Ája a Kája, který realizujeme ve
speciální škole Daneta v Hradci Králové. Spojíme výhradně žáky se středně až
těžce narušenou komunikační schopností, takže všichni zúčastnění žáci mají
rovné podmínky pro vyjádření. Celému programu jsou přítomni logoped, speciální
pedagogové nebo asistenti v roli komunikačních partnerů a asistenti, kteří
pomáhají s pomůckami a zachovávají úroveň konverzace. Ája navštěvuje jednou
týdně děti mateřské školy, Kája zase žáky v základní škole. Program trvá
přibližně jednu vyučovací hodinu. A co mají tyto dvě postavy společného? Obě
přijíždějí s kufrem na kolečkách a tropí doslova hlouposti, které odporují
zdravému lidskému rozumu. Děti se samozřejmě smějí, těší je to, snaží se řešit
navozené úsměvné situace a dávat je do pořádku. Děti milují, když někdo
vytahuje něco ze sáčku, z tašky, z kufru. A Ája s Kájou s sebou mají spoustu
plyšových zvířat, dopravních prostředků, nářadí, nádobí, věcí osobní potřeby a
jiných zajímavých maličkostí. Ostatní smysly dětí se snažíme také zapojit, takže
občas i dojde na postříkání vodou, nějakou tu vůni či zvuk. Každý měsíc
věnujeme jednomu aktuálnímu tématu, jako např. Léto, Zvířata v ZOO apod.
Začátkem měsíce spíše seznamujeme děti s obrázky. V druhé polovině mají děti
obrázky ve svých slovnících a mohou zcela přirozeně řešit různé navozené
krizové komunikační situace, kterých přibývá, např.: K čemu patří ulomená
vrtule? Rovněž zapojujeme znaky pro běžný každodenní kontakt s okolím, které
pak všichni dospělí důsledně používáme a vyžadujeme. Znaky jsou rychlejší, a
tudíž vhodnější pro pozdrav či jinou zdvořilost, která patří ke kvalitní
konverzaci. K dispozici máme iPady, bigmacky a jiné komunikátory, díky kterým
můžeme třeba koledovat, případně se jen přihlásit o slovo.
Spolupráce dětí je kvalitativně na mnohem vyšší úrovni než v běžné vyučovací
hodině. Děti si zkrátka celou tu atmosféru dokonale užívají. Dochází zcela
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přirozeně k mnoha komunikačním situacím, které mají děti čas zvládnout. Už
nejsou pasivním článkem v konverzaci, jsou doceněné a respektované.
Mgr. Bohdana Voříšková - logoped Centra alternativní a augmentativní
komunikace při MŠ, ZŠ a SŠ Daneta v Hradci Králové

Výlet do Častolovic
V příjemný květnový den se naše třída I. P vydala na výlet do Častolovic. Část z
nás jela školním autem s panem Švagerkou a někteří žáci s doprovodem jeli
vlakem. Po příjezdu jsme se prošli zámeckým parkem, který hýřil rozkvetlými
květinami. Posilnili jsme se svačinou a zahřáli čajem a kávou v místní zámecké
kavárně a jako bonus jsme si objednali zákusek nebo kousek dortu z rozsáhlého
výběru v točící vitríně, která upoutala nejen naše oči. Po doplnění energie jsme
se vydali nakrmit zvířátka pro ně určenými dobrotami v místní minizoo.
Prohlédnout jsme si mohli lamy, kozy, prasnici i s malinkými selátky, pobíhajícího
pštrosa i odvážné králíčky, kteří podlézali pod plotem k jiným zvířátkům. Moc
jsme si pobyt se zvířátky užili a fotky nám připomenou příjemný výlet. Panu
Švagerkovi chceme moc poděkovat za ochotu a trpělivost s našimi žáky a s
nakládáním vozíků. Také děkujeme paní Valentové za převoz svého syna
Jakoubka do Častolovic, bez její pomoci bychom nemohli výlet uspořádat.
Gabriela Faltýnková
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Návštěva u kamarádky Lenky
I v letošním školním roce jsme využili pozvání naší kamarádky Leničky na super
výlet k ní domů do obce Holohlavy. A protože víme, že se nebudeme nudit a výlet
si opravdu užijeme, přizvali jsme opětovně i naše kamarády ze třídy 3. P. Vyrazili
jsme v pondělí 6. června, a to jak školním automobilem, tak linkovým autobusem.
U Leničky doma nás čekala spousta zábavy, „sportování“ na zahradě i výborného
jídla. Všichni jsme zvládli i nocování ve spacáku. Do školy jsme se vrátili až
druhý den plni úžasných dojmů a zážitků. Moc děkujeme Leničce a hlavně její
mamince paní Peřinové za super akci. Za všechny z 2. P a 3. P Šárka Krpenská

Zdravé vaření v Danetě
Ve dnech 23. - 27. 5. jsme se skutečně nenudili. Byl vyhlášen projektový týden
zdravého vaření a samozřejmě se této akce účastnily opět všechny třídy. Cílem
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projektu bylo „uvařit“ jídlo, které by bylo nejenom zdravé, ale i chutné a „dobře
vypadalo“. Každé vytvořené dílo hodnotila tříčlenná porota a hodnotilo se, zda
pokrm patří do kategorie „zdravé jídlo“, chuť, vzhled a náročnost přípravy pro
žáky dané třídy. A hodnocení opravdu nebylo jednoduché. Nakonec vůbec nebylo
důležité, kdo vyhrál, ale to, že se všichni náramně bavili a zdravé vaření si
opravdu užili a něco nového se naučili. Šárka Krpenská
Projektový den „První pomoc“
V předoposlední
červnovou
středu naši školu navštívily
studentky z VOŠZ a SZŠ HK a
připravily pro nás 3 stanoviště,
které se týkaly první pomoci.
Nejprve si žáci mohli zkusit
oživování dospělého, potom
ošetřování ran a na závěr
ukládání do správné polohy. Na
stanovištích dostávaly děti
jednu pochvalu za druhou. Je
vidět, že už mají pár těchto
přednášek za sebou. Získané
poznatky jsme hned využili při
plnění
„bobříka
záchrany“.
Každý si tak mohl pro dnešní den odškrtnout ve své tabulce SPLNĚNO.
Děkujeme studentkám za připravený program a budeme se těšit na další.
Pavla Šimková
Exkurze Náchod – Dobrošov
Historii se u nás ve třídě snažíme se žáky poznávat nejen z učebnic, ale hledáme
také její skutečné stopy v krajině. Mezi zajímavé stavební památky patří
opevnění z let 1935 – 1938. Vypravili jsme se tedy do Náchoda a okolí, abychom
si některé z objektů prohlédli. Uvnitř vojenských srubů dobrošovské pevnosti
jsme se tak mohli na vlastní kůži seznámit s pocity československých vojáků,
kteří byli připraveni a odhodláni hájit svobodu naší vlasti. Kromě objektů
těžkého opevnění jsme navštívili také klasické turistické místo Jiráskovu chatu
a užili si i pěknou vycházku první letní den. Jan Skalský, VIII. Z
6

Listy Danety, číslo 5, ročník 11, 2015-2016

Aleš Pergler: Pěchotní srub „Březinka“

Turnaj O pohár Danety
V pátek 10. 6. pan učitel Križan uspořádal florbalový turnaj O pohár Danety. Na
programu byly kromě zápasů také soutěže: slalom, běh s míčkem na hokejce,
střelba do branky. Turnaje se zúčastnily týmy z Chlumce na Cidlinou, Jaroměře,
ze školy Prointepo a samozřejmě z Danety. Vyhrálo mužstvo Chlumec nad
Cidlinou A. Nakonec bylo vyhlášení. Aleš Pergler, žák VIII. Z
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Florbalový turnaj

Dotace
Spolek
EOP: projekt "Daneta- podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením"
Agrofert: projekt "Středisko fyzioterapie 2016"
KB Jistota: projekt "Komplexní rozvoj osobnosti klientů s těžce narušenou
komunikační schopností"
MMHK: projekt "Volnočasové aktivity v Danetě- 2. pololetí 2016"
ZŠ Daneta
KÚ: projekt "Pohyb nás baví 2016"
MŠMT: projekt "Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním
postižením v roce 2016"
___________________________________________________________
Vážení příznivci Listů Danety, právě jste dočetli poslední číslo v tomto školním
roce. Po celý rok jste měli možnost prostřednictvím našeho časopisu sledovat
život školy. Událostí a akcí bylo opravdu nepočítaně. Vše si ještě můžete
připomenout na našich webových stránkách www.daneta.cz. Děkujeme vám za
přízeň a přejeme všem pohodové a slunečné prázdniny. V říjnu se pak můžete
těšit na první číslo v novém školním roce. Za redakci Listů Danety Jan Skalský
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