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Kalendář 

 

ZŠ 

 

5. 11. Celorepublikový den otevřených dveří soukromých škol 

15. 11. – 16.11. Přehlídka SŠ a CHD – Aldis Hradec Králové  

3. 12. Divadlo v Danetě: Radujme se, veselme se 

6. 12. Mikulášská nadílka  

7. 12. Vánoční koncert   

pro rodiče 

23. 12. – 3. 1. Vánoční 

prázdniny  

 

 

MŠ  

 

5. 11. Celorepublikový 

den otevřených dveří 

soukromých škol 

12.11. Divadlo: Kluci z 

pohádky 

6. 12. Mikulášská 

nadílka  
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Příměstský tábor při MŠ, ZŠ a SŠ Daneta s.r.o.  

Letošní příměstský tábor jsme celý procestovali kolem světa. Podívali jsme 

se do Antarktidy, ve Francii jsme viděli Eiffelovu věž, v Africe jsme potkali opice 

a mumie, v Americe jsme si s indiány vyrobili čelenky, náramky a naučili se lovit 

bizony. Poslední den jsme navštívili ještě Asii, kde byl pro nás ukrytý poklad. Po 

splnění našeho cíle, jsme se vydali do Řecka na olympijské hry. Všichni jsme se 

zúčastnili a na oplátku jsme všichni dostali medaili. Tábor jsme si všichni užili a 

už se těšíme na další rok a nové téma. Petra Vítková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavnostní zahájení školního roku 

Po prázdninách jsme  v Danetě opět přivítali naše žáčky a nové prvňáčky. 

Zahájení tentokrát probíhalo na téma duha. Všichni žáci si u recepce vyzvedli 

kartičku se svojí barvou a podle barevných šipek došli až do třídy, kde na ně 

čekalo barevné tričko. Následovalo přivítání ve třídách s třídními učiteli. Poté 

jsme se všichni přesunuli na zahradu, kde jsme v rámci písničky vytvořili duhu. 

Každá barva měla také svůj znak do alternativní komunikace. Poté nás přivítala 

paní Kosinová s paní ředitelkou. Představili jsme si nové prvňáčky a předali jim 

drobné dárečky. Na závěr jsme si ještě zazpívali tradiční písničku“ Podívej 

motýlku“ a tím definitivně odstartovali školní rok 2019-2020. Pavla Šimková 
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY  

V září jsme s dětmi navštívili prezentační akci složek IZS 

Královéhradeckého kraje. Na místě si děti mohly prohlédnout hasičské vozy a 

jejich vybavení, policii se svými psy při zákrocích. Největší úspěch měla záchranná 

helikoptéra, do které se mohly odvážnější i posadit. Moc jsme si to užili. 

 Jako každý rok, tak i letos jsme se společně vydali podívat na 

Královéhradecké krajské dožínky. Počasí se umoudřilo, a tak jsme si mohli 

prohlédnout domácí zvířátka, která tam na nás čekala – od slepiček až po telátka. 

Měli jsme možnost vidět i zemědělské stroje, na kterých jsme mohli oči nechat. 

Proběhla první letošní lekce plavání. Děti byly nadšené. Zvykaly si na vodu a v 

závěru hodiny, za odměnu, byla chvilka volného hraní. 

 Pokračovalo téma doprava, proto jsme využili dopravu v Hradci Králové a 

vydali se na projížďku vlakem. Na vlakové nádraží jsme se dostali městským 

autobusem a nastoupili do vlaku, který nás zavezl zpět do blízkosti naší školky. 

Cestou zpět jsme zavítali na hřiště, kde si děti mohly pohrát na prolézačkách, 

které na naší zahradě ve školce nemáme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                  

                           

 

 

              Vojta a Larisa: Dopravní výchova 
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V říjnu děti absolvovaly čtyři výukové lekce plavání. Někdo se odvážil jít 

plavat dokonce i do velkého bazénu, jiný vesele plaval a skákal v bazénu malém. Na 

každou lekci se děti moc těší a všichni si je společně i s učiteli z plavecké školy 

užíváme.  

 Rodiče měli letos poprvé možnost zúčastnit se odpolední tvořivé dílny 

určené jim a jejich dětem. V příjemné atmosféře, obohacené menším 

občerstvením, si každý mohl vyrobit hned několik výrobků – skřítka Podzimníčka, 

svícínek ze skleničky a listí a zápich do květináče v podobě papírového ježka. 

Všichni zúčastnění si tvoření užili a domů odcházeli s příjemným pocitem hezky 

prožitého odpoledne.  

Hlavním tématem tohoto měsíce byl 

podzim, dozrávání ovoce a zeleniny. Toto se 

stalo hlavní náplní akce „Bramborování“. Děti 

plnily různé úkoly spjaté s bramborami – 

překážkovou dráhu, hod na cíl, zdobení triček 

bramborovými tiskátky, výroba ježků a mnoho 

dalšího.  

  Závěr října patřil „Dýňování“ – tedy 

výstavní soutěži o nejhezčí dýni – a 

Halloweenu. Ve školce se sešlo hned několik 

významných adeptů na dýňového vítěze – 

všichni byli náležitě oceněni.  

 Poslední říjnový týden jsme oslavili 

Halloween. Sešlo se spoustu strašidelných 

masek a děti si „halloweenské řádění“ náležitě 

užily. Čekala nás celá řada zábavných a 

strašidelných soutěží, úkoly na interaktivní 

tabuli i ukázka kouzel a čar od čarodějnice. 

Lenka Krčilová  
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ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA 

Dýňová dlabačka 

Dnes jsme byli v zahradnictví dlabat dýně v zahradnictví ve Věkoších. 

Vyřezali jsme do dýně oči a pusu. Prohlédli jsme si celé zahradnictví. Moc se nám 

tam líbilo. Žáci 6.P 

                                                       

 

 

 

 

                                                                            

                                                                          Ondřej: Dýňová dlabačka                    

 

Projektový den AAK vaření 

V úterý 1. 10. jsme si vyzkoušeli první 

projektový den AAK, kdy žáci připravovali 

pomazánku, ovocný shake, palačinky a další dobroty 

podle procesuálních schémat nebo videonávodů. Šlo 

jim to krásně, poznali nové obrázky a snad je to i 

bavilo. Bohdana Voříšková 

Soutěž básnička 

Říjen je měsíc alternativní komunikace a my jsme ho letos oslavili recitační 

soutěží. Tentokrát to byl zcela mimořádný ročník, protože jsme měli vzácného 

hosta Libušku Kubovou, která napsala a podílela se na spoustě učebnic a materiálů 

pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. My jsme si ji pozvali především 

proto, že přivezla a v České republice rozšířila Znak do řeči. My z tohoto systému 

znaky čerpáme a můžou je naši neverbální žáci využít právě při recitační soutěži, 

která u nás ve škole v pátek 25. 10. proběhla. Bylo to příjemné dopoledne plné 

kreativních a zajímavých momentů. Bohdana Voříšková 
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Strašidelná halloweenská zahrada 

Naši dospělí kamarádi z Denního 

stacionáře nás pozvali na procházku 

krásně upravenou a nazdobenou podzimní 

strašidelnou zahradou. Čekalo nás i 

překvapení v „kouzelné krabici“ a  odměna 

za statečnost a nebání se strašidel. Moc 

děkujeme Šárka Krpenská 

 

                                          

Halloweenské tvoření   

                                                     Autor: děti 

                                                                                                  ze školní 

                                                                                                                                             družiny                                

                                                                      

                                                                        

                            

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

Milí žáci, vážení rodiče,                                                 Autor: Monika  

děkujeme Vám všem, kteří jste celý minulý školní rok mysleli na zvířátka od paní 

Bártové z hipoterapie i ze Zooparku Stěžery a pravidelně nosili suché pečivo. 

Budeme velmi rádi, když suché pečivo, které by jinak skončilo v popelnicích, 

přinesete opět i v tomto školním roce do třídy 3. P. Děkujeme i asistentce Petře 

Vítkové, která se stará o odvoz vybraného pečiva. Dana Suchá 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB 

Cesta za pokladem 

Nastal podzim a zem se začala ukrývat pod nánosem spadaného listí, zářícího 

krásnými podzimními barvami. Vzduch má zvláštní opojnou vůni a sluníčko, které 

stále ještě svými paprsky krásně zahřívá zemi, nás láká ven. Abychom si v družince 

dosyta užili tu krásu podzimu, kterou nám příroda opět letos nachystala, rozhodli 

jsme se s dětmi navštívit rozsáhlou louku, lemovanou z obou stran lesoparkem, 

situovanou pod strání Nového Hradce Králové. A abychom si naši výpravu do 

přírody ještě okořenili, spojili jsme ji s ukrytím a následným dobýváním pirátského 

pokladu. Děti se rozdělily do dvou skupin. Přípravy pro ukrývání pokladu se zhostily 

starší děti z družiny a klubu. 

Samy vymyslely a na počítači 

napsaly otázky, jejichž odpovědi 

musely mladší děti, hledající 

poklad, zapsat do společné 

křížovky. Výsledek křížovky měl 

dětem prozradit, co je na konci 

výpravy čeká.  Ale aby to chytré 

hlavičky starších dětí neměly 

tak jednoduché, tak i pro ně 

byla připraven test o podzimní 

přírodě.  Během vyplňování „podzimní bojovky“ vyrazily mladší děti na cestu za 

pokladem. Aby starší děti měly dostatek času na přichystání úkolů, mladší děti si 

čas krátily hrami. Nejdříve je zaujalo podzimem zbarvené spadané listí ze stromů, 

které radostně vyhazovaly do vzduchu. Po signálu můžete vyrazit, se plny 

očekávání vydaly hledat barevné fáborky, které je měly dovést k daným úkolům. 

Hledat úkoly byla pro všechny velká výzva. Tajenku v křížovce tvořilo slovo 

POKLAD.  Po nalezení pokladu se děti občerstvily sladkými odměnami a po 

odpočinku a posilnění následovala cesta zpět. Některé děti nadšeně využily 

volného prostranství louky pro závody v běhu a místního kopce pro válení sudů. 

Všichni jsme si užili spoustu legrace i pohybu a příjemně unaveni jsme se vrátili v 

pořádku do školy. Jana Ryšávková a Hana Burešová 
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Přespání se strašidly  

Odpoledne jsme si s dětmi zašli zařádit na 

místní hřiště. A protože je všude zem pokrytá 

krásným zlatavým listím, tak děti neodolaly a 

vrhly se do kupy suchého listí. S dětmi jsme 

prožili krásnou oslavu Halloweenu. Strach nám 

naše návštěva nenahnala, naopak jsme si to užili.  

 

 

 

 

 

 

Naše paní zřizovatelka byla navržena na ocenění – ŽENA REGIONU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení čtenáři, příště se na Vás budeme těšit začátkem ledna. Nezapomeňte, že 

se o našich akcích dočtete také na webových stránkách www.daneta.cz a na 

Facebooku. Krásné podzimní dny Vám za redakci LD přeje Petr Križan 


