Kalendář
ZŠ
30. 1. Pololetní vysvědčení
31. 1. Pololetní prázdniny
12.2. Den otevřených dveří na SŠ
2.3. - 8.3. Jarní prázdniny

MŠ
20. 2. Masopustní rej

Tereza:Tři králové
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
V listopadu jsme úspěšně ukončili lekce plavání. Děti si jednotlivé hodiny
velice užívaly, seznamovaly se s vodou formou nejrůznějších pestrých aktivit pod
vedením zkušených učitelů z plavecké školy. Nejzdatnější plavci chodili plavat už
i do velkého bazénu a šlo jim to náramně. Odměnou za společné hodiny byl všem
plavecký diplom a sladká dobrota od učitelů plavání.
Také nás čekalo loutkové divadlo od pana Polehni s názvem „Kluci z pohádky“,
na které se přijeli podívat i naši větší kamarádi ze základní školy. Představení
jsme si užili.
Tématem tohoto měsíce byl stále podzim a změny v přírodě s ním spojené.
Někteří z nás se s rodiči zúčastnili soutěže a doma vyráběli vlastního draka –
většího, menšího, z látky či papíru – fantazii se meze nekladly.  Všichni
zúčastnění pak byli po zásluze odměněni.
Závěr listopadu patřil adventní tvořivé dílně pro rodiče s dětmi.
Ti, kteří přišli, si vytvořili hezkou adventní výzdobu a nechali se tak vlákat do
přicházejícího času Vánoc.
Začátkem prosince, jako každý rok, nás přišel do školky navštívit čertík. Od
dětí si poslechl spoustu písniček a básniček a za odměnu dětem rozdal balíčky
s dobrůtkami. Se všemi se na závěr vyfotil. Všechny děti pochválil za jejich
statečnost a už se těší na další návštěvu.
Ve školce také proběhla vánoční besídka tříd Soviček a Žabek. Děti si pro
své rodiče připravily krásná představení: Pohádku „Boudo, budko, kdo v tobě
přebývá?“, dramatizovanou písničku „Kočka leze dírou, pes oknem“ a básničku
„Čmelák“. Zazpívaly rodičům vánoční koledy a formou básničky „Kamínek“ popřály
všem krásné vánoční svátky. Na závěr maminkám předaly kamínek štěstí se
srdíčkem. Poté měli rodiče s dětmi připravené vánoční pohoštění a horký dětský
punč.
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Následující týden se konala také vánoční besídka třídy Motýlků. Na rodiče
čekala pohybová písnička „Kolo, kolo, mlýnské“ a vánoční atmosféra. Za dětmi se
přišla podívat také jejich kamarádka Ája, se kterou společně ozdobily stromeček
a vložily pod něj dárečky. Na závěr si rodiče s dětmi pochutnali na přichystaném
pohoštění s výborným čajem.
Na děti čekala další návštěva v podobě pejsků – canisterapie. Za dětmi
dochází dva psí krasavci, se kterými si mohou pohrát a pomazlit. Nesmí chybět ani
krmení pejsků jejich oblíbenými pamlsky.
Závěrem měsíce proběhlo také vánoční tvoření a zvyky. Děti se dozvěděly
o nejrůznějších tradicích, které jsou pro Vánoce charakteristické, a nakonec je
čekalo tvoření z ovoce, které svojí vůní dodalo tu pravou atmosféru. Celý měsíc si
děti velmi užily. Lenka Krčilová

Děti z mateřské školy: Vánoční tvoření
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ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA
Věřte si, dělejte, co vás baví a sportujte
Stolní tenis jsem začal hrát už na intru
v Sadské. Pak jsem začal chodit do kroužku
stolního tenisu. Dostal jsem se do spolku
Integra Hradec Králové, kam mě pro mou
velikou zálibu ve stolním tenise přihlásili
rodiče. Na turnajích jsem se umisťoval na
předních místech a můj sen byl dostat se na
mistrovství České republiky. 20. - 21. listopadu
2019 se v Hradci Králové konal XXVII. ročník
mistrovství České republiky ve stolním tenisu,
na které jsem se dostal. Trénoval jsem celé
léto a podzim. Podařilo se mi vyhrát 1. místo –
vysněnou zlatou medaili v kategorii Muži B
a být tak mistrem České republiky ve stolním
tenisu. Jirka

Papírová zeď 1989-2019
Dne 12. 11. jsme se s našimi žáky základní a střední školy zúčastnili stavby
papírové zdi u příležitosti 30. výročí sametové revoluce na Ulrichově náměstí.
Začali jsme otiskováním rukou všech našich žáků. Vystřihli jsme barevné ruce
a polepili jimi velké krabice, abychom takto mohli na zdi zanechat symbolicky náš
otisk. S tímto „stavebním materiálem“ jsme v úterý vyrazili na náměstí. Tam na
nás čekal student univerzity, který nás seznámil s událostmi a stavbou papírové
zdi v roce 1989. Pak jsme již mohli přidat naše papírové kameny do zdi. Veselé
barevné ruce na našich krabicích zeď moc hezky oživily a my jsme odcházeli
s příjemným pocitem z vydařené akce. Hana Panchártková
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EXKURZE SŠ DANETA
V polovině listopadu naše střední škola Daneta – odborné učiliště jela na
exkurzi do Pardubic v rámci projektu Do praxe bez bariér. Tento projekt
pokračuje i tento školní rok a jeho cílem je
umožnit studentům s postižením najít práci.
Díky tomuto projektu se našim studentům
rozšiřují obzory v hledání dalšího pracovního
uplatnění.
Tento den jsme navštívili středisko
Výměník, který spadá pod Péči o duševní zdraví
a který nabízí pracovní uplatnění zdravotně
hendikepovaným lidem. Provozuje i kavárnu
Robinson, kde naši studenti měli možnost
připravit espresso či cappuccino. Dále jsme si
udělali domácí limonádu dle manuálu. Myslím, že
některým to šlo skvěle.
Pak jsme se přesunuli do jejich další
pobočky, kde byla pro nás připravena další část
programu, a to úklid pomocí úklidových strojů. Také jsme si vyzkoušeli mýt okna
pomocí parního čističe. Kromě práce jsme si dali ale také výborný oběd – indickou
směs se zeleninou a s plackou čapátí.
Exkurze se nám moc líbila, bylo o nás pěkně postaráno, za což děkujeme
středisku Výměník. Mgr. Petra Hlaváčková a třída 2.B
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Projektový den Dětská práva
Ve polovině prosince jsme si s našimi žáky připomněli, že nemají pouze
povinnosti, ale i svoje práva. V rámci PD Dětských práv jsme řešili převážně
vlastnosti správného kamaráda a probrali jsme i vztahy v jejich třídních
kolektivech. Spolužáci ze tříd si mohli vyzkoušet i další aktivity formou
pohybových her či pracovních listů s přehledem vlastností. A všichni jsme si to
samozřejmě užili. Šárka Krpenská
Projektový den Vítání zimy
V pondělí 11. 11. 2019 jsme slavili svátek svatého Martina. Tentokrát se
zapojila téměř celá škola. První tři vyučovací hodiny jsme věnovali nacvičování
divadla a zdobení scény vločkami a sněhovými řetězy. Všichni jsme se přesunuli
do velké tělocvičny pražské sokolovny, kde program vyvrcholil vystoupením,
koulovanou a honičkou. Prožili jsme tvořivé dopoledne, které snad všechny
potěšilo. Bohdana Voříšková

Vánoční výstava – Lochenice
Koncem listopadu jsme vyrazili na 12. adventní zastavení do Lochenic.
A zažili jsme toho mnoho – ochutnali jsme výborné vánoční cukroví, seznámili jsme
se s vánočními zvyky a tradicemi, získali jsme zajímavé tipy na vánoční výzdobu
a mohli si zakoupit drobný dárek. Petr Križan a třída 6.P
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Vánoční tvoření
Ve čtvrtek před první adventní
nedělí jsme vyrazili na Vánoční tvoření
do Zahradnictví Šťastný. Byli jsme
velice

mile

překvapeni

vstřícností

majitele a perfektní přípravou této
vánoční dílny. Naše děti zvládly vytvořit
krásné vánoční dekorace, které potěší.
Děkujeme za 1. P Šárka Krpenská

1. Co se dává na dveře?
2. Co se staví ze sněhu?
3. Z čeho je perníková
chaloupka?
4.
Co
se
dává
bramborového salátu?
5. Co se peče na Vánoce?
6. Kdo pomáhá Santovi?

Autor: Markéta a Štěpán
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do

Divadlo v Danetě
V prvním adventním týdnu nám ve škole udělala radost pohádka loutkového
divadla s názvem „Radujme se, veselme se“. Josef, Marie a další postavy nám
připomněly příběh o narození Ježíška, betlémské hvězdě a třech králích. Na konci
pohádky jsme si všichni s radostí zazpívali vánoční koledy a těšili se na
Vánoce. Lucie Štrajtová

Tři králové
Mudrci z východu - Kašpar, Melichar, Baltazar jsou postavy, které navštívily
Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesly mu dary: zlato, kadidlo
a myrhu. Zjevení Páně na západě i na východě slavíme 6. ledna.
Tento svátek je svou podstatou totožný se slavností Narození Páně, je
dvanáctým dnem Vánoc a upomíná na okamžik, kdy se Kristus zjevuje nejen
národu, ale všem, dává se rozpoznat jako král všech králů, které zastupují
mudrcové z daleka. Podle legendy byli tři mudrci zřejmě z Persie.
Tři králové nebyli nikdy oficiálně svatořečeni, avšak jsou uctíváni jako
patroni poutníků a hříšníků. Šimon, Radek a Matěj
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Autor:Adéla

Anna: Tříkrálová křížovka
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ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB
V listopadu proběhla ve družině větrná akce – Drakiáda. Děti si mohly
přinést vlastního draka. Vítr nám přál, dětem se akce moc líbila.
Poslední den před Vánocemi jsme si užili vánočních dílniček. Vyrobili jsme si
sněžítko, svícínek, uvařili jsme pečený čaj pro rodiče a vyrobili si malého anděla
z nepečeného těsta. Na závěr akce jsme si zazpívali u našeho stromečku. Lenka
Danielová
Mezinárodní den nevidomých
Dne 13. listopadu jsme si i u nás v družině připomněli Mezinárodní den
nevidomých. A protože se v naší škole děti setkávají s nevidomými spolužáky,
rozhodli jsme se dětem pomocí různých aktivit přiblížit život bez zrakové
kontroly.
Tento náš malý projekt jsme zahájili povídáním si na toto téma. Poté si děti
vyzkoušely v tělocvičně chůzi s klapkami na očích a pomocí slepecké hole musely
za přítomnosti různých překážek, projít námi zvolenou dráhu. Po zvládnutí
orientace v prostoru si děti vyzkoušely opět v podmínkách simulované slepoty také
hod a chytání s ozvučeným míčem. Dalším úkolem bylo poznávání různých povrchů
pouze pomocí hmatu a k tomu nám posloužilo hmatové pexeso. Na závěr si děti
zkusily pouze pomocí hmatu poznat geometrické tvary a jiné předměty na
reliéfních obrázcích.
Děti projekt velice bavil. Dobře si uvědomily, že zrak není vždy samozřejmostí
a jak je důležité, se čas od času umět vcítit do druhých lidí a díky tomu si umět
pomáhat. Jana Ryšávková, Hana Burešová
Se školním klubem jsme se 14. a 15. listopadu věnovali historii České
republiky a Královéhradecka. Ve čtvrtek jsme navštívili Muzeum Východních
Čech, kde jsme si prohlédli expozici „Operace Barium – 2. sv. válka na
Královéhradecku“ a expozici „KDO, když ne MY, KDY, když ne TEĎ“, která se
věnovala sametové revoluci z roku 1989. V pátek jsme se šli podívat na Ulrichovo
náměstí, kde rostla papírová zeď z krabic, která byla připomínkou sametové
revoluce a prosincových událostí v roce 1989 v Hradci Králové.
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Tehdejší zeď byla popsána
nejrůznějšími hesly sametové
revoluce, které jsme tam mohli
vidět i dnes. Ani my jsme
neotáleli

a

přidali

jsme

povzbudivá hesla pro dobrou
náladu.

Všem

se

dvoudenní

program líbil, každý si našel
něco, co se mu líbilo a zároveň
jsme se dozvěděli mnoho nových
informací k tomu, co už víme
z výuky. Tereza Sedláčková
Adventní tradice ve školním klubu
Koncem listopadu jsme se školním klubem vyráběli adventní a zimní výzdobu.
Vytvořili

jsme

adventní

věnec,

který

jsme

si

sami

navázali

a ozdobili do červeno-zlaté barvy.
Na nástěnku k recepci jsme vytvořili papírový adventní věnec a do jídelny
vyrobili papírové věnce se zimní tématikou. Tvoření nás všechny moc bavilo.
V

pátek

jsme se

už

věnovali klasickým tradicím,
které provázejí adventní čas.
Povídali jsme si o tom, co je to
advent, o narození Ježíše, kde
se vzal vánoční stromeček, co
a proč jíme a pečeme a několik
tradic

jsme

si

vyzkoušeli.

Tereza Sedláčková
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PŘEHLED DOTACÍ A DARŮ:
Spolek:
MK ČR - projekt "Daneťáček 2019 - rozdávat radost" - 30 000 Kč
MV ČR - projekt "Pomoc dobrovolníků tělesně a mentálně postiženým dětem v jejich integraci
do společnosti" - 31 000 Kč
KÚ KHK - projekt "Terapie uměním" - 21 600 Kč
Nadace JÚ - projekt "Pomůcky pro MSE" - 20 000 Kč
Statutární město Hradec Králové - projekt "Volnočasové aktivity v Danetě 2019 - 2. pololetí"
- 13 600 Kč
Statutární město Hradec Králové - projekt "Adventní zastavení s Danetou" - 6 000 Kč
ČEPS, a.s. - projekt "Světlo pro handicapované děti" - 25 500 Kč
Nadace Leontinka - projekt "Nevidím hudbu, slyším hudbu, rozdávám hudbu" - 15 000 Kč
VDV - Nadace Olgy Havlové - projekt "Terapeutické pomůcky pro zdravotně postižené" 15 000 Kč.
Škola:
NF Avast - projekt "Cesty pro vozíčkáře a nevidomé - 48 000 Kč
Nadace Naše dítě - projekt "Pomocná ruka pro Danetu" - 60 000 Kč
Nadace Charty 77 - projekt "Cesty pro vozíčkáře a nevidomé II." - 50 000 Kč
Nadace VIGO Foundation - projekt "Hudba jako prostředek ke komunikaci u dětí s autismem"
- 40 000 Kč.

Vážení čtenáři,
příště se na Vás budeme těšit začátkem března. Nezapomeňte, že se o našich
akcích dočtete také na webových stránkách www.daneta.cz a na facebooku.
Děkujeme za přízeň v roce 2019 a do nového roku vám všem přejeme pevné zdraví,
štěstí a radost z dětí. Za redakci LD Petr Križan
12

Listy Danety, číslo 2, ročník 15, 2019-2020

