Kalendář
ZŠ
23. 3. Zahájení výuky plavání
8. 4. Velikonoční nadílka
9. 4. – 13. 4. Velikonoční prázdniny
16. 4. Projektový den: Světový den autismu –
Modré zpívání
MŠ
4.3. Návštěva policejní stanice
23.3. Vypouštění Morany
2.4. Divadelní představení: Do hajan!
8.4. Den otevřených dveří v MŠ
20.4. Návštěva knihovny: Včelky a skřítek
Medovníček
30.4. Čarodějnický rej

Ondřej: Jaro
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

V novém roce jsme začali navštěvovat solno – jodovou jeskyni, kam jezdíme
každý pátek. V jeskyni si užíváme relax na lehátkách pod dekami za doprovodu
dětských písniček. Ze soli stavíme bábovičky, hrady a hrajeme si na kuchaře,
paním učitelkám dáváme „ochutnat“ naše dobroty. Cestou zpátky chodíváme na
procházku přes Šimkovy sady, kde pozorujeme veverky a krmíme kačenky.

Předškoláci navštívili základní školu v rámci integrační aktivity. Tentokrát
bylo téma vyučovací hodiny zima a zimní radovánky. Po příchodu se děti
pozdravily s kamarády ze základní školy a pohrály si se stavebnicí lega.
Pracovaly s interaktivní tabulí, kde plnily různé úkoly se zimními náměty.
V lednu také proběhla canisterapie.
Přijela k nám paní se dvěma pejsky. Děti byly
motivovány
k
různým
dovednostem
prostřednictvím aktivit
s
asistenčními
pejsky. Děti si procvičily výslovnost
prostřednictvím povelování pejsků. Vybrané
děti ze zúčastnily i pasivní canisterapie, kdy
jim pejsek prohříval svaly.
Protože únor je měsícem karnevalů,
nesměl ani u nás ve školce chybět masopustní
rej. Za doprovodu dětských písniček jsme si
zatancovali, předvedli své masky a zasoutěžili
si. Na závěr jsme obdrželi karnevalové
diplomy a ocenili nejlepší tanec a kostým.
Karnevalové řádění jsme si velmi užili.
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V únoru proběhla též integrační aktivita, kde si předškoláci a paní učitelky
ze základní školy vyzkoušeli zápis na nečisto. Byly připraveny rozmanité aktivity, které by měli předškoláci zvládnout. Rodiče dětí měli možnost konzultací.
Sabina Jiroušová

Žáci mateřské školy: Zdraví
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ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA

Zimní olympiáda s AAK
Gesta, vyjadřující sportovní činnosti, jsou velice jednoduchá až primitivní.
Přesto dokonale vystihují podstatu činnosti. V tom je podle mě kouzlo řeči těla
obecně. Člověk nezná přesnou podstatu, přesto pochopí jeho význam a na to
není zapotřebí ani průměrné IQ a bohatě postačí bazální sociální inteligence.
Obecná představa o lidech s postižením je velice omezená a Centrum
alternativní a augmentativní komunikace — Daneta, které připravilo Zimní olympiádu, si dalo nelehký úkol, šířit povědomí o této problematice. Nepochybuji, že
se to podaří. Na dětech jsou dobře vidět jejich silné a slabé stránky. Obdivuji

těžkou práci pedagogů, která je profesionální a je vidět, že ji dělají s nadšením,
odhodláním a touhou pomáhat. To se projevuje na mnoha úrovních: přátelské
prostředí a obecně pozitivní nálada.
Studenti gymnázia BN se svého úkolu zhostili na výbornou a dělali vše, co
mohli, aby ulehčili průběh akce, edukovali a zároveň bavili děti. Myslím, že to
pro ně byla zajímavá zkušenost, ostatně jako každá návštěva Danety. Tomáš
Fejfar

Ondřej: Olympiáda

Jaroměřská hokejka
Ve středu 22. 1. jsme se zúčastnili florbalového turnaje v Jaroměři. Letos
přijelo rekordních devět týmů, tedy o konkurenci bylo postaráno. Přesto se
turnaj odehrál tradičně ve velice přátelském duchu a náš tým získal krásné
3. místo a prvenství v soutěži jednotlivců. Již se těšíme na letní open air turnaj
na naší půdě, kde se pokusíme tyto skvěle výkony zopakovat. Martin Fabián
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Jakub: Výstava „SRDCE“

Michaela: Výstava „SRDCE“

Daniel
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Finanční gramotnost
V úterý 11.2. se žáci III.Z dozvěděli něco více ohledně financí - jak to bylo
s penězi dříve, jaké osobnosti jsou na jednotlivých bankovkách, hledali
ochranné prvky bankovek pod UV lampou i bez ní. Dále si zkusili vypočítat, na
kolik peněz by přišla výroba palačinek pro čtyřčlennou rodinu. V rámci
skupinové práce si žáci vyzkoušeli, jak vypadá měsíční rozpočet rodiny a jaké
všechny položky rozpočet zahrnuje. Všichni se o tuto problematiku s nadšením
zajímali. Lucie Štrajtová

Bowling za vysvědčení
První pololetí tohoto školního roku žáci
některých tříd (I.Z, II.Z, III.Z a VI.P) zakončili
na bowlingu v Pardubicích. Měli jsme k dispozici
větší počet drah. Bylo možné tedy hrát po
čtveřicích, a tak jsme se rychle střídali
v jednotlivých hodech. Cestu vlakem i samotnou
hru jsme si velmi užili. Byla to zasloužená odměna
za školní práci za celé uplynulé pololetí. Za
zúčastněné žáky i pedagogy Lucie Štrajtová

Fly Zone Park
V rámci splněné třídní aktivity
šla v pátek 28.2. celá II.Z
za odměnu do Fly Zony. Děti si
zasportovaly a koupily si něco
dobrého. Nákup se děti učily
samostatně objednat a zaplatit.
Všichni jsme si to před prázdninami
užili a ve zdraví a s úsměvem se
vrátili. Hanka Burešová
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Šimon

DANEŤÁČEK vystoupil v domově pro seniory Zdislava v Třebechovicích pod
Orebem
Dne 28. 1. 2020 vystoupil pěvecký sbor Daneťáček tradičně v domově
důchodců v Třebechovicích pod Orebem. Ve zcela zaplněné společenské
místnosti zazněly lidové i umělé písně minulého století, které si senioři s námi
zazpívali. Došlo i na společný tanec ve známé Vejvodově „Škodě lásky“. Na
rozloučenou jsme si zanotovali „Není nutno aby bylo přímo veselo“ a s radostí
přijali pozvání na vánoční vystoupení. Lada Holaňová

7

Listy Danety, číslo 3, ročník 15, 2019-2020

ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB

V úterý a ve středu (25. a 26. 2.) jsme si s dětmi ve školní družině
uspořádali masopust. Nejprve jsme si řekli, co to masopust je a celou akci jsme
zahájili karnevalovým veselím. Děti měly připravené masky a v průvodu od třídy
ke třídě si zatancovaly. Potom jsme se rozdělili na skupinky a střídali jsme se
na dvou stanovištích – výtvarná dílna a vaření. Na dílničce si děti vyrobily
krásné klauny a v kuchyňce si vyzkoušely výrobu jitrnic. Jitrnice byly pro nás na
sladko.
Druhý den nás čekaly klaunské a masopustní soutěže – skoky přes
překážky, podlézání, apod. Na konci našeho masopustního veselí jsme vyhlásili
tři nejlepší karnevalové masky a všichni účastníci dostali krásné a sladké
odměny. Tereza Sedláčková

Monika: Jaro

Vážení čtenáři, příště se na Vás budeme těšit začátkem května. Nezapomeňte,
že se o našich akcích dočtete také na webových stránkách www.daneta.cz a na
Facebooku.
Přejeme Vám slunečné a veselé Velikonoce. Za redakci LD Petr Križan
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