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Kalendář 

20.1. Den otevřených dveří v SŠ 

28.1. Pololetní vysvědčení  

29.1. Pololetní prázdniny  

 
MŠ 
6.1. Přednáška pro rodiče na téma: Kvalita komunikace a její 

důležitost pro vstup do MŠ  

27.1. Přednáška pro rodiče na téma: Školní zralost a školní 

připravenost  

4.2. Tematické setkání odborníka s rodiči v MŠ na téma: 

Školní zralost aneb zápis nanečisto  

24.2. Masopustní rej  
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 ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 

Hlavním tématem měsíce září byla doprava. V rámci vycházek jsme chodili po-

zorovat osobní i nákladní vlaky na Slezské předměstí. Na školní zahradě a ve 

školce jsme využili světelné signalizace, přechodu a zahráli si pohybové hry, 

při kterých se děti seznámily s barevnými signály. Vyrobili jsme si lodičky 

z papíru, které jsme venku pouštěli po vodě. 

 To v říjnu byla hlavním tématem podzimní sklizeň a zvířátka v lese. V rámci 

procházek jsme se zaměřili na pozorování barev v přírodě, ovocných stromů 

v zahradách, volně žijících zvířat. Děti si velmi oblíbily pohybovou hru na vita-

míny a bacily. 

 Naši školku navštívila na jedno dopoledne Zdravá pětka. Zatancovali jsme 

si s ní písničky, společně si zahráli hru na nákup „v obchodě s potravinami“, ty 

jsme poté roztřídili do ledničky Zdravé pětky. Povídali jsme si o tom, které po-

traviny jsou zdravé a nezdravé. Na závěr jsme snědli zeleninu, která nám moc 

chutnala. 
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 V listopadu jsme oslavili svátek Halloween, 

který neodmyslitelně patří k podzimu. Dlabali 

jsme dýně, které nám paní učitelky vyřezaly, 

vystavili jsme si je ve třídách a před školkou. 

Vysvětlili jsme si symboly Halloweenu, kde a 

jak se tento svátek slaví. Ve spolupráci s rodiči 

jsme si připravili kostýmy, proběhla přehlídka 

masek. Děti nejvíce zaujaly hudebně pohybové 

aktivity. Za jednotlivé aktivity děti sbíraly ra-

zítka a dostaly sladkou odměnu. 

 V prosinci jsme se připravovali na nadcházející Vánoce. Ve třídách jsme 

pekli cukroví, na kterém jsme si moc pochutnali. Děti se podílely na vánoční vý-

zdobě tříd, jako každoročně jsme ozdobili s paní učitelkou stromeček. Navštívil 

nás Mikuláš s andělem a čertem. Děti zamyšleně hleděly na anděla s čertem, 

řekly jim básničku nebo zazpívaly písničku. Nakonec Mikuláš obdaroval všechny 

děti nadílkou. U Soviček jsme oslavili narozeniny jednoho z našich kamarádů. 

Před vánočními prázdninami přišel do mateřské školy Ježíšek a donesl dětem 

dárky. Děti měly z dárků obrovskou radost a hned je začaly rozbalovat. 

 Sabina Jiroušová 
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ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA 

Slavnostní zahájení prvního školního dne 

Také u nás nastal ten slavnostní den, kdy jsme mohli přivítat naše žáčky opět 
ve škole. 

 Tentokrát se první školní den odvíjel v duchu námořníků, kteří nastupují 
na pomyslnou palubu školy. Děti i jejich učitelé přišli do školy stylově, a to v 
námořnickém pruhovaném tričku. Hned u slavnostně vyzdobené branky školy 
děti čekalo uvítání a předání placky s obrázkem námořníčků, dále při vstupu 
do školní budovy obdržely malou kotvičku se svým jménem, kterou si připevni-
ly na třídní loď. Tímto se staly členy „třídní posádky“ a po vstupu do třídy, ke 
které vedla cesta vyzdobená barevnými rybičkami, obdržely od svých učitelů 
také námořnickou čepici nebo čelenku. 

 Slavnostní a velmi milé uvítání všech dětí od paní zřizovatelky Mgr. Věry 
Kosinové a paní ředitelky Mgr. Moniky Bourové se odehrávalo na školním hřiš-
ti. Květinou a dárečkem byli obdarováni a přivítáni především noví žáčci prv-
ních tříd. Poté dostala slovo paní učitelka Bohdana Voříšková a paní učitelka 
Lada Holaňová. Všichni jsme si společně zazpívali za doprovodu kytar všem 
dobře známou písničku „Podívej, motýlku“, ke které jsme přidali také novou 
písničku se jménem „Námořnická“. Obě písničky byly doplněné o znaky a ob-
rázky AAK. 

 Přestože nám počasí moc nepřálo a sem tam spadla nějaká ta kapka deš-
tě, jsme si tento den krásně užili a opětovné setkání nám všem po tak dlouhé 
době vykouzlilo úsměvy ve tváři. Jana Ryšávková 
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Za zvířátky do Stěžer 
V úterý 15. 9. jsme se vypravili do Zooparku ve Stěžerách.  Návštěvu jsme plá-
novali už minulý školní rok, ale to bohužel nedopadlo, takž jsme využili hezkého 
počasí a vyrazili. Moc jsme si to užili, zvířátka nakrmili zdravou mrkví a máme 
prý „přijet zase". Šárka Krpenská  

Radek 

Zdravá pětka  

Matematika  

Naše žáky docela baví. Tentokrát bavi-

la i nás. Pojmenovávali jsme geometric-

ká tělesa. Ukazovali jsme si kouli, kvá-

dr, válec a krychli. Přidala jsem i kužel  

a jehlan a dozvěděli jsme se, že jde o 

kulatec a jehlanec :-) Nakonec jsme si 

dokazovali, jestli je možné, aby se kou-

le udržela na špičce jehlanu?  Jindra s 

Jakubem to dokonce nakreslili. V reálu 

jsme samozřejmě zjistili, že to možné 

není :-) Mgr. Bohdana Voříšková 

Jindra: kulatec, jehlanec 

Tomáš: Zoopark Stěžery 
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Dne 30. 9. 2020 navštívily žáky Danety policistky z oddělení Městské policie 

Hradec Králové. Ve dvou vyučovacích blocích 

poučily žáky zábavnou formou o bezpečném 

chování nejen ve městě, o důležitých telefon-

ních číslech a kdy je použít. Svoji besedu dále 

zaměřily na poučení dětí o tom, jak se chovat 

k cizím lidem, jak správně přecházet silnici a 

také, jak se oblékat a být dobře viděn pro je-

doucí vozidla. Starší žáci se dozvěděli, jak ma-

jí mít vybavené jízdní kolo a kde mohou bez-

pečně jezdit. Na úplný závěr zodpověděly hra-

decké strážkyně pořádku žákům dotazy a ne-

chaly je vyzkoušet si různé policejní vybavení. 

 Beseda byla velmi poučná a žáci se dozvě-

děli mnoho nových informací. Za aktivní účast 

a pozornost byli odměněni drobnými dárečky. Škola navíc získala užitečné vý-

ukové materiály, které obohatí výuku dopravní výchovy. U žáků Danety akce 

vzbudila velký ohlas. Těší se, že se s policistkami opět brzy setkají. Jiří 

Pavlata 

Městská policie Hradec Králové v Danetě 

Ondřej: státní vlajky 
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PROJEKTOVÝ DEN DĚTSKÁ PRÁVA 

I v letošním školním roce jsme si na začátku prosince připomněli, že všichni 

máme možnost se určitým, sobě vlastním způsobem vyjádřit. 

 Tentokrát to bylo na téma „CO SE MI LÍBÍ, A CO NE“. 

 Všichni žáci si podle svým představ vytvořili pracovní list, kde vybrali kla-

dy i zápory současné doby, co se jim líbí, z čeho mají radost, a co naopak 

opravdu nechtějí. A vůbec nebylo překvapením, že se skoro všichni těšili do 

školy, chtěli se učit, být s kamarády. 

 Distanční výuku jsme zvládli podle svých nejlepších možností a schopnos-

tí, ale to, že můžeme být spolu, nic nenahradí. Šárka Krpenská 

Milé poděkování od paní Sedláčkové  

Hezký den, vážená paní Bourová, 

ráda bych veřejně poděkovala celému týmu třídy 3.Z, především asistentce 

Terezce Sedláčkové, která věnovala v době distančního vzdělávání neuvěřitel-

nou péči a preciznost zpracování úkolů, tak aby byly pro mého syna zvládnutel-

né a pochopitelné, připravovala pracovní listy, ve kterých se syn opravdu úžas-

ně orientuje, zadání je krásně vysvětlené. 

 Paní učitelka Štrajtová je také úžasná a velice nám pomáhá možnost, že jí 

kdykoliv můžeme kontaktovat, a že i úkoly pro syna máme krásně připravené.  

 Věřím, že pro všechny, i pro paní asistent-

ku Káťu, byla a je tato situace velice náročná a 

jsem ráda za tak krásný přístup z jejich stra-

ny. 

 Ráda bych Vám paní Bourová i paní Kosino-

vé poděkovala za to, jak je škola vedená, proto-

že takový přístup k dětem jsem nikde nezažila, 

jsem vděčná vám všem, že děláte děti šťastné, 

že v době, kdy jsou ve škole je jim věnována ta-

ková úžasná péče, že se do školy těší. Jste nej-

lepší a za mě i za mého syna vám všem patří ob-

rovské díky a vděk. 

Přeji krásné a klidné svátky a mnoho zdraví 
všem. S pozdravem, Sedláčková Eva. 

David: vánoční strom 
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Vánoční anketa 

1. Máte raději kupované nebo vyrobené ozdoby? 
Lada Holaňová: Mám ráda obojí, zejména ozdoby s příběhem, takové, které 
mi někdo daruje, poté si na si ten příběh připomenu každý rok vzpomenu. 
Petra Šicová: Nejradši mám ozdobičky, které jsme si vyrobili sami doma. Ale 
moc ráda nakupuji originální ozdoby třeba na adventních trzích, holt zlaté 
české ruce nemají nikde ve světě (a bohužel je nemám ani já). 
Lucie Štrajtová: Preferuji vyrobené dárky. 
Bohdana Voříšková: Jelikož nejsem zručný sklář, vánoční ozdoby si raději ku-
puji. 

2. Jaké Vánoční zvyky dodržujete? 
Lada Holaňová: Obdarováváme potřebné, navštěvujeme prarodiče, máme tra-
diční večeři, která má být v pět a tradičně začne v sedm, lijeme olovo, krájí-
me jablíčko, zpíváme a hrajeme koledy, společně koukáme na Pelíšky. 
Petra Šicová: Tradice a zvyky máme rádi. Na Štědrý den nepereme ani nevě-
šíme prádlo, nezametáme (abychom si nevymetli štěstí z domu), večeříme až 
s první večerní hvězdou, dáváme si pod talíř šupinu pro štěstí, pouštíme lodič-
ky, lijeme olovo, krájíme jablíčko, naše holky házejí pantoflem, chodíme na 
půlnoční procházku k betlému a nesmí chybět polibek pod jmelím. A ještě 
mnohem víc, to se sem nevejde. Můžu ale napsat, co neděláme: nikdo z naší ro-
diny nikdy neviděl zlaté prasátko, ...tolik dobrot…, to se zkrátka nedá vydržet. 
Už se nemůžu dočkat! 
Lucie Štrajtová: Strojíme stromek, máme  adventní věnec, zpíváme koledy, 
pečeme cukroví, na Štědrý den jíme rybu. 
Bohdana Voříšková: Na Štědrý den nejím maso, abych viděla zlaté prasátko.  

3. Napište recept na své nejoblíbenější cukroví? 
Lada Holaňová: Já bohužel nepeču, protože neumím, nestíhám, nikdo to u nás 
nejí, jen já miluju včelí úly (bezlepkové), které mi vždycky někdo upatlá. 
Petra Šicová: U nás jednoznačně vítězí včelí úly. Děláme je z rozdrcených 
piškotů, másla a kakaa, dovnitř dáváme směs z kondenzovaného a sušeného 
mléka a hodně rumu. Jsou pak voňavé a prostě MŇAM. A máme k nim také 
tradici: kdo chce ochutnat, říká básničku: „Udělám si radosti půl a dám si je-
den včelí úl.“ nebo „Udělám si radost celičkou a sním včelí úl i s včeličkou.“ 
Lucie Štrajtová: Vosí hnízda: 220 g moučkového cukru, 240 g rozemletých 
piškotů, 135 g másla, 3 lžíce kakaa, 1 sáček vanilkového cukru. Náplň: 100 g 
másla, 1 žloutek, 80 g moučkového cukru. 
Bohdana Voříšková: Nejlepší je cukroví oříškové. Ořechy jsou výborné na 
dobrou náladu. Mám je i ve svém příjmení. Nejlepší recept neuvedu, protože 
ty ostatní by byly smutné.   

Děkujeme za odpovědi. Žáci 3.Z 
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Vánoce ve Velké Británii  
Jiný kraj, jiný mrav. Toto rčení platí pro každou zemi během významných svát-

ků dvojnásob. Paní učitelka Pavlatová žila několik let ve Velké Británii, a proto 

se zvídaví žáci 6.P rozhodli udělat s ní rozhovor. Povídali si o tom, jak se sla-

ví Vánoce (Christmas nebo Xmas) ve Velké Británii. Pojďte si přečíst, co zjis-

tili.  

Kdy začínají Britové slavit tyto svátky? 

Stejně jako my slaví Advent. Stejně jako my mají předvánoční shon nakupování 

a balení dárků, ale jsou velmi organizovaní a mají včas hotový seznam a objed-

návky. Slavnostně rozsvěcují světla v ulicích a obchodech, v Londýně je to 

opravdu velkolepé. Rozesílají vánoční přání, zdobí si domy, zahrady,  dávají vě-

nec na dveře.  

Slaví Mikuláše nebo Barborku? 

Ne, to neznají. 

Mají adventní věnec? 

V kostelech ano. 

Mají stromeček? Živý nebo umělý? 

Ano, mají, většinou živé stromečky. Britové zdobí stromeček už od začátku 

Adventu. Tradice říká, že ale musí vánoční strom z domu do 12 dnů od Vánoc. 

Jinak by celé rodině hrozila celoroční smůla a to nikdo nechce riskovat. 

Pečou také cukroví? A jaké? 

Britové pečení cukroví tolik jako my nemilují. Pečou perníčky a košíčky plněné 

ovocnou směsí – Mince Pies. Dále také speciální vánoční roládu, která vypadá 

jako větev. A samozřejmě si přichystají vánoční puding. 

Jak dají děti vědět Ježíškovi, které dárky si přejí? 

Dárky naděluje Father Christmas (Otec Vánoc), ne Ježíšek.  

Kdy dostávají dárky? 

Father Christmas přinese dárky do ponožek u postele dětí nebo pod stromeček 

v noci z 24. na 25., které děti objeví ráno 25. prosince. Některé lehčí dárky vi-

sí i na stromečku. Děti pro Otce Vánoc večer 24.12. dají na okno sklenici mléka 

a sušenky, aby se v noci při nadělování dárků posilnil. 

24.12. píší vánoční přání rodině, známým a také nahlas přečtou dopis Otci Vá-

noc, který ten večer hodí do ohně v krbu. Jedině tak prý mohou vzletět komí-

nem až k Otci Vánoc na Severní pól. Pokud dopis neshoří dokonale, musí se na-

psat znovu. Hlavní den je pro ně 25.12. V ten den se v Británii vše zastaví – za-

vřou se obchody, nejezdí vlaky, autobusy, metro, prostě nic. Britové slaví Váno-

ce. 

Mají doma Betlém? 

Ne, pouze v kostelech. Ale ve školách děti hrají představení o narození Ježíška 

pro rodiče a přátele školy. 
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Mají nějaké zvláštní ozdoby na stromečku? 

Velmi podobné jako my, většinou velmi nápadité a krásné (různá zvířátka, posta-

vičky, mašličky, materiály). Také ale věší na stromeček ozdoby se jmény členů 

rodiny a bílo-červené hůlky.  

Zpívají také koledy? 

V období před Vánoci chodí děti od domu k domu a zpívají lidem vánoční koledy. 

Za to dostanou peníze, které si mohou nechat. Koledovat chodí i někteří dospělí, 

kteří peníze věnují charitě. 

Pijí vánoční čaj? 

Ne, nemají zvláštní vánoční čaj. Ale stejně jako my dospělí Britové popíjejí sva-

řené víno – mulled wine. Během Vánoc si v Anglii rádi vaří vánoční 

punč Christmas punch. Ten se připravuje z vína a dalších alkoholických přísad, 

ovoce a koření. Tento punč Britové opravdu milují. 

Jaké mají vánoční zvyky? 

Spoustu. Jdou o Vánocích do kostela na mši, zpívají vánoční koledy, zdobí stro-

meček, dávají si drobné dárky a pusu pod jmelím, připravují vánoční pokrmy. Ko-

nají se vesnické charitativní trhy a koncerty.  Ale co je zajímavé - pořádají se 

slavnostní jízdy (dříve hony na lišku) se spoustou psů a hezky oblečených jezd-

ců.  

Jaké je typické vánoční jídlo? 

Po rozbalování dárečků se rodina 

chystá na velkou hostinu, která se 

podává přesně ve dvanáct! Oběd 

začíná přípitkem a rozlomením 

tzv. Christmas crackers, což jsou 

papírové tuby, ve kterých se ukrý-

vá malý dárek, vtip a koruna, kte-

rou si lidé nasadí na hlavy.  

Tradičním vánočním obědem je 

pro Brity  pečený krocan 

s kaštanovou nádivkou, pečenou 

zeleninou a omáčkou. V Anglii milují vánoční dezerty -  vánoční pudink, který se 

servíruje flambovaný. 

Sledují jako my pohádky? 

Ne, ale mají rádi vánoční díly Mr. Beana. Po slavnostním obědě se celá rodina 

odebere k televizi a společně sleduje tradiční  vánoční projev královny Alžběty 

II. Rádi chodí na procházky se psy nebo si čtou a povídají, navštěvují přátele, 

hrají hry. 

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/vanocni-pisnicky
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ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB 

Škola rozšiřuje nabídku služeb o možnost využívání ergoterapie.  Ergo-
terapie je nedílnou součástí ucelené rehabilitace.  Ergoterapie využívá 
smysluplného zaměstnávání ke zvýšení samostatnosti a soběstačnosti kli-
entů. Maximální soběstačnosti se snažíme dosáhnout ve všedních denních 
aktivitách, volnočasových a pracovních či školních činnostech. Umožňuje 
se cíleně zaměřit na rehabilitaci ruky a trénink úchopů. Ohledně problémů 
ve školních aktivitách probíhá úzká spolupráce se speciálními pedagogy a 
asistenty.  

 Terapie probíhají ve vybavených pracovištích, které obsahují pomůcky 
pro zvýšení svalové síly, trénink jemné a hrubé motoriky, nácvik úchopů a 
zlepšení soběstačnosti. Tyto ergoterapeutické přístupy doplní rehabilitaci 
v podobě fyzioterapie a umožní se v rámci komplexního +přístupu ke kliento-
vi zaměřit na funkční schopnosti klienta.  

Kromě individuálních terapií lze použít i skupinové terapie. Při těchto 
terapiích se převážně cvičí soběstačnost (s využitím běžných denních pomů-
cek), sociální a komunikační dovednosti nebo kognitivní funkce.  V rámci vý-
chovně vzdělávací činnosti uplatňují učitelé a vychovatelé naší školy pod do-
hledem ergoterapeutky některé prvky z metod z ergoterapie:  

ODBORNÁ PŘÍLOHA 

Družinová hra „O námořnický poklad aneb cesta kolem světa“ 
Tak, jak začal náš nový školní rok prvním dnem v duchu námořníků, tak začala 
také naše nová družinová hra: „O námořnický poklad aneb cesta kolem světa“. 
     Děti, rozdělené do dvou družinových skupin, si vymyslely vlastní název a 
symbol svého znaku lodi. Tímto odstartovali svou poznávací plavbu kolem světa 
Piráti a Žraloci. 
     Než jsme se ale s dětmi vydali na cestu, seznámili jsme se také s mapou 
světa, s pravidly hry a s jednotlivými políčky, které každá skupina musí dobýt, 
aby mohla postoupit kupředu za slíbeným námořním pokladem. Čeká nás pozná-
vání Evropy, Ameriky, Afriky, Antarktidy, Asie i Austrálie. Za každý poznaný 
světadíl, vyluštění křížovky a splnění dalších úkolů na dané téma dostane každá 
skupinka potřebné body k plavbě za pokladem. 
     Naše poznání začalo kde jinde, než u nás v České republice, kde všichni ži-
jeme. Samozřejmostí bylo tedy seznámení s geografickou polohou a podnebím 
naší země, faunou a florou, státními symboly, kulturou, s hlavním městem Pra-
hou a alespoň stručnou historií naší země. 
     Naši cestu  ale pozastavila krutá druhá vlna koronaviru. Už se moc těšíme, 
až se bouře uklidní a my konečně vyplujeme za pokladem!! 

Jana Ryšávková a Tereza Sedláčková – kapitánky lodí :-) 
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• Využití nástavců při problémech precizními úchopy  

• Cviky rozvíjející grafomotoriku  

• Cílené cvičení manipulačních schopností a precizních úchopů 

• Rozvoj dovedností hrubé motoriky potřených pro sebeobsluhu 

• Ergonomie sedu  

• Nácvik stolování, oblékání a hygieny  

• Trénink posloupnosti všedních denních činností  

• Využívání vhodných kompenzačních pomůcek  

Pavlína Jarolímková 

Ondřej: Vánoční pekárna 

Volba do školské rady  

Ve volbě do školské rady za rodiče byla v hlasování vybrána Mgr. Dita Truhlá-
řová , která bude v následujících třech letech rodiče zastupovat při jednání 
se školou. 

Vážení čtenáři,  
děkujeme za přízeň v roce 2020. Přejeme Vám šťastné a veselé vánoční svátky 
a do nového roku pevné zdraví, štěstí a radost z dětí. Nezapomeňte, že se o 
našich akcích dočtete také na webových stránkách www.daneta.cz a na  
facebooku.  Za redakci LD Petr Križan 


