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Kalendář 

 
ZŠ 
13.5. Světový den zdraví 
(květinový den)  
1.6. Oslava Mezinárodního dne 
dětí 
30.6. Slavnostní předání  
vysvědčení, zakončení školního 
roku 
 
 
 
 
 
MŠ 
3.5. - 16.5. Zápis dětí do MŠ 

13.5. Světový den zdraví 
(květinový den)  
1.6. Oslava Mezinárodního dne 
dětí 
24.6. Zahradní slavnost s pasová-
ním předškoláků  

 

Monika: Jaro 
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 ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 

 V měsíci lednu jsme si užili zimních radovánek. Využili jsme sněhu a vyrazi-

li bobovat. Sjíždění kopců jsme si velmi užili. Nakonec jsme si postavili krásné  

sněhuláky.  

 V rámci tématu „ptáčci v zimě“ jsme vyrobili lojové koule a šli nakrmit 

ptáčky na školní zahradu. Do krmítek jsme nasypali slunečnici. Povídali jsme si 

o ptáčcích, kteří u nás zůstávají přes zimu a společně je pozorovali při zimních 

procházkách. 

  Poslední týden v únoru byl projektový s názvem „Plastopůst“. Seznámili 

jsme se s plasty, s tříděním odpadů a pomohli jsme přírodě zbavit se odpadků.  

 Třídu Soviček navštívila paní lektorka z Malé technické univerzity. Přijela 

k nám s kufrem plným stavebních kostiček. Projektový den se nazýval „Stavitel 

města“. Děti si povídaly o stavbách ve městě a jejich využití, z lega si postavily 

policejní i hasičskou stanici a divadlo. Poté si vytvořily svou vlastní mapu se 

svými kresbami. Děti se tak učily základům polytechnické výchovy. Na závěr 

děti zhodnotily program, který měl u nás velký úspěch a každý obdržel za  

odměnu diplom s kufříkem a puzzlem.  

Autoři obrázků jsou děti z MŠ 
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 Dne 21. března se konal Světový den Downova syndromu nebo také jinak 

Ponožkový den. Oblékli jsme si každou ponožku jinou a vyjádřili tak podporu  

lidem s Downovým syndromem. Ponožky otočené patami k sobě totiž symbolizují 

příčinu tohoto onemocnění – přítomnost nadbytečného chromozomu X. I když 

každá ponožka je jiná, přesto plní svoji funkci. Stejně tak lidem s Downovým 

syndromem přísluší pevné místo v naší společnosti a stávají se jejími platnými 

členy.    

 Připomněli jsme si Světový den vody a téma vody nás provázelo celých  

čtrnáct dní. Přestože jsme vzhledem k pandemii koronaviru nemohli tyto dny 

strávit společně v naší školce, paní učitelky pro nás připravily zábavnou online 

výuku, při které nechyběly ani vodní pokusy. Rodiče s dětmi se zapojili do  

různých aktivit doma (říkanka „Voda“, píseň „Rybička maličká“, výroba domácího 

bublifuku, procházka k řece apod.). Sabina Jiroušová  

Protože součástí zimního období je masopust, uspořádali jsme si ve školce jako 

každý rok masopustní rej. Doma jsme si nachystali krásné kostýmy. Ve školce 

jsme soutěžili, tančili a hráli hry. Na závěr děti dostaly sladkou odměnu  

a diplomy za účast. Došlo i k vyhlášení nejhezčí masky a nejlepšího tance.  
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ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA 

O hasičském zásahu online navíc prostřednictvím AAK  

Ochrana člověka za mimořádných událostí je součástí výchovně  
vzdělávacího procesu. Navíc je snem každého kluka být hasičem, policistou  
nebo záchranářem. V minulém týdnu se David s Lukášem ze IV. P nejprve  
podívali na film, který perfektně zachycoval výbuch liberecké továrny  
Severochema, který se stal v roce 2017. Hasičský zásah byl tenkrát vysoce 
oceněn. Pan učitel Martin klukům vytvořil komunikační tabulku, díky které mohli 
chlapci film rozebírat. V pátek ráno jsme se sešli online a učili jsme se společně  
o autech, výstroji, dopravních situacích a dalších záchranných složkách, které  
hasičům v takových situacích pomáhají. Kluky to bavilo, hodně toho sami věděli, 
něco nového se přiučili a hlavně alternativně komunikovali. Bohdana Voříšková 

PLASTOPŮST aneb „Týden bez plastů  

V týdnu od 22. 2. 2021 do 26. 2. 2021 se žáci i učitelé Danety zapojili do 
projektu PLASTOPŮST aneb „Týden bez plastů“. 

Smyslem projektu byla snaha omezit používání plastových výrobků  
a nakupování zbytečných nových. Všichni žáci se společně zamýšleli nad tím,  
kolik plastů nás denně obklopuje a kolik jich spotřebujeme. Dále se žáci  
dozvěděli, jaké následky má plýtvání plasty na naši přírodu a životní prostředí  
a také, zda se dají některé plastové výrobky nahradit výrobky z šetrnějších  
materiálů. 

Prostřednictvím různých tvůrčích aktivit si žáci vyzkoušeli například  
výrobu papírových brček, papírových tašek či tašek ze starých bavlněných  
triček, které navíc barevně vyzdobili. Část žáků se zapojila do sběru a třídění 
nejen plastového odpadu v okolí naší školy. 

Projektový týden se žákům líbil a činnosti je velmi bavily. Na učitele  
zapůsobil hluboký ekologický význam této akce. Nejpozději za rok si akci rádi 
zopakujeme. Jiří Pavlata 
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Soutěž s pohádkovou knížkou 

Na přelomu února a března jsme se se třídou 3.Z zúčastnili soutěže 
s pohádkovou knížkou. Naším úkolem bylo vytvořit dětskou knihu, kterou  
provází medvídek Vilda. Ten je patronem dětského úrazového pojištění  
Medvídek pojišťovny VZP a.s. Formát a zpracování knížky bylo volné, proto 
jsme mohli zapojit fantazii. 

Téma pohádkové knížky jsme vymysleli společně s celou třídou – Medvídek 
Vilda na Aljašce (Vilda jel navštívit svého strýčka, který žije na Aljašce). Téma 
jsme zadali i žákům, kteří se momentálně vzdělávají doma a nádhernou knížku 
nám vytvořila a poslala Anička Svatošová, která si sama vymyslela i obsah  
knížky. Zbytek třídy spolupracoval kolektivně. Žáci vymysleli příběh a navrhly 
se tematické obrázky, které nám nakreslila Terezka Tůmová. Z těch jsme  
vytvořili komiksový příběh o tom, jak si Vilda užíval dny strávené na Aljašce  
u svého strýce Grizzlyho. 

Knížky jsme odeslali na danou adresu a teď už nám nezbývá nic jiného, 
než si držet palce. Soutěžíme o velmi hodnotné a zajímavé ceny, jako jsou  
notebooky nebo tablety. 

Za 3.Z Tereza Sedláčková 

Anička: Pohádková knížka 
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Dny otevřených dveří ZŠ a ZŠ speciální Daneta online  

Začátkem března probíhaly v Základní 
škole a Základní škole speciální dny  
otevřených dveří doposud netradičním  
způsobem, a to online formou.  

Případní zájemci o naši školu byli  
informováni prostřednictvím vytvořeného  
plakátu, díky kterému se dostali na  
vytvořenou prezentaci publikovanou webovými 
stránkami školy, školním kanálem na  
internetovém serveru YouTube či  
prostřednictvím facebookové stránky školy. 
Posluchačům byla nabídnuta tříminutová pre-
zentace, která poukázala na komplexnost  
péče, díky které se stává škola Daneta, s.r.o 
moderní, inovativní a nesrovnatelnou školou 
v  Královehradeckém kraji.  

Děkujeme všem, kteří se dnů  
otevřených dveří touto formou účastnili a již 
nyní se těšíme na osobní setkání. Lucie Kopecká 

Nové kuchařské čepice 

 Všichni určitě víte, že při tvoření v kuchyňce není radno pracovat bez  
pořádného ochranného oděvu. Vaření je součástí i života třídy II.P a stalo se 
naší pravidelnou radostí. Žáci se postupně zlepšují a vytváří sladké i slané  
dobroty. Nově nám k tomu na pomoc přibyly krásné kuchařské čepice, které 
nám na míru ušila paní Irenka Vostřelová. Každá čepice má dokonce mašličku 
v barvě žáka. S radostí jsme je vyrazili vyzkoušet a připravili jsme jí jako  
poděkování čokoládové sušenky. Čepice dětem sluší a hlavně si v nich připadají 
opravdu profesionálně. Rádi bychom paní Irence tímto společně poděkovali za 
milou pozornost a také vzdáváme hold její zručnosti. Iva Pavlatová 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB 

Družinová hra „O námořnický poklad aneb cesta kolem světa“ 

 Protože už jsme v naší družině nechtěli čekat, až se kvůli zlému koronaviru  
vrátí vše do normálu, začali jsme opět s naší družinovou hrou cestovat kolem 

světa. To ale s sebou nese některé  
změny v organizaci hry. I nadále  
zůstávají zachovány jen dvě skupiny  
námořníků – Piráti a Žraloci. Ve škole 
bychom se neměli míchat, proto si  
každá třída  plní zadání hry sama.  
Každá třída dostane zadání křížovky  
a další úkoly v obálce a po plnění může 
jejich loď odplout na další hrací  
políčko.  
     Takto jsme již úspěšně zvládli  
start z České republiky a díky  
splněným úkolům se dostali do  
Německa, do přístavu v Hamburku, kde 
jsme se nalodili a vypluli na Severní  
moře. Přes Lamanšský průliv jsme pluli 
kolem Velké Británie a Irska, poznávali 
Francii, Portugalsko, Španělsko a další 

státy Evropy. Postupně jsme se dostali přes Atlantský oceán až do Ameriky  
a nyní nás čeká poznávání některých zajímavých míst tohoto kontinentu. 
     Bohužel nám současná pandemická situace naše plány opět na nějakou dobu 
překazila a škola se uzavřela. Již se moc těšíme, až zase vyplujeme. 
                                              Jana Ryšávková a Tereza Sedláčková – kapitánky lodí 

ODBORNÁ PŘÍLOHA 

Prvky ergoterapie u dětí v prostředí  školy 

Ergoterapie u dětí se zaměřuje především na hru. Herní aktivity jsou  
přirozenou činností dětského věku. Můžeme je využít k diagnostickým  
i terapeutickým účelů. Děti při nich přirozeným způsobem rozvíjejí kognitivní 
funkce, manipulaci, jemnou i hrubou motoriku. Při správném vývoji hry, která je 
nejprve souběžná (děti si jen hrají vedle sebe), později společná (mají  
rozdělené úkoly) a nakonec kooperativní nebo soupeřivá, se dítě učí také  
sociálním dovednostem. Podobně jsou herní činnosti využívány během školní 
družiny. Vychovatelky zde pomocí herních aktivit podporují vzdělávací proces 
žáků.  

Pokud např. stavíme s dítětem hrad z lega, procvičujeme hned několik  
důležitých funkcí. Dítě rozvíjí exekutivní funkce (učí se plánovat) a můžeme mu 
zadávat úkoly, procvičující znalosti např. ohledně barev nebo počtů.  
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A pokud je nuceno při takto tvořivé činnosti s někým spolupracovat, klade 
to velké nároky na jeho sociální schopnosti. Během manipulace s legem si děti 
procvičí různé druhy úchopů a obratnost. 

 Tyto dovednosti pak mohou využít při nácviku grafomotoriky. Trénink  
této zásadní činnosti pro školní věk se také snažíme udělat formou hry. 
V přípravné fázi využíváme např. práci s luštěninou (čočka, hrách, fazole) ve 
větší nádobě. Luštěnina má stimulační funkci, zlepšuje senzoriku. Děti v ní  
mohou provádět uvolňovací cviky na zápěstí. Dále nabízí možnost zkoušet  
sevření a uvolnění luštěniny v dlani a špetkový úchop.  

Mnoho dalších herních aktivit, které se v ergoterapii využívají, pomáhají 
ruku připravit na správný úchop tužky a na  
psaní. Kromě toho mají ergoterapeuti zásobu 
klasických  grafomotorických cvičení.  Při 
problematickém držení tužky, navrhuje  
ergoterapeut alternativní řešení, kterým  
můžou být různé druhy nástavců.           

Úkolem ergoterapeuta je zvýšit  
soběstačnost dítěte v běžných denních  
činnostech (activities of daily living – ADL). 
Ty rozdělujeme na základní (bazální)  
a instrumentální. Mezi základní počítáme  
mobilitu, hygienu, stravování, oblékání apod. 
Tyto bazální činnosti speciální pedagogové  
a asistenti trénují každodenně v přirozených 
situacích.  

Ergoterapeut se při terapiích zaměřuje 
na konkrétní nácvik dovedností, případně  
návrhy adaptace činností či kompenzačních pomůcek. K těmto účelům využívá 
např. různé manipulační kostky (trénink oblékání - zapínání zipů, knoflíků apod.) 
či nácvikové desky (předměty z běžného života - různé vypínače, zámky,  
zvonky), na kterých si žáci mohou nejen zlepšit jemnou motoriku a úchopy,  
ale i nacvičit jejich používání v přirozeném prostředí). 

Instrumentální ADL rozšiřují základní ADL a zahrnují schopnosti jako  
vaření, úklid, nákup, finanční gramotnost. Tyto dovednosti žáci získávají během 
vyučovacích hodin, které se na ně specializují.  Během terapií má ergoterapeut 
možnost se více zaměřit na problémové oblasti těchto aktivit u daného jedince. 
Pavlína Jarolímková   

Vážení čtenáři, příště se na Vás budeme těšit koncem června. Nezapomeňte, 
že se o našich akcích dočtete také na webových stránkách www.daneta.cz a na 
facebooku. Krásné jarní dny Vám za redakci LD přeje Petr Križan 


