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Ondřej: Přátelství 
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Vážená a milá Daneto! 
Ráda bych jménem rodičů žáků poděkovala všem pedagogickým  

pracovníkům, kteří se ani v této vykolejené době nenechali vykolejit, pracovali 
ve ztížených podmínkách a náročné psychické zátěži. Dokázali neklesat na mysli 
a dát dokonce vzniknout mnoha novým projektům, krásným videoklipům, které 
nás rozesmály a dojaly nebo podporujícím motivačním dnům. 

V době distanční výuky jsme mohli z našich obýváků nahlédnout do zákulisí 
výuky a doslova v přímém přenosu sledovat nejen práci našich dětí, ale i snahu 
učitelů a asistentů je stále motivovat, podporovat a pomáhat jim zvládat vše na 
dálku. Nutno podotknout, že jim u toho nikdy nechyběla dobrá nálada, úsměv na 
tváři a chuť vyjít vstříc všem individuálním potřebám, které se v našich  
rodinách vyskytly.  

Myslím, že jsme všichni takto dospěli k ještě většímu a upřímnému uznání 
učitelské profese.  

I když nikdo z nás nechce, aby se takový nestandartní školní rok někdy 
opakoval, víme, že Daneta vše zvládla na samé jedničky s pochvalou!  

Velice děkujeme a přejeme krásné, zasloužené prázdniny  
Mgr. Dita Truhlářová 

Broučkománie 

Vem si kámen, vem si štětec, s nudou bude hnedle šmitec.  
Nejdřív žlutá, potom černá, potom přidej očička, bude z toho včelička. 

Vem si modrou zelenou, potom ještě červenou, k tomu ještě sedm teček a je z 
toho hezký brouček.  

Žáci jsou tu šikovní, bavilo je zdobení.  
Nehledej v tom záhadu, zdobili jsme zahradu.  

Hana Burešová 
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Preventivní program dm Veselé zoubky 

Do výuky jsme si zařadili „Preventivní program dm Veselé zoubky“, který 
nám a řadě dalších škol připravila k naší radosti dm drogerie markt s.r.o.  
V letošním  11. ročníku jsme společně s dětmi shlédli zábavně-vzdělávací film 
„Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“, pracovali s programem pro interaktivní 
tabuli zaměřeným na správnou péči o chrup a se zajímavými pracovními listy. 
Vše jsme si museli trochu zjednodušit a obohatit i o vlastnoručně vyrobené  
pomůcky. Zároveň jsme si s dětmi zkusili nácvik čištění zubů včetně stopování 
času čištění pomocí přesýpacích hodin a dětské pasty. Domů si žáci odnášeli  
také žvýkačky a samolepku, kterou si mohou doma nalepit v koupelně, aby měli 
správný postup čištění zoubků stále před očima. K tématu péče o zuby  
a zdravých životních návyků se jistě s využitím dm materiálů ještě mnohokrát 
vrátíme a budeme doufat, že se dětem kazy vyhnou obloukem. Program jsme 
zakončili veselou taneční písničkou „Pan Doktor Zub“. Budeme se těšit na  
spolupráci i příští rok.                                               

            Iva Pavlatová 

Čarodějnický rej 
Poslední dubnový den se do naší školy sletěli čarodějnice a čarodějové. 

Někteří z nich naši školu navštěvovali během celého týdne a každý den je čekal 
nějaký zakletý úkol. Všichni jsme si ale páteční čarodějnice užili plnými doušky. 
Během dne jsme plnili různé čarodějné úkoly a nechybělo ani opékání buřtů.  

Tereza Sedláčková 
 

2.P: Preventivní program dm Veselé zoubky 
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Hlavní myšlenkou projektu byla především změna postojů našich žáků ke 

zdravému životnímu stylu. Projekt hledal odpovědi na otázky: Co je zdraví? Jak 

si zdraví udržujeme? Hygiena. Výživa – zdravé a nezdravé potraviny. Pestrost  

a rozmanitost stravy. Může nám chutnat i to, co je zdravé. A jako bonus –  

třešničku na dortu – jsme tentokrát přidali i slovo „hravé“ a dokázali jsme  

společně s našimi žáky, že při vymýšlení receptů a samotném vaření si můžeme  

i hrát = být kreativní. Důkazem toho je i zpracování receptů „hravou formou“ – 

vytvořením procesuálních schémat, která jsou svoji „jasností“ a zřejmou  

strukturou pochopitelná i žákům s těžším hendikepem či žákům s poruchou  

autistického spektra. 

Cílem byla motivace dětí ke zdravému stravování. A jako vždy se všichni 

naši žáci zapojili v rámci svých možností a schopností: vybírali recepty, podíleli 

se na sestavování jídelníčku, vymýšleli, jak nahradit „nezdravé“ suroviny těmi 

„zdravými“. A i žáci s těžším hendikepem či žáci a narušenou komunikací se  

zapojili, vybírali z nabízených obrázků, sestavovali procesuální schémata,  

používali komunikační knihy, speciální pomůcky pro alternativní komunikaci. 

 Projekt byl prevencí rizikového chování a sociálně patologických jevů. 

Jedním z nich bylo i riziko obezity, které hrozí již od nejmladšího věku značné 

části populace. 

Velká část dětí má nezdravé stravovací návyky a především u dětí se 

zdravotním handicapem je třeba dbát na zdravý životní styl a zdravou výživu. 

Proto jsme se i při našem vaření zaměřili na jídla „zdravá“, ale přitom 

chutná, hezky vypadající a pro děti přitažlivá. 

Zkušení pedagogové naší školy uplatňovali po celý rok témata zdravého 

způsobu života i zdravého stravování téměř ve všech předmětech. Jako  

rozhodující se jevilo propojení: oblast zdravého životního stylu – výchova ke 

zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity. 

Plnění projektu nám opět z části narušila další vlna pandemie COVID -19.  

Nicméně zkušení pedagogičtí pracovníci si opět poradili i s tímto problémem. 

Ještě více jsme zpřísnili všechna hygienická opatření, na nákup surovin chodili 

pouze asistenti pedagoga bez přítomnosti žáků a veškeré dění se uzpůsobilo 

stávajícím podmínkám. V této době jsme tento projekt nemohli udělat jako 

„Týden zdravého vaření“, ale přípravou zdravého jídla, pohybovým aktivitám  

a všemu dalšímu jsme se věnovali vždy, když to epidemiologická situace dovolila. 

A společně jsme to opět zvládli. 

Šárka Krpenská 

Hravé zdravé vaření 
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Projekt Hrdá škola 

V dubnu jsme se zúčastnili „Barevného týdne“ od projektu Hrdá škola. Na 
každý den jsme se oblékli v určené barvě. Pondělí jsme měli duhové, v úterý se 
chodby školy červenaly, ve středu přišli všichni v modrém oblečení. Ve čtvrtek 
jsme se rozzářili žluto-zelenou barvou a v pátek jsme byli v elegantních  
barvách - černé a bílé.  

Od 3.5. do 7.5.  se ve škole konala akce „Týden vzkazů pro pracovníky  
školy“. Akce byla nakonec prodloužena ještě o jeden týden. Každý měl možnost 
sdělit jednotlivým pracovníkům školy svůj vzkaz, své poděkování či věnovat 
drobný dar pro potěšení. Všichni obdarovaní byli velmi potěšeni, někdy až  
dojati. 

V pátek 21.5. jsme si užili další skvělý den. Byl to „Den šílených účesů“. 
Díky všem, že si umíte hrát a zapojujete se to těchto akcí. Podívejte se, jak 
nám to slušelo. 

 

V pátek 11.6. jsme si užili „Pyžamový den“. Někteří přišli v pyžamu či noční 
košili, jiní přibalili i župan a domácí bačkory. Mezi téměř povinnou výbavu patřil 
polštářek a oblíbený plyšový kamarád. Slušelo nám to, co říkáte?                

Lucie Štrajtová 
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 Ve dvou týdnech od 7. do 18. června se žáci i učitelé Danety zúčastnili  

projektu Den životního prostředí, se kterým šla ruku v ruce akce Ukliďme svět. 

V rámci těchto akcí učitelé i žáci posbírali a vytřídili odpadky v blízkém okolí 

školy (zejména v nedalekých Sukových sadech). Dále se zapojili do aktivit,  

které žáky učily třídit odpad, poučovaly je o základech ekologie  

i o ekologických problémech našeho světa. Formou prezentací, her, videí a  

pracovních listů si žáci rozšířili a upevnili své povědomí o přírodě a o naléhavé 

potřebě chránit ji. V průběhu těchto dnů se naši žáci i učitelé intenzivněji  

věnovali péči a údržbě školních záhonů a školní zahrady. Pracovní a ekologické 

činnosti si žáci velmi užili. Těšíme se na environmentálně výchovné akce 

v příštím školním roce.                                        

Mgr. Jiří Pavlata 

Den životního prostředí a Ukliďme svět 
Daniel 
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PŘEHLED DOTACÍ A DARŮ: 
Spolek: 
NF ČRo - projekt "Senzorické pomůcky pro zrakově postižené děti" - 23 000 Kč 
Statutární město Hradec Králové - projekt "Rekondiční pobyt pro zdravotně  
postižené 2021" - 103 000 Kč 
Nadace JÚ - projekt "Volnočasové aktivity v Danetě 2021" - 20 000 Kč 
MV ČR - projekt "Pomoc dobrovolníků tělesně a mentálně postiženým dětem v jejich  
integraci do společnosti" - 46 000 Kč 
Statutární město Hradec Králové - projekt "Volnočasové aktivity v Danetě 2021 -  
1. pololetí" - 9 700 Kč 
Statutární město Hradec Králové - projekt "Daneťáček 2021" - 20 000 Kč 
 
Škola: 
Statutární město Hradec Králové - projekt "Zelená učebna 2021" - 30 000 Kč 
KÚ KHK - projekt "Cesta z města pro handicapované děti" - 28 000 Kč 
KÚ KHK - projekt "Zdravé hravé 2021" - 10 000 Kč 

Soutěžení a grilování v sadech 

 Bylo 14.6. 2021 a naše třída 3.Z se třídou 1.P se rozhodli jít do Šimkových 

sadů. Tam jsme pro mladší spolužáky připravili stanoviště (1.chození po laně, 

2.spojování stínů, 3.oběhnout strom, 4.puzzle, 5.házení na terč a 6.poznávání 

kytek) a občerstvení. Po splnění úkolů jsme si dali hromadu párků, zeleniny  

a pečivo. Za všechny splněné úkoly děti dostaly diplom s dárkem. Chvilku jsme 

si hráli na hřišti, nakrmili jsme kachny a nutrii, pak se vrátili do školy. Ve škole 

dostal každý za odměnu nanuk. Výlet jsme si užili na plno.  

Lucie Štrajtová 

 

 Poslední čtvrteční do-

poledne v letošním školním 

roce se žákům třídy  

1. P a 5. P opravdu vydařilo, 

po velmi dlouhé době jsme 

se dočkali. Konečně jsme 

mohli opět navštívit naše 

oblíbené zvířecí kamarády 

v Zooparku ve Stěžerách. 

Sice stále ještě musíme 

dodržovat bezpečnostní 

opatření, ale to nás  

neodradilo a výlet jsme si 

opravdu užili. 

Šárka Krpenská 

Výletujeme - Zoopark Stěžery 
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Vážení příznivci Listů Danety, děkujeme vám za přízeň a přejeme všem  
pohodové a slunečné prázdniny. Za redakci Listů Danety Petr Križan  

ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB 

Družinová hra „O námořnický poklad aneb cesta kolem světa“ 

 Naše dvě družstva, Piráti a Žraloci, se na začátku školního roku vydali na 

plavbu okolo světa. I když se jim do cesty postavila pandemie COVID- 19,  

nezalekli se jí a v plavbě pokračovali. Průběžně pluli po mořích a oceánech  

a poznávali celý svět. 

 V tomto předposledním týdnu našeho námořnického roku jsme se vrátili 

zpět do Hamburgu, přístavu v Německu, odkud jsme i vyplouvali a vrátili se zpět 

do České republiky. Tam už čekal poslední velký cíl, najít poklad. Při hledání  

pokladu jsme museli využít všech svých znalostí a dovedností, které jsme  

nasbírali cestou. Tyto znalosti pomohly vyřešit 17 vědomostních úkolů a tím 

rozšifrovat zprávu, ve které jsme se dozvěděli, kde máme poklad hledat. 

 Obě družstva byla úspěšná a všichni členové posádek se z odměny radovali. 

Poklad si spravedlivě rozdělili a získali i pamětní list na památku jejich  

celoročního dobrodružství.  

Za Piráty a Žraloky, Tereza Sedláčková 


