Kalendář

ZŠ a SŠ
1. 12. Divadlo v Danetě: Dvanáct měsíčků
3. 12. Mikulášská nadílka
23. 12. – 31 12. Vánoční prázdniny

MŠ
25.11. Vánoční tvořivá dílna pro rodiče s dětmi
3. 12. Mikulášská nadílka

Drak: Lukáš
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Soustředění sboru DANEŤÁČEK

Letos jsme se na soustředění sboru vydali na nové místo, Horní Bradlo,
penzion Oáza srdce a byli jsme tam moc rádi. Rádi jsme si spolu opět zazpívali,
ale i ostatní program byl velice pestrý. Zkoušeli jsme dvakrát denně, zejména
repertoár na nejbližší plánovaná vystoupení – Nautis Fest Praha a Festival
sociálních služeb. Zbyl nám ale i čas na procházky, našli jsme strom „Štrůdlovník“,
který vám výměnou za vlastnoručně namalované jablíčko dá štrůdl. Každodenní
ranní rozcvička je tradice, ale také relaxace, společné čtení knížky, diskotéka
a podobně. Zaslouženě jsme si odvezli množství dárečků na památku i k užitku.
Za všechny z Daneťáčku a odborný doprovod Lada Holaňová

NAUTIS FEST 2021 + DANEŤÁČEK
V neděli 29. srpna byl Daneťáček hostem na letošním multižánrovém festivalu
NAUTIS FEST. Vystoupil společně s akordeonovým orchestrem Safari. Pod
Píseckou bránou zazněly ukázky z muzikálů – společných projektů Centra Daneta
a ZUŠ Střezina – ZLATOVLÁSKA – V PEŘINĚ – POD JEDNOU STŘECHOU.
Naše vystoupení se opravdu velice líbilo. Součástí odpoledne bylo i předání Ceny
APLAUS, kterou letos získala paní Lada Holaňová za nastudování původního
autorského muzikálů Pod jednou střechou, jehož cílem bylo seznámit veřejnost s
možnostmi spolupráce a společnými zájmy dětí s handicapem a dětí zdravých.
Šárka Krpenská
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Žluté kytičky
Jako každý rok, se i letos Centrum
Daneta zapojilo do akce Český den proti
rakovině. Prodej žlutých kytiček proběhl
netradičně na podzim ve dnech 29. září až
1. října 2021. Již 25. ročník veřejné sbírky
a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha
byl s tematickým zaměřením na nádory
ledvin, močového měchýře a prostaty.
Děkujeme všem, kdo se zúčastnili a přispěli
… každá kytička se počítá.
Šárka Krpenská
ŠKOLA V PŘÍRODĚ S VEVERKOU TERKOU
Ve dnech 11. 10. –15. 10. 2021 proběhl pobyt nazvaný „Škola v přírodě
s Veverkou Terkou“. Pobytu se zúčastnili žáci Základní a Střední školy Daneta a
také děti z Mateřské školy Daneta se svými pedagogy. Ubytování a zázemí poskytl
Hotel Skála v Malé Skále. Celým pobytem nás provázela Veverka Terka.
V dopoledních hodinách se žáci ve skupinách věnovali vzdělávacím aktivitám
a projektům, odpolední program byl věnován celopobytové hře a plnění úkolů
k této hře.
Na začátku pobytu proběhlo seznámení s celou hrou, s plněním úkolů
a systémem odměn. Seznámili jsme se také s písničkou, která nás provázela celý
týden. Žáci, rozdělení do skupin, každý den plnili rozličné úkoly a získávali
potřebné oříšky pro veverku na zimu. Téměř všechny aktivity byly realizovány
venku. Stavěli jsme kamínkovou věž, sbírali přírodniny, řešili jsme kvízové otázky,
hráli na lesního detektiva a tvořili pro veverku kamarády z přírodnin. Byl i prostor
pro výlety do okolí, k řece, na Pantheon, hrad Frýdštejn a Drábovnu. Nechybělo
ani tradiční opékání buřtů a zpívání s kytarou.
Po splnění všech úkolů se Veverka Terka odměnila dětem za nasbírané
oříšky veverčím diplomem, taškou s dobrotami a hračkou. Pak už následovala
diskotéka se super aparaturou zapůjčenou panem provozním. V průběhu pobytu
jsme se trochu potýkali s nepřízní počasí, která ovšem k podzimu patří.
Jednoznačně měl vždy přednost pobyt venku, s ohledem na aktuální zdravotní
stav dětí a jejich schopnosti.
Poděkování patří všem zúčastněným. I přes nepřízeň počasí jsme si celý
pobyt užili a zvládli na jedničku. Děti si odnesly spoustu zážitků a nové dovednosti,
všichni pak podzimem laděný pohled na Malou Skálu a okolí.
Marie Kubíčková
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

V září proběhl ve školce projektový týden dopravní výchovy. Hráli jsme
pohybové hry, při kterých se děti seznámily s barevnými signály. Učili jsme se
správně přecházet vozovku a opakovali pravidla slušného chování ve veřejné
dopravě. Na závěr tohoto týdne jsme navštívili prezentační akci složek IZS
Královéhradeckého kraje. Nejvíce děti zaujala záchranná helikoptéra a vůz
vězeňské služby.
Zahájili jsme plavecký výcvik. Děti se učily nebát vody, potápět se, plavat.
Na závěr každé hodiny si mohly děti ve vodě hrát, odměnou pro ně je vlnobití.
Poslední akcí měsíce září bylo “Bramborování”. Vyráběli jsme různé
postavičky, tiskátka a společně si těmito výrobky vyzdobili školku. Venku děti plnily
úkoly na stanovištích, nejvíce je bavilo převážení brambor v kolečku a slalomová
dráha s přenášením brambory na lžíci.

V říjnu se konal ve školce projektový den “Zdravá 5”. Děti se učily s paní
lektorkou zábavnou formou určovat potraviny, které jsou pro naše tělo zdravé
a prospěšné. Společně ochutnávaly ovoce, zeleninu, mléčné výrobky, povídaly si
o jejich vhodném zpracování a využití v kuchyni. Za odměnu dostali všichni plný
koš zdravých potravin.
Ve školce proběhla první výuková lekce canisterapie. Přišli nás navštívit
čtyřnozí kamarádi. Děti se dozvěděly základní informace o výcviku psů. Tato
aktivita byla velmi přínosná, do všech nabízených činností se děti s radostí
zapojovaly, ze setkání byly nadšené.
Také se u nás konal svátek Halloween, který neodmyslitelně patří k podzimu.
Dlabali jsme dýně, společně jsme si je vystavili ve školce. Rodiče s dětmi se
zapojili do soutěže “O nejkrásnější dýni.” Všechny výrobky byly velmi hezké,
vyzdobili jsme s nimi prostory před školkou. Společně jsme svátek Halloween ve
školce oslavili, přinesli jsme si krásné masky, děti plnily úkoly na jednotlivých
stanovištích. Tento strašidelný den jsme zakončili diskotékou a sladkou odměnou.
Iva Horňáková
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ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA

Slavnostní zahájení prvního školního dne
První školní den jsme zahájili kouzelně. Celý školní rok bude žáky v družině
doprovázet Harry Potter, a tak i v tento den na každého z nich čekal lístek na
Bradavický vlak a obálka, kterou přinesly školní sovy. Žáci se ve třídách přivítali se
svými učiteli a kamarády, a pak se všichni sešli na školní zahradě, kde proběhlo
slavnostní zahájení školního roku. Rok 2021/2022 jsme zahájili naší písničkou
„Podívej motýlku“ a paní zřizovatelka s paní ředitelkou přivítaly prvňáčky. Na
konec jsme si všichni zazpívali novou tematickou písničku „Bradavická Daneta“.
Přejeme všem krásný a kouzelný školní rok 2021/2022.
Tereza Sedláčková

Šimon
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Bramborový den 2.P
K podzimu neodmyslitelně patří brambory. A jak taková brambora vlastně
vzniká? S žáky 2.P jsme si je zkusili na školním záhonku vypěstovat a podařilo se.
Koncem září jsme brambory vykopali. To žáky velmi zaujalo a bavilo.
S bramborami se dá dělat spousta věcí. Vyzkoušeli jsme například skládání
geometrických tvarů z brambor na trávě, počítání brambor, básničku o bramboře.
Brambory jsou vynikající tiskátka, takže jsme si natiskli veselé bramborové pytle.
Pro inspiraci jsme shlédli bramborákový díl o Mlsných medvědech, kteří nás tento
rok doprovází. No a samozřejmě jsme na ně dostali chuť a bramboráky jsme
usmažili. Ono i loupat a strouhat bramboru není úplná hračka, jak si žáci s radostí
a zaujetím vyzkoušeli. Odměna byla vynikající a voňavá. Přikládáme Vám, jak by
řekli medvědi, mňamózní bramborákový recept a přejeme dobrou chuť.
Iva Pavlatová

6

Listy Danety, číslo 1, ročník 17, 2021-2022

MEZINÁRODNÍ DEN ČOKOLÁDY

13. 9. jsme začali projektový týden k Mezinárodnímu dni čokolády. Zjišťovali
jsme historii čokolády, a jak se tato pochoutka vyrábí. V rámci projektu jsme
navštívili čokoládovnu na Velkém náměstí. Ochutnali jsme tam pravé kakaové
boby a nakoupili si 8 vzorků čokolády. Další dny jsme je ochutnávali a hodnotili,
jak nám chutnaly. Nejvíce nám chutnala čokoláda MLČ a nejméně STO. Ze všech
činností jsme vytvořili plakáty. Čokoládový týden jsme si moc užili.
Markéta, 3.Z

Ukliďme svět
Vážení čtenáři těchto řádků,
v týdnu od 18. do 22. října se žáci, klienti i učitelé a vychovatelé z Danety již
podruhé v tomto kalendářním roce zapojili do veřejně prospěšné akce Ukliďme
svět, kterou spoluorganizuje Český svaz ochránců přírody.
Ve spolupráci s pěkným počasím se všichni s nadšením zapojili do sběru
a třídění různých odpadků v blízkém okolí školy, zejména v parcích, které vcelku
důkladně vyčistili.
Všichni si zaslouží velkou pochvalu. Odvedli totiž dobrou práci. Jak dlouho
nám však toto prostředí vydrží vyčištěné?
Povědomí našich žáků o sběru a třídění odpadu hodláme nadále rozvíjet
nejen ve výuce, ale i účastí ve vzdělávacích programech s názvem Tonda Obal na
cestách od společnosti EKO-KOM. Začali jsme 2. listopadu. Držte nám palce, ať
se naučíme co nejvíce.
Jiří Pavlata
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HIPOTERAPIE V BYDŽOVSKÉ LHOTCE

Už zase můžeme. Po dlouhé době, kdy se nemohlo skoro nic, už se zase
můžeme proběhnout po louce, nadýchat se čistého vzduchu a podívat se na svět
nejkrásnějším způsobem… z koňského hřbetu. Spolku pro hiporehabilitaci
Bydžovská Lhotka DĚKUJEME !
Šárka Krpenská

Říjen – Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti
V týdnu od 18.10. až 22.10. proběhl na naší škole projekt zaměřený na
kybernetickou bezpečnost. Cílem tohoto projektového týdne bylo soustředit se na
prevenci kyberšikany a rizikového chování na sociálních sítích. Žáci měli možnost
dozvědět se, jak bezpečně využívat moderní technologie a s jakými riziky se
mohou při používání internetu setkat. Odnesli si cenné rady a snad se jimi budou
při práci s internetem řídit.
Petr Križan
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VZNIK ČSR

(21. 10. 2021)
Protože se nám blíží státní svátek
28. října, udělali jsme si dnes, ve 3. Z,
projektový den k tomuto tématu. Nejprve
jsme hledali důležité informace k tomuto dni
– proč vznikla ČSR, kdo byl jejím
prezidentem, co byl domácí a zahraniční
odboj, kdo byl jejich členy, apod. Potom
jsme si hráli Bingo a Nebe, peklo, ráj, které
jsme si sami poskládali. Nakonec jsme
vytvořili lapbooky, kde jsme porovnávali
28. října 1918 a 28. října 2021.
Tereza Sedláčková
SVATÝ VÁCLAV
V úterý 28. 9. si připomínáme Svatého Václava, a tak jsme se ve
3. Z rozhodli, že si o něm něco přečteme. Měli jsme připravenou práci s textem.
Dozvěděli jsme se, kdy se Sv. Václav narodil, vypracovali jsme jeho rodový strom
a zjistili jsme kdy, kde a kdo ho zavraždil. Pak jsme si povídali o symbolech
Sv. Václava a nakonec jsme všechny tyto informace přehledně zpracovali na
plakát.
Tereza Sedláčková
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SŠ Daneta na exkurzi ve firmě ELLA-CS

Ve čtvrtek 21.10.2021 se žáci střední školy zúčastnili exkurze ve známé
královéhradecké firmě ELLA-CS, která vyvíjí a vyrábí jedinečné zdravotnické
pomůcky, které již zachránily mnoho lidských životů. Nejprve jsme si vyslechli
zajímavý výklad o firmě, jejím poslání a produktech, které jsme si mohli i důkladně
prohlédnout a prozkoumat. Poté jsme si ve dvou skupinkách prošli prostory
výrobního oddělení a pozorovali zaměstnance při jejich náročné práci. Exkurze
byla poutavá, přínosná a velmi nás zaujala. Navíc jsme si všichni odnesli krásné
dárečky, za které mnohokrát děkujeme.
Petra Šicová
Naše žáky učíme především samostatnosti
Na střední škole se snažíme, aby vše, o čem se učíme, mělo maximální
přesah do praxe a bylo využitelné v každodenním životě. Zároveň vedeme naše
žáky k samostatnosti. Takže když jsme se v říjnu učili psát adresu a poslat dopis,
nebylo to jenom "jako", ale opravdu jsme napsali dopis spolužačce Adélce do
lázní, nadepsali na obálku adresu a náš žák Štěpán došel na poštu, kde sám zvolil
požadovanou transakci v rezervačním systému, našel si správnou přepážku
k odbavení, zakoupil známku a zařídil odeslání dopisu. Vše zvládl s přehledem a
naprosto sám. A příště se vydáme třeba někam na úřad...
Petra Šicová
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Souhvězdí: Tereza

Podzim: Natálie, Jakub, Aleš
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ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB
Bradavická družina
Letošní rok se naše školní družina a klub nese
v kouzelném duchu, a to přímo v duchu Harryho Pottera.
Naši žáci dostali prvního září lístek na bradavický expres,
který je dovezl do Danetí kouzelnické školní družiny. Žáci
se seznámili s tématem Harry Potter, pro lepší představu
se podívali na film, moudrý klobouk je rozřadil do kolejí,
vytvořili si kouzelnickou hůlku, která je nezbytnou výbavou
každého čaroděje a hned je čekaly první úkoly.
Za splněné úkoly žáci sbírají pro svoji kolej ingredience do lektvarů, protože cílem
naší celoroční hry je uvařit 3 lektvary během roku, a to: Amorův šíp (nápoj lásky),
Felix felicis (tekuté štěstí) a Postaršovací lektvar. Nasbírané ingredience si žáci
lepí do připraveného archu dle receptury lektvaru.
Nechybí ani dílčí hodnocení, za které mohou žáci získat galeony (kouzelnické
mince). Za měsíc mohou nasbírat až 5 galeonů a na konci měsíce mohou naši
kouzelníci zavítat do Medového ráje a za nasbírané galeony si koupit nějakou
dobrůtku. Během roku nás čekají úkoly jako vyhánění trolla ze sklepení, záchrana
skřítka Dobbyho, budeme se učit kouzla, psát brkem, čeká nás i Vánoční ples,
budeme pečovat o kouzelné tvory, budeme luštit šifru k nalezení Tajemné
komnaty a mnoho dalších kouzelnických úkolů.
Za bradavickou družinu, profesorka Tereza Sedláčková

Vážení čtenáři,
příště se na Vás budeme těšit koncem prosince. Nezapomeňte dění v Danetě
sledovat také na www.daneta.cz, Facebooku a Instagramu. Za redakci Petr Križan
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