Kalendář

ZŠ a SŠ
13.4. Velikonoční nadílka
14.-18.4. Velikonoční prázdniny
19.-22.4. Mezinárodní Den Země
29.4. Mezinárodní Den tance
29.4. Čarodějnický rej
4.5. Mezinárodní Den hasičů
6.5. Mezinárodní den proti dietám
9.-13.5. Plastopůst aneb týden bez plastů
9.5. Den Evropy
13.5. Světový den koktejlů
16.5. Mezinárodní Den rodiny
23.-27.5. Škola v přírodě
25.5. Ručníkový den
30.5. Světový den her

MŠ
20.4. Canisterapie
2.-6.5. Zápis MŠ
11.5. Canisterapie

Autor: Monika, Míša
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Na začátku ledna jsme v rámci tématu “Ptáčci v zimě” vyráběli krmítka. Ze
sádla, šišek, provázku a semínek jsme tvořili koule na zavěšení. Několik krmítek
jsme umístili na školní zahradě, větší část jsme při vycházce rozvěsili na stromy
v Šimkových sadech. Pozorovali jsme ptáčky, určovali jejich názvy, povídali si, čím
můžeme přispět v zimě do krmítek.
I další téma “Zimní sporty” děti velice bavilo. Podle obrázků jsme určovali
zimní sporty, co se k nim používá. Také jsme zkoušeli pohybovou improvizaci
sportů. Povídali si o olympiádě, z jakých disciplín se skládá a vytvořili olympijskou
vlajku. Na závěr týdne ve školce proběhla zimní olympiáda.
Na konci měsíce proběhla další lekce canisterapie. Přišel se na nás podívat
pejsek Buddy, všichni jsme se s ním pozdravili tlapkou a učili se, jak se správně
starat o pejska. Už teď se těšíme na další setkání.

V měsíci únoru proběhla ve školce další lekce canisterapie. Děti opakovaly
základní povely pro pejska, plnily strukturované úkoly připravené paní lektorkou.
Na závěr si všichni zopakovali, jak je důležité se o čtyřnohého kamaráda starat
a trávit s ním volný čas.
Nezapomněli jsme ani na svátek svatého Valentýna. Společně jsme si
vyzdobili školku. Děti vyrobily krásné srdíčkové obrázky pro rodiče.
Na konci měsíce jsme si jako každý rok uspořádali masopustní rej. Doma
jsme si nachystali krásné kostýmy, ve kterých jsme soutěžili a hráli hry. Na závěr
děti dostaly odměny a diplom za účast.
Iva Horňáková

Karneval tu dneska máme,
na obličej masku dáme.
Pojď si s námi zatančit,
budem spolu skotačit.
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ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA
Den Braillova písma
Dne 17.ledna v rámci dne Braillova písma si žáci 5.P připomněli, že se
v životě můžeme setkat a setkáváme s dětmi, lidmi s různými stupni zrakového
postižení, kteří mimo jiné ke své komunikaci využívají speciální písmo
tzv. Braillovo písmo. Získali jsme povědomí o tom, jak takové písmo vzniká, jaké
prostředky a pomůcky jsou k vzniku písma potřeba, prakticky si vyzkoušeli být písmeny na tzv. šestibodu, čtení v pracovním sešitě, a nakonec si napsali svá jména
na Pichtově psacím stroji, kde jeho ovládání není vůbec jednoduché a potřebuje
sílu a cvik. Přednáška nás velmi obohatila a sblížila se světem nevidomých, slabozrakých, lidmi se zbytky zraku.
Mgr. Lucie Kopecká

Finanční gramotnost
Naše žáky na konci února navštívila paní
z České spořitelny s programem Abeceda
peněz. Tento program učí děti poznávat
a hospodařit s penězi. Žáci si osvojili pojmy
PŘÍJMY, VÝDAJE, ROZPOČET a POKLADNA.
Zkoušeli si na praktickém příkladu vypočítat
příjmy a výdaje pořádaného sportovního
závodu a zároveň, co by měli udělat pro zisk
z tohoto závodu. V další hodině si žáci
vyzkoušeli, jak funguje mincomat, jak co
nejrychleji přepočítat bankovky. Pod UV
světlem se nakonec podívali na bezpečností
prvky na bankovkách.
Pavla Švandová
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Světový den štěstí

Na základní a střední škole jsme si v pátek připomněli Světový den štěstí.
Hledali jsme symboly štěstí a vyprávěli si o tom, co štěstí pro každého z nás
znamená. Dělali jsme radost ostatním, ale i sobě. Každý jsme si udělali šťastný den
po svém. Toto krásné téma nám všem vykouzlilo úsměv na tváři.
Tereza Sedláčková
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Světový den Downova syndromu — Ponožkový den

I u nás v základní a střední škole jsme dnes projevili podporu lidem
s Downovým syndromem a to tím, že jsme si oblékli každou ponožku jinou.
Tereza Sedláčková

Světový den divadla
Dne 25.3. se žáci účastnili světového Dne divadla. Každá třída tento den
pojala po svém. Někteří se vydali „prkna, co znamenají svět“ ozkoušet na vlastní
pěst. Pantomimou předváděli aktivity, které museli ostatní žáci uhodnout. Ve třídě
III.P se objevili divadelníci z pohádky O Veliké řepě, žáci a asistentky třídy II.P se
naopak proměnili na postavy z Mlsných medvědích příběhů. Všichni si to náramně
užili a zažili mnoho legrace.
Mgr. Lucie Kopecká
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GALERIE VÝROBKŮ ŽÁKŮ ZŠ

Sv. Valentýn
Jakub

Masopustní klaun
Ondřej

Slepička
Sophie

Bledule
Míša
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Jarní strom
Sophie
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Středoškoláci na návštěvě ve stacionáři
Žáci střední školy dnes navštívili Denní stacionář Daneta. Obdivovali jsme
krásně vyzdobené prostory a moderní vybavení stacionáře. Velmi inspirativní byl
i program v jednotlivých dílnách a nápadité výrobky, které tu klienti vytvářejí.
Atmosféra ve stacionáři byla naplněná pohodou, dobrou náladou, pospolitostí
a radostí z tvoření. Děkujeme za velmi milé přijetí a už se těšíme na další
spolupráci.
Petra Šicová

Mezinárodní den žen
Na krásný svátek MDŽ se naši studenti ze SŠ rozhodli potěšit pacientky
z LDN v Hradci Králové malým dárečkem v podobě kytičky, kterou sami vyrobili
při praxi v chráněné dílně. Osobně kytičky předali a odnesli si krásný pocit z toho,
že mohli udělat radost. Naši studenti obdarovali také klientky z DD v Lamperticích.
Potěšilo nás jejich poděkování...
Iveta Hakenová

Dobrý den,
Chtěla bych ještě jednou nejen za sebe, ale za celou LDN poděkovat všem za
nádherné kytičky k MDŽ. Všem se moc líbily. Některé bábinky měly slzy v očích.
Bylo to pro ně velmi milé pohlazení po duši. V LDN je od podzimu zákaz návštěv
a také současná situace ve světě jim mnoho úsměvů na rtech nevykouzlí, takže to
bylo opravdu hezké. Nakonec jsme rozdali kytičky i všem ostatním ženám v LDN –
zbylo dost pro sestřičky, kuchařky i uklízečky, pro ,,myši kancelářské “ i pro dámy
v prádelně. Všechny byli nadšené. Nazdobili jsme i vázičky na chodbě. Zkrátka
z vašich kytiček mají radost úplně všichni.
Ještě jednou děkujeme za dárek. Moc se vám povedly.
Za všechny z LDN
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Světový den vody

Světový den vody si dnes žáci SŠ Daneta připomněli exkurzí ve Vodní
elektrárně Hučák v Hradci Králové. Nejprve nám promítli krátkou tematickou pohádku o výrobě elektřiny. Vyslechli jsme zajímavý výklad o tom, jak vodní
elektrárna vlastně funguje a prohlédli si tři obrovské vodní turbíny v plném provozu.
Dozvěděli jsme se mnoho nových informací nejen o vodních elektrárnách, ale také
o dalších obnovitelných zdrojích energie. Potom jsme důkladně prozkoumali
interaktivní centrum s mnoha funkčními modely a exponáty, které nám
jednoduchou, hravou a zábavnou formou pomohly pochopit principy vodních,
solárních a větrných energetických zařízení. Nakonec jsme se vydali k blízkému
soutoku Labe a Orlice a diskutovali o významu vody pro každodenní život člověka.
Petra Šicová
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Poznáš pohádky dle obrázků?

1)

2)

3)

Řešení: 1) Auta; 2) Harry Potter; 3) Ledové království

Autoři: Šimon, Anna, Markéta

ČTYŘSMĚRKA

j m t
a

j

u

l

i

p á n

h h g d w a x ě

b c

r

l

a f

j

a r o o

k v č e

l

y z

f

j

d d x c k y

o x k g m j
f

j

v e

l

j

j m b

b š á é

a h o d y q r ú

l

i

Seznam slov
jablko
tulipán
včely
komár
Velikonoce
jaro
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k o n o c e
Autor: Václav
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ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB
Masopust ve školní družině
V úterý 22. února jsme si ve školní družině připomněli oslavy masopustu. Na
naše děti čekala soutěž v hodu jitrnicí a namotávání jitrnice, ve výtvarné dílně si
mohly vyrobit pestrobarevné škrabošky na karneval nebo jen vybarvit
omalovánky tradičních masopustních postav. Další masopustní tradice na děti
čekaly v kuchyňce, kde se škvařilo sádlo na škvarky a pekly se tradiční koláče
s povidly. A jako vrchol našeho masopustu nesměl chybět karneval a diskotéka.
Jana Ryšávková

PŘEHLED DOTACÍ A DARŮ:
ŠKOLA:
RAFAEL DĚTEM, nadační fond - projekt "Alternativní a augmentativní komunikace"
- 30 000 Kč

SPOLEK:
NF Českého rozhlasu - projekt "Ruce zrakově postižených dětí" - 23 000 Kč
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. - projekt "Hra = nástroj poznání a učení handicapovaných dětí" - 20 000 Kč
Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského - projekt "Pomoc dobrovolníků"
- 20 000 Kč

Vážení čtenáři, příště se na Vás budeme těšit koncem června. Nezapomeňte,
že se o našich akcích dočtete také na webových stránkách www.daneta.cz,
Facebooku a Instagramu. Za redakci LD Petr Križan
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Vážení čtenáři Listů Danety,

vzhledem k významné události, mají tyto Listy Danety zvláštní přílohu, která se týká
ocenění naší paní zřizovatelky Věry Kosinové v celostátní anketě Pečovatelka roku
2021, kategorie Manažer roku.
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