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Ondřej: Zlatý déšť 
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Zprávičky z naší školičky  

Měsíc červen jsme zahájili oslavou Dne dětí. Paní učitelky si pro nás  

připravily dopoledne plné her motivovaných pohádkami. Jako odměnu jsme  

dostali diplom a sladkost.  

16. 6. jsme jeli na celodenní výlet do mini ZOO v Častolovicích. Největší 

zážitek byla jízda vláčkem a pozorování zvířátek v ZOO. Na zpáteční cestě 

nám trošku pršelo, přesto se nám výlet velmi vydařil a líbil. 

Stále pokračujeme s jízdou na oslících a moc nás to baví.  

Dne 24. 6. se konal dopolední výlet celé školky, plavili jsme se na lodích po 

řece Labi, byl to krásný zážitek pro celou naloděnou posádku. 

K ukončení školního roku jako každoročně proběhla zahradní slavnost, kde 

jsme se rozloučili se školáky. Ve třídách jsme nacvičili tanečky, vystoupení,  

básničky, písničky. Potom nás čekalo plnění úkolů na zahradě motivovaných 

“Cestou kolem světa”. 

                                                                        Horňáková Iva 
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NAUTIS FEST 2022 

Horké nedělní odpoledne přivítalo Daneťáček, Safari, Laděníčko jako  

hosty na krásné akci NAUTIS FEST 2022. V Praze v Písecké bráně jsme na 

tomto multižánrovém festivalu nejen pro „lidi s PAS“ byli již po druhé.  

Tentokrát jsme představili ukázky z muzikálu „Pod jednou střechou“, který měl 

před dvěma týdny obnovenou premiéru v Kongresovém centru Aldis. Tento  

autorský muzikál paní Lady Holaňové, jehož cílem bylo seznámit veřejnost  

s možnostmi spolupráce a společnými zájmy dětí s handicapem a dětí zdravých, 

se opět setkal s obrovským úspěchem.  

Šárka Krpenská 

Čarodějnický rej v ZŠ 

 V pátek 29. dubna se na naší školní zahradu  

sletěly čarodějnice, aby si nás otestovaly v našich 

kouzelnických dovednostech. Na čtyřech stanovištích 

nás čekaly čarodějnice – ježibaba z Perníkové  

chaloupky, Baba Jaga z Mrazíka, čarodějnice ze  

Sněhurky a čarodějnice z Létajícího ševce. Na  

stanovištích jsme museli dokázat, že ovládáme  

čarodějnické řemeslo splněním úkolu. Za splnění jsme 

dostali razítko a za nasbírání všech razítek na nás  

čekala odměna. Na závěr magického dopoledne nás 

čekalo občerstvení, diskotéka a společný tanec.  

Odpoledne v družině jsme si opekli buřty a zahráli na 

kytary. 

 

Tereza Sedláčková 
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S potěšením mohu všem příznivcům Danety oznámit, že nám do školy  
přišel "královskou poštou" dopis z Velké Británie, konkrétně z největší  
marmeládové soutěže na světě - Dalemain Marmalade Awards and Festival. 
V lednu 2022 jsme totiž do soutěže poslali dvě skleničky pomerančových  
marmelád a přihlásili se do dvou z mnoha kategorií. V obou kategoriích jsme 
k našemu nadšení a překvapení obsadili krásné bronzové třetí místo. Velice mě 
to za všechny zúčastněné žáky a kolegy těší. Pomerančovou marmeládu žáci  
vařili a asi i chutnali poprvé. Zvláštní ingrediencí, která porotu zaujala, byl med 
z mladých smrkových výhonků.   

 Marmelády posloužily pro lednovou tříkrálovou sbírku, kterou jsme ve 
škole uspořádali 7. ledna a výtěžek sbírky putoval na český Dětský hospic  
Nadačního fond Klíček. První samostatný dětský hospic vznikl teprve počátkem 
80. let ve Velké Británii v Oxfordu. Britové mají velký smysl pro charitu. A jsou 
to také milovníci pomerančových marmelád. Není tedy náhodou, že v roce 2005 
vznikla ve Velké Británii charitativně orientovaná marmeládová  soutěž, která 
získává na světovém věhlasu. Letos porota vybírala ze 3000 vzorků z více 
než 30 zemí světa. Porotci byli mimo jiné z obchodu Fortnum & Mason, který 
dodává vítězné marmelády na dvůr královny Alžběty II.  

 Určitě s nadšením a motivováni krásným oceněním a výtěžkem  
charitativní sbírky celou akci zopakujeme velmi rádi příští rok.  

Iva Pavlatová  

Zážitkové čarodějnické dopoledne na praxi v Chráněné dílně Daneta  
Naši středoškoláci si dnes užili zážitkové čarodějnické dopoledne na praxi 

v Chráněné dílně Daneta. Žáci chvíli společně pracovali, opravovali čarodějnické 
pytle. Pak začala opravdová čarodějnická zábava a soutěže. Hodně jsme se 
všichni nasmáli, byla to legrace. Nakonec si žáci odnesli drobné dárečky  
a čarodějnická vysvědčení. Děkujeme p. učitelce Ivetě za krásnou akci!   

Petra Hlaváčková 

Krásné ocenění z největší marmeládové soutěže na světě – Dalemain 
Marmalade Awards and Festival 
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Den Země 

V týdnu od 19. 4. do 22. 4. žáci i učitelé Danety různými činnostmi  

průběžně oslavovali  Den Země (oficiálně 22. 4.). Všichni jsme si připomněli, 

proč a od kdy se svátek naší planety slaví, jaké události ho  

doprovází a jak se o planetu můžeme lépe starat. Žáci v tomto týdnu sázeli 

rostliny, zkrášlovali školní zahradu, zaměřili se na výtvarnou tvorbu s tématikou 

přírody a planety Země, zkoušeli malovat barvivem z rostlin a celkově se  

o přírodě a o naší Zemi dozvěděli spoustu informací. 

Prospěšnou událostí, která Dni Země předcházela, byla akce Daneta uklízí 

Česko. Během ní žáci i učitelé sbírali a třídili odpadky z okolí školy. 

Všem účastníkům patří velké poděkování.  

Jíří Pavlata 

3.P 

Projektový týden PLASTOPŮST  

V rámci projektového týdne PLASTOPŮST se žáci naší praktické školy 

učili o ekologicky šetrném nakupování. Potom jsme navštívili nedaleký obchod 

Bez obalu HK (Bezobaluhk.cz), kde nám paní prodavačka velmi ochotně  

vysvětlila, jak nakupovat bez používání zbytečných plastových obalů. Když jsme 

si prohlédli pestrý sortiment tohoto úžasného obchůdku, neodolali jsme  

a nakoupili jsme si zde zdravé mlsání, hlavně oříšky a sušené ovoce v krásných 

skleničkách. A rádi se sem zase brzy vrátíme. 

Petra Šicová 
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 Na žáky čekala barevná stanoviště, na kterých plnili úkoly nebo si připravili 

občerstvení. Zpestření programu si pro nás připravili žáci ZUŠ Střezina  

s písničkami od skupiny ABBA. A děkujeme studentkám hradecké zdravotnické 

školy za přípravu stanovišť. Všichni jsme si je užili.  

Tereza Sedláčková 

Den dětí — BAREVNÝ SVĚT 
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Monika, Ondřej 

 29.6. se na naší základní škole konalo slavnostní pasování absolventů  
a ocenění žáků za mimořádný přínos. V doprovodném programu jsme se mohli 
těšit na jednotlivá vystoupení tříd, raut, výstavu fotografií z celého roku a na 
závěr nechyběla již tradiční diskotéka. 

Tereze Sedláčková  

Krásné ukončení školního roku  
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Vedení MŠ, ZŠ a SŠ  Daneta přeje všem žákům, dětem, zaměstnancům,  
rodičům a příznivcům naší organizace krásné prázdniny protkané sluníčkem,   

zážitky a dobrou náladou.  

ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB 

Ukončení Bradavické Danety 

 Celý rok nás v družině provázel Harry Potter. Děti během roku měly za 

úkol sbírat ingredience do tří kouzelných lektvarů. A protože se jim to povedlo 

a žádná ingredience jim nechyběla, mohly si uvařit lektvar dle svého výběru. 

Připraveny byly různorodé ingredience jako čarovná mlhovina, dračí krev, aj. 

Lektvary se dětem povedly na jedničku a dokonce si na nich i pochutnaly. 

 Na památku si každý ještě odnesl pamětní list a sladkou odměnu. Teď už 

jen stačí nastoupit do Bradavicko-Danetího expressu, který je zaveze na 

prázdniny. 

Za vychovatelky ŠD a ŠK, Tereza Sedláčková 


