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 ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 

 V říjnu jsme se zúčastnili akce s názvem Mezinárodní den zvířat na Střední 
odborné škole veterinární v HK. Během dopoledne jsme si prošli celou školu, kde 
jsme mohli vidět ukázku králíčků, kteří skákali přes překážky, výstavu malých  
zvířat a psí sporty. Nejvíce se dětem líbila výstava zvířat, kde mohly vidět  
například různobarevné kočky, ježka, myšky a mnoho dalších zvířat. Na konci  
výstavy mohly děti dát hlas zvířeti, které se jim nejvíce líbilo. 

 Halloween je svátek, který již neodmyslitelně patří k podzimu. Rodiče s dětmi 
se zapojili do soutěže „O nejkrásnější dýni“. Soutěže se zúčastnilo mnoho dětí  
a všem se dýně velmi povedly. Vyzdobili jsme si s nimi prostory před školkou.  
Nakonec jsme svátek Halloween oslavili také Halloweenským karnevalem, kde pro 
děti byly připravené různé aktivity jak uvnitř, tak i na školní zahradě. 

 Na začátku měsíce listopadu se konal v naší mateřské škole v rámci celore-
publikového dne soukromého školství den otevřených dveří. Zájemci si mohli pro-
hlédnout  
budovu školky, snoezelen místnost a mohli navštívit ukázkové hodiny práce 
s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 Další akcí mateřské školy byla návštěva modelářské výstavy mašinek  
a kolejišť na hlavním nádraží v Hradci Králové. Na nádraží jsme si mohli  
prohlédnout sbírku pojízdných modelářských mašinek. Celou výstavou nás provedl 
pan strojvedoucí. Dětem se nejvíce líbila jízda vláčkem zpět do školky.  

 23. 11 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 a které jsou naopak nezdravé. Děti také určovaly, které potraviny  
patří do lednice nebo do špízky. Dětem se akce moc líbila, protože se něco  
nového naučili a s paní lektorkou si i zacvičili.  

 Během celého prosince jsme se připravovali na vánoční svátky. Děti  
se podílely na vánoční výzdobě a pečení cukroví na vánoční besídky jednotlivých 
tříd. Nakonec jsme si ozdobili krásný stromeček a čekali na nadílku od Ježíška.  

 5.12 do naší školky zavítal Mikuláš s andělem a čertem. Mikuláš měl ve své 
knize poznamenané, že děti byly většinou hodné, jen občas upozornil na nějaký 
ten hříšek. Všechny děti dostaly za básničku či písničku bohatou nadílku. Během 
nadílky byla na dětech vidět zvědavost i radost. Některé děti se také trošku bály  
a raději pozorovaly tajemné postavy z náruče paní učitelky. 

 Další akcí mateřské školy byl ekoprogram Krtek a zima. Krteček si s námi  
povídal o zvířátkách v zimě. Děti se dozvěděly, čím krmíme ptáčky, jaká zvířátka 
můžeme v zimě vidět a komu patří jaká stopa ve sněhu. Nakonec si stopy zvířátek 
děti otiskly i na papír. Dětem se nejvíce líbilo určování stop ve sněhu.  

 Před vánočními prázdninami za námi přišel i dlouho očekávaný Ježíšek  
a nadělil nám pod stromeček spoustu dárků. Děti z nich měly obrovskou radost. 

 

                                                                                      Kratochvílová Lucie 
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Autoři: děti z MŠ 
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ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA 
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ZE ŽIVOTA 1. P  

Každý den vedeme deníky, ve kterých informujeme o zajímavých akcích, aktivitách 

i o tom, co jsme se učili… zpětnou vazbu podávají i rodiče …  

Například „Deník Honzíka…“ 
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Do deníků píšeme i plány učiva a hodnocení za daný měsíc. 
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I.Z 

Žáci se pravidelně zapojují do integračních aktivit s mateřskou školou. 

V září jsme se vydali na exkurzi „Zvěřinec na statku“ do Vilémova. 
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Pracovní a výtvarná výchova nás baví. Vyrábíme různé předměty a rádi vaříme. 

Zkraje prosince nás navštívil Mikuláš, Lucifer, čert a andělé. Nikoho si neodnesli. 
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Pečeme cukroví před Vánoci. 

Občas se také učíme a sáňkujeme. 
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ŠTĚSTÍ pro každého z nás  

Na adventním vystoupení pro rodiče Vám naši středoškoláci představili TAJNÝ  
RECEPT NA ŠTĚSTÍ. A tady jsou střípky toho, co si pod slovem ŠTĚSTÍ předsta-

vují někteří z nich... Ať se Vás štěstí drží celý rok!   
Střední škola Daneta 



 

30                  Listy Danety, číslo 1, ročník 19, 2022-2023 



 

31                  Listy Danety, číslo 1, ročník 19, 2022-2023 



 

32                  Listy Danety, číslo 1, ročník 19, 2022-2023 

Vážení čtenáři, nezapomeňte, že se o našich akcích dočtete také na webových 

stránkách, Instagramu a na Facebooku. Přejeme Vám šťastné a veselé vánoční 

svátky a do nového roku pevné zdraví, štěstí a radost.  Vedení a pracovníci Danety  

PŘEHLED DOTACÍ A DARŮ: 

ŠKOLA: 
Statutární město Hradec Králové - projekt "Zelená učebna 2022" - 25 500 Kč 
Elektrárny Opatovice, a.s. - projekt "Knihovna pro zdravotně postižené děti" - 30 000 Kč 
Královéhradecký kraj - projekt "Hravě - zdravě" - 10 000 Kč 
MONETA Money Bank, a.s. - projekt Kniha a zdravotně postižené děti" - 25 000 Kč  

 
SPOLEK: 
NF Českého rozhlasu - projekt Ruce zrakově postižených dětí - 23 000 Kč 
Nadace Dobré dílo sester sv. K. Boromejského - projekt "Pomoc dobrovolníků" - 20 000 Kč 
Nadace Jedličkova ústavu - projekt "Volnočasové aktivity v Danetě 2022" - 20 000 Kč 
Statutární město Hradec Králové - projekt "Rekondiční pobyt pro zdr. postižené" - 74 000 Kč 
Ministerstvo vnitra ČR - projekt "Pomoc dobrovolníků" - 50 000 Kč 
Statutární město Hradec Králové - projekt "Volnočasové aktivity v Danetě 2022" - 12 600 Kč 
Královéhradecký kraj - projekt "Daneťáček 2022" - 40 000 Kč 

IV.P 


