
 

Šplháme s Jedničkou 

V úterý 17. ledna 2017 proběhl již IV. ročník sportovní soutěže ve šplhu na tyči „Šplháme s 

Jedničkou. Soutěž se uskutečnila v tělocvičně na ZŠ Schulzovy sady. Přihlášeno bylo 28 

družstev. Na start jich dorazilo celkem 25 družstev. Šplhalo 127 závodníků, zapojili se i 

náhradníci. Soutěžila družstva dívčí, chlapecká i smíšená ze ZŠ Schulzovy sady a ZŠ Strž ze 

DK n. L. a ZŠ MUDr. J. Moravce z Nemojova. Každý závodník měl možnost dvou pokusů. 

Někteří je využili a dokonce se i zlepšili. Do celkového hodnocení byl započítán lepší čas. Do 

hodnocení družstev byly vybrány tři nejlepší časy závodníků. Pohár za nejlepšího jednotlivce 

si odnesl Tobiáš Kulveit ze 4. B ZŠ Schulzovy sady DK n. L.. Nejrychlejším družstvem celé 

soutěže se stalo smíšené družstvo z 2. B ZŠ Schulzovy sady, ve složení Jakub Schreiber, 

Markéta Síbrová, Kristýna Lukášová, Michal Lukáš, Matěj Flégl. 

Autor: Dana Kudrnovská  

    

Hádej co jsem za zvíře  
 

Ve dnech 10. – 13. 1. 2017 byl uspořádán XIV. ročník přírodovědné poznávací soutěže 

Hádej, co jsem za zvíře. Potěšilo nás, že je o tradiční akci stále zájem. Tentokrát se 

zúčastnilo celkem 7 tříd ze 4 základních škol okrsku Dvůr Králové nad Labem.  Největší 

účast měla ZŠ Schulzovy sady, kterou reprezentovaly čtyři třídy v kategorii 3. ročníků. 

V soutěži byly obsazeny i věkové kategorie 2. a 4., kde měly své zástupce ZŠ Strž a Podharť.  

Mile překvapila účast ZŠ Hajnice, která vyslala vybrané děti do všech věkových kategorií. 

Celkem se soutěže zúčastnilo 120 dětí. 

Letošní ročník byl zcela obměněn. Na žáky čekaly nové obrázky zvířat i „trofeje“ – kůže 

zajíce, jelení parohy, ocasní pera bažanta a pštrosí vejce. Jako zpestření byly také letos pro 

děti připraveny ukázky kůží a trofejí, ochotně zapůjčené p. Lokvencem a několik zkamenělin. 

Tentokrát k nim přibyly i kůže exotických zvířat, poskytnuté p. Kratochvílovou z Darwinovy 

stanice v ZOO, a nástěnka s podivnými živočichy světa. Vše vzbudilo velkou pozornost dětí i 

vyučujících.  

 

Pro nejlepší zástupce každé třídy byly připraveny drobné sladké ceny, diplomy a časopisy o 

zvířatech. V kategorii 2. tříd získala nejvíce bodů – 15 Apolena Geltnerová ze ZŠ Podharť, 

mezi třeťáky projevili největší znalosti Antonín Rücker ze ZŠ Schulzovy sady a Artuš Král ze 



ZŠ Hajnice. Oba dosáhli 18 bodů. Nejlepším čtvrťákem byl Jirka Lokvenc ze ZŠ Strž s 19 

body. Soutěž se vydařila. Doufáme, že trvalý zájem o ni bude pokračovat i v příštích letech. 

 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 

 

    
 

Víkend v pohybu 
 

Tato akce se skládala ze třech částí, kterých se 

děti mohly zúčastnit. Z pátka 20. 1. na sobotu 21. 

1. tu přespalo 14 starších dětí, které si užily večer 

plný tance. Ráno se přidalo dalších 15 dětí a 

společně jsme se odebrali do tělocvičny TS 

Attitude, kde se mohla přidat široká veřejnost na 

profesionální taneční workshopy vedené 

Jaroslavem Karáskem z Náchoda (undegroundový 

tanečník, choreograf a organizátor tanečních 

soutěží) a Veronikou Petráňovou z taneční 

skupiny T-bass z Hradce Králové. Možnost využít 

této nabídky přišly ovšem pouze členové taneční 

skupiny Attitude. Po workshopech nám tu zbyla 

skupinka dětí, která pokračovala v 

pohybovém programu v DDM Jednička. Na děti 

čekaly různé vtipné pohybové, postřehové a 

úpolové hry, při kterých vznikla výborná 

atmosféra. Děti si zahrály i stolní tenis, šipky a 

opět jsme se přemístili do velké tělocvičny, kde se 

hrály nejen další pohybové hry ale i míčové hry 

jako vybíjená, florbal a basketbal. Večer jsme 

zakončili ve dvorské kuželně a odebrali se uložit 

ke spánku do Jedničky. Jsme rádi, že můžeme 

dětem zpestřit víkend pohybem a zároveň je k dalšímu pohybu motivovat. Tato akce by se 

ovšem neobešla bez podpory Královehradeckého kraje a našich dobrovolníků za což moc 

děkujeme. 

 

Autor: Bc. Lucie Pospíšilová 

 



Neživá příroda 
 

Dne 26. 1. 2017 jsem uspořádal na žádost p. učitelky Malichové pro třídu 3. A ZŠ Schulzovy 

sady přednášku Neživá příroda – vznik krajiny. Uskutečnila se v klubovně kroužku Šachy. 

Nejprve se žáci při projekci dozvěděli základní informace i mnohé zajímavosti o vzniku tří 

typů krajiny – sopečné, krasové a pískovcové. Byl jim vysvětlen jejich vznik a představeny 

horniny zastupující jednotlivé typy, jejich využití člověkem i hory a skály jako krajinotvorný 

prvek hodný ochrany. Kromě toho se děti dozvěděly třeba, jak vznikají krápníky, které vrchy 

byly využity pro stavbu hradů, co jsou voštiny, jak se vytvářely krasové závrty apod. 

V druhé části si žáci mohli prohlédnout kolekci nerostů a hornin včetně několika zajímavých 

zkamenělin a drahých kamenů z Podkrkonoší. Nechyběly ukázky z Královédvorska, 

představující zdejší pískovec a čedič z nejbližšího sopečného vrchu u Borovnice. Akce se 

setkala s velkým úspěchem. 

 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 

 

Po čem tu šlapeme 
 

Dne 30. 1. 2017 jsem uspořádal na žádost p. učitelky Fléglové pro třídu 9. B ZŠ Schulzovy 

sady přednášku Po čem tu šlapeme. Uskutečnila se přímo ve škole. Přednáška rozšiřuje učivo 

mineralogie, částečně i zeměpisu a je zaměřena na oblast Královédvorska i širší region 

Podkrkonoší.  

V úvodu se žáci dozvěděli, kam tato oblast spadá po stránce zeměpisné a jakými 

horotvornými pohyby se vytvářela. Pozornost byla věnována nejen stránce geologické, 

hydrogeologické (podzemní zásobárna vody) a lesnické (poměr lesů), ale také krajinářské 

(malebnost pískovcových skalních výchozů). Tématem byly i jednotlivé horniny s důrazem na 

nejčastěji zastoupený pískovec a význam jeho těžby, zejména pro opravu památkových 

staveb. Nebyla opomenuta ani ochrana přírody, zastoupená zde maloplošnými chráněnými 

plochami Slučího kamene a Čertových hradů. Došlo i na naleziště drahých kamenů a 

zkamenělých dřev, která se táhnou až k vsím na Královédvorsku. Na závěr si žáci mohli 

prohlédnout ukázku pískovce s fosílií mlže z kocbeřského kamenolomu, čedič s krystaly 

amfibolu od Borovnice, melafyr s krystaly z Novopacka a vzorek drobných českých granátů 

z těžby v Dolní Olešnici. Akce se vydařila. 

 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 

 

 


