
 

 

 

Šplháme s Jedničkou 14. 1. 2016 

Dne 14. ledna proběhla oblíbená sportovní soutěž šplh o tyči. Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 

20 družstev. 15 ze ZŠ Schulzovy sady a 5 ze ZŠ Strž DK n. L. Celkem závodilo 103 žáků. Šplh si 

vyzkoušeli i náhradníci, kteří jsou zařazeni do hodnocení jednotlivců. Překvapivě téměř všichni závodníci 

využili možnosti druhého pokusu. Některým se to vyplatilo, byli rychlejší. V letošním ročníku se stala 

nejrychlejším „Šplhounem“ Kateřina Holubová, žákyně 5. A ze ZŠ Schulzovy sady DK n. L., s časem 0 : 

04 : 30. Nejlepším družstvem dívky z 5. A ze ZŠ Schulzovy sady DK n. L. 

Autor: Dana Kudrnovská 

 

 

Hádej, co jsem za zvíře? 18. – 21. 1. 2016 

Ve dnech 18. – 21. 1. 2016 se konal v DDM Jednička již 13. 

ročník přírodovědné poznávací soutěže Hádej, co jsem za zvíře? 

Potěšil zájem tříd o soutěž. Zúčastnily se sice pouze ZŠ 

Schulzovy sady a ZŠ Podharť, ale do přírodovědného klání 

vyslaly 9 tříd. O vítězství se tak utkalo celkem 164 žáků, což je 

rekordní účast. Tentokrát byla do soutěže zařazena pouze zvířata 

a to jen naše divoká fauna. Žáci 2. – 4. tříd měli poznat zvířata 

podle obrázků, kůží, rohů… Také letos byla pro ozvláštnění 

soutěže připravena pro děti na závěr ukázka trofejí, kůží a 

vycpanin, kterou 

doplnily i zajímavé 

zkameněliny a minerály. Soutěžícím bylo vysvětleno, jak se 

která kůže liší, proč má srnec „chlupaté“ parůžky a další 

zajímavosti týkající se vystavených předmětů, což mělo u dětí i 

vyučujících velký ohlas a dokonce se díky tomu zúčastnila další 

třída. Ve znalostech žáků byly obrovské rozdíly. Nejlepšími 

účastníky soutěže bez rozdílu kategorie se stali Antonín Rücker 

a Petra Budinová z 2. tříd ZŠ Schulzovy sady, kteří získali 15 

bodů. Vzhledem k náročnosti soutěže to byl skvělý výsledek. 

 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 



Zahraniční návštěva ve včelařském kroužku Jedničky 22. 1. 2016 
 

V pátek 22. ledna se včelařský kroužek 

Včeličky z Jedničky stal na chvíli kroužkem 

multikulturním.  Zavítala k nám totiž delegace 

pracovníků se včelařskou mládeží ze sedmi 

zemí (Slovensko, Polsko, Německo, Litva, 

Wales, Kazachstán a Nizozemsko), aby se 

podívali, jak takový včelařský kroužek v České 

republice probíhá.  

Tato návštěva se uskutečnila v rámci projektu 

Swarming  (Rojení), jehož je náš kroužek 

partnerem.  Tento projekt se snaží dostat na 

výši práci se včelařskou mládeží v partnerských 

zemích a podpořit v této oblasti mezinárodní 

spolupráci.  

Zahraniční hosté měli možnost prohlédnout si výukové materiály používané pro práci s dětmi na 

včelařských kroužcích a seznámili se se základními principy práce se včelařskou mládeží v České 

republice, jak s fungováním včelařských kroužků, tak se soutěží Zlatá včela a dalšími akcemi pro mladé 

včelaře. Viděli také, jak děti v kroužku skutečně pracují, jelikož s námi absolvovali celou schůzku 

kroužku, na níž se děti zábavnou a hravou formou učily o anatomii včely medonosné.  Podle ohlasů a 

reakcí členů zahraniční delegace pro ně byla návštěva velmi přínosná a odnesli si z ní spoustu nápadů a 

myšlenek, jež budou moci využít při práci s včelaříky ve své zemi.  

Autor: Veronika Šebková 

vedoucí včelařského kroužku Včeličky z Jedničky 

 

Víkend v pohybu 23. -24. 1. 2016 
 

Dne 23. na 24. ledna u nás proběhl víkend v pohybu. Měli jsme 3 skupinky dětí. Jedna skupinka byla pro 

veřejnost, která se orientovala více na sport (florbal, vybíjená, fotbal, přehazovaná), Program byl 

zpestřený tanečním workshopem, kuželkami, šipkami a jinými hrami. Další dvě skupinky to měly jako 

taneční soustředění s tanečními workshopy od V. Petráňové a TS Attitude, také si ale vyzkoušely 

sportovní hry a kuželky. Byl to fyzicky náročný víkend plný zábavy a nového přátelství. 

 

Autor: Bc. Lucie Pospíšilová 

 

 

   
 

 

 



Klání malých školáků 27. 1. 2016 
 

Již tradiční soutěž školáků se konala i letos den před pololetním vysvědčením v Kině Svět ve Dvoře 

Králové nad Labem. Zahájit již 5. ročník klání dětí z 3. – 5. tříd královédvorských škol přišel pan starosta, 

Ing. Jan Jarolím. Skvělá atmosféra, kterou navodili fanoušci jednotlivých týmů, doprovázela snažení čtyř 

pětičlenných družstev. Ta se utkala v jazykovém, společensko-vědním a „hlavolamovém“ kole. 

Nechyběly ani praktické úkoly a klání publika. Loňským vítězům se letos prvenství obhájit nepodařilo a 

tak putovní pohár na další rok změnil držitele. Radovat se z něj a z prvního místa mohou letos žáci ze ZŠ 

Strž – družstvo Stržánků, místo druhé získala Dračí pětka ze ZŠ 5. května a bronzovou příčku obsadil tým 

Podharťáků ze ZŠ Podharť. Také týmu Liščat ze ZŠ Schulzovy sady, který se umístil na místě čtvrtém, 

patří veliké ocenění, neboť po celou dobu soutěže podával skvělé výkony a perfektně spolupracoval. 

Konečné pořadí bylo velmi těsné neboť o výsledném umístění rozhodoval mezi jednotlivými týmy vždy 

pouze jeden bod. Všem zúčastněným velmi děkujeme za přízeň, pedagogům za spolupráci i zajímavé 

podněty a se všemi se těšíme na příští ročník. Rádi bychom poděkovali také Městu Dvůr Králové nad 

Labem za podporu akce a dárky pro soutěžící. Dík patří také všem pomocníkům, kteří se na organizaci 

soutěže podíleli. 

 

Autor: Sylvie Černotová 

 

 
 

Pololetky v Jedničce  29. 1. 2016 
 

Dne 29. 1. proběhla akce Pololetky v Jedničce. Hlavní náplní bylo vyrábění zasněženého krmítka pro 

ptáčky ze špachtlí a kreslení tuží večerních zasněžených domečků. Program byl zpestřen postřehovými a 

pohybovými hrami.  

Autor: Lucie Pospíšilová 

 

 

 



 

Pololetní bowling 29. 1. 2016 
 

Pololetní prázdniny patřily již tradičně turnaji v bowlingu. A opět bylo plno. Pro nemoc nedorazili někteří 

přihlášení a tak měli radost náhradníci, kteří vytrvale vyčkávali do desáté hodiny. Do konečných výsledků 

byly započítány 2 celé hry. Dobrá nálada a sportovní výkony všech soutěžících přispěly k příjemně 

strávenému prázdninovému dopoledni. Po zásluze byli hráči za svoje výkony odměněni sladkostí. Ti 

nejlepší si odnesli diplom a cenu. Absolutním vítězem prázdninového turnaje se stal MICHAL JÍRA, 

který dosáhl 314 bodů. 

Autor: Dana Kudrnovská 

 

 

 
 

 


