
 

 
Československé legie 

Ve dne 1. – 4. listopadu 2016 uspořádalo oddělení přírodovědy a turistiky při příležitosti 

blížícího se Dne válečných veteránů výstavu Československé legie. Byla určena zejména 

žákům II. stupně základních škol a studentům středních škol. 

Výstava čerpala z propagačních materiálů Čs. obce legionářské a z dostupné literatury. 

Expozice byla plná dokumentačních obrázků, pohlednic a textů, které mapovaly účast našich 

legionářů na ruské, francouzské i italské frontě I. světové války. Byla doplněna i několika 

předměty, které ochotně zapůjčilo Městské muzeum ve Dvoře Králové. Žáci si tak měli 

možnost prohlédnout uniformu, tzv. „návratovku“ ruského legionáře, hlášení z italské fronty 

se zmínkou o činnosti české rozvědky, portrét, medaile a vyznamenání italského legionáře 

pana Stránského ze Dvora Králové. Nechyběl ani přehledný seznam legionářů z našeho 

města. 

Pro každou třídu byla připravena krátká přednáška mapující historii vzniku čs. legií na 

jednotlivých frontách a jejich zapojení do válečných operací. Každá ze zúčastněných skupin 

získala balíček propagačních materiálů Čs. obce legionářské. 

Výstava se vydařila. Navštívilo ji celkem170 žáků a studentů ze ZŠ Schulzovy sady, Strž, 

Mostek a ze zdejšího gymnázia. Potěšil živý zájem mnohých dětí o problematiku odboje. 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 

Není drak jako drak – výukový program  

Dne 7. 11. K nám přišla MŠ Roháčova s 18 dětmi na výukový program Není drak jako drak. 

V úvodu jsme si dětmi přečetli pohádku a následně se děti 

dostaly do děje a byly připraveny celý ten příběh prožít. 

Děti putovaly za drakem Piškotem, který pekl jeho 

oblíbené piškoty a děti je mohly i ochutnat. Od draka se 

přemístily k nešťastné princezně, které sdělily, že ji 

hrozný drak Piškot nechce sežrat. U princezny děti 

skládaly různé obrázky draků a také si svého vytvořily. 

Autor: Bc. Lucie Pospíšilová  

 

Vánoční keramické tvoření  

Během listopadu přišlo 53 dětí ze školní družiny ZŠ Schulzovy sady rozdělených do 3 skupin 

na vánoční keramické tvoření. Jedna skupina si vyrobila pohádkové domečky, druhá si 



vyrobila andílky a ta třetí vánoční kapříky. Vše bylo formou obkreslování, otiskování, 

domodelování a dokreslování. Výrobky jsme jim po prvním vypálení naburelovali a vánoční 

dárky pro maminky byly hotové. 

Autor: Bc. Lucie Pospíšilová 

Advent pro MŠ a ZŠ  

Ve dnech 24. a 25. 11. probíhal advent pro MŠ a ZŠ, v těchto dnech byla Jednička zaplněna 

menšími i staršími dětmi ze ZŠ a MŠ, které sem přišly nasát vánoční atmosféru a odnést si 

domů vánoční dekorace či dárečky v podobě svícínků, přáníček, stáčených svíček ze včelího 

plástu nebo vlastnoručně vyrobených ozdůbek na stromeček. Děti si také mohly vyzkoušet 

nazdobit vánoční perníček, či vytvořit nepečené cukroví a rovnou ho ochutnat. Adventní 

dílničky letos navštívilo přes 200 dětí. Velké díky patří spoustě pomocníkům, kteří pomohli s 

nachystáním této akce a také pomáhali dětem s jejich tvořením. 

Autor: Bc. Lucie Pospíšilová 

         

Schladming  

V pátek 26. 11. se od Jedničky vydalo 

48 lidí na dlouhou cestu do rakouského 

Salzburgu. Ve městě jsme mohli vidět 

zámek Mirabell, Salzburský dóm, rodný 

dům Mozarta či pevnosti 

Hohensalzburg. Nasáli jsme adventní 

atmosféru na vánočních trzích a přejeli 

jsme do města Schladming na největší 

průvod čertů. 

Autor: Bc. Lucie Pospíšilová  

       

 

 

 



 

Adventní dílničky pro MŠ Roháčova  

MŠ Roháčova nás navštívila 28. a 30. 11. 2016. Do programu bylo zahrnuto povídání o 

adventu a o všem co k němu patří, ukázka lidových zvyků, které se vztahují ke Štědrému dni 

– krájení jablíček, loupání, pouštění lodiček z ořechů, lití olova, házení pantoflem…Děti si 

vyrobily i svícínek ze skleniček, byly šikovné, pracovalo se s nimi dobře. 

Autor: Dana Kudrnovská  

     


