
Pololetní bowling  

V pátek 3. 2. 2017 o pololetních prázdninách 

se již tradičně hrál v Hotelu Safari turnaj v 

bowlingu. Zájem o něj byl velký. Přihlásilo se 

celkem 38 hráčů, ale nakonec jich dorazilo 

jen 25. Chřipková epidemie se bohužel 

nevyhnula ani sportovcům. Hrálo se na 3 

dráhách a do konečných výsledků byly 

započítány 2 celé hry. Dobrá nálada a 

sportovní výkony všech soutěžících přispěly k 

příjemně strávenému prázdninovému 

dopoledni. Nejlepším hráčem turnaje se stal 

Jan Ryba. 

Autor: Dana Kudrnovská  

Pololetní prázdniny 

 

Na akci Pololetní prázdniny v Jedničce 3. 2. přišlo 14 dětí různého věku. Hráli jsme 

vědomostní hry jako například Tick tack bum, nebo Hádej, co jsem za zvíře. Hlavní náplní 

bylo vyrábění. Tvořili jsme sovičku formou scrapbookingu a sněhuláka ze skleničky, kterou 

jsme vycpali vatou, nalepili oči, nos a knoflíky, nabarvili klobouk a přilepili ruce z větviček. 

Aby se děti vydováděly, zašli jsme do tělocvičny, kde jsme si zahráli vybíjenou, rozpletli jsme 

lidský uzel apod. Den se moc vydařil. 

 

Autor: Bc. Lucie Pospíšilová  

 

 

   

 

 



Výtvarná soutěž a výstava Zima za oknem  

Do výtvarné soutěže s názvem Zima za oknem bylo doručeno 226 prací, na kterých se 

podílelo 335 autorů. Zúčastnily se děti z MŠ E. Krásnohorské, Slunečná I. a II., Drtinova DK 

n. L., MŠ Dubenec, ZŠ a MŠ Bílá Třemešná, ZŠ Podharť, Schulzovy sady a Strž DK n. L., ZŠ 

Dubenec a studentky ze SŠIS DK n. L. Nechyběly ani práce dětí z Léčebny zrakových vad, 

výtvarného kroužku a výtvarných dílen z Hankova Domu DK n. L. Soutěže se zúčastnily i 

kroužky Pastelka, Čmárytužka a Keramika z DDM Jednička. Ve dnech 14 . - 17. 2. 2017 byly 

všechny práce vystaveny v DDM Jednička. Výstavu si prohlédlo 194 návštěvníků a určitě 

nelitovali, že přišli. Opravdu se bylo na co dívat. Jako vždy, nebylo jednoduché vybrat 

nejlepší práce. Při hodnocení se přihlíželo i ke hlasům diváků. 

Autor: Dana Kudrnovská  

    

 

Já člověk – výukový program  

 

Výukový program proběhl dne 9. 2. a 22. 2. 2017 k tématu lidské tělo. Byl připraven pro 

Mateřskou školu Drtinova a pro Mateřskou školu Dvořákova. Děti prošly čtyři stanoviště, kde 

postupně objevovali základní znalosti k lidskému tělu. Povídali jsme si o orgánech v těle a  

fonendoskopem jsme poslouchali naše srdce. V tělocvičně jsme zkoušeli, co vše dokáže naše 

tělo. Také jsme vyzkoušeli naše smysly, jak nás poslouchají a zda nás mohou i zmást. Na 

závěr děti za odměnu dostaly medaile.  

 

Autor: Bc. Alena Hušková   

 

Klání malých školáků  

 

Den po pololetním vysvědčení čekal na žáky 3. – 5. tříd základních škol již tradiční přátelský 

„souboj“ vědomostí, znalostí a dovedností.  Každá škola vyslala pětičlenný tým dětí, jejichž 

cílem bylo splnit co nejlépe úkoly z oblasti českého a anglického jazyka, historie, hudby, 



vlastivědy nebo ze světa zvířat.  Připraveno bylo také 

soutěžní kolo, ve kterém děti plnily úkoly a zodpovídaly 

otázky zaměřené na logiku a všeobecné znalosti.  

 

Přestože zvítězit chtěli všichni, v kině, kde soutěž 

probíhala, panovala přátelská atmosféra a dětem nechyběl 

smysl pro fair play hru. Žáci samozřejmě zúročili zejména 

své znalosti ze školní výuky, k dobrým výsledkům jim ale 

určitě dopomohly i znalosti z oblasti jejich zájmů. Síly 

byly dlouho vyrovnané a tak o konečném pořadí týmů 

rozhodoval jen minimální bodový rozdíl. Mezi třetím a 

čtvrtým místem byl rozdíl jediného bodu, stejně tak jako 

mezi místem prvním a druhým. Z vítězství se nakonec 

radovala ZŠ Strž, jejíž tým s názvem Stržánci obhájili 

loňské a předloňské prvenství. Druhé místo obsadila Dračí 

pětka ze ZŠ 5. května a příčka třetí patří Sovičkám ze ZŠ 

Schulzovy sady. Přestože Podharťáci ze ZŠ Podharť získali 

medaili jen „bramborovou“, jak již bylo řečeno, od té bronzové je dělil pouhopouhý jeden 

bod. Všechny týmy si za své snažení odnesly pěkné ceny a diplomy. Vítězové se pak na rok 

mohou ve škole pochlubit také putovním pohárem. Děti rovněž obdržely drobné dárky od 

Města Dvůr Králové nad Labem, jež každoročně soutěž podporuje, a jsme nesmírně rádi, že i 

letošní ročník přišel osobně navštívit a zahájit starosta města pan Ing. Jan Jarolím. Děti nejen 

povzbudil, ale svými milými slovy také uvolnil počáteční napětí soutěžících.  

 

Co říci závěrem? Jistě například to, že skvělou atmosféru dotvářeli také fanoušci svých 

soutěžících spolužáků nebo že přítomné paní učitelky pozorně dbaly na kázeň svých svěřenců 

a v přestávkách mezi soutěžními koly děti povzbuzovaly. Že nebýt precizního přístupu 

patronů, mnohahodinové pečlivé přípravy a skvělé spolupráce organizátorů, nemohl by 6. 

ročník Klání malých školáků vůbec proběhnout.  

 

Autor: Sylvie Černotová 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naše zvířátka 

Na nabídku vzdělávacího programu Naše zvířátka zareagovaly vyučující ze ZŠ Strž a 

Schulzovy sady. Přednášky se konaly 2. a 24. února 2017. V ZŠ Strž ji vyslechla třída 4. A, 

v ZŠ Schulzovy sady 1. B. Děti se dozvěděly mnohé o životě zvířat, o myslivosti i o 

rekordech zvířecí říše. Spontánně reagovaly na obrázky zvířat, ptaly se a svěřovaly se svými 

zážitky z přírody. Obě akce se vydařily. 

 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 

 

Po čem tu šlapeme 
 

Také v měsíci únoru projevily základní školy zájem o vzdělávací programy oddělení 

přírodovědy. 10. února 2017 proběhla další přednáška Po čem  tu šlapeme, tentokrát pro třídu 

9. B ZŠ Schulzovy sady. Akce měla obdobný průběh jako předchozí pro druhý z devátých 

ročníků. Pochvalu si zasloužila velmi dobrá pozornost žáků. Ani tentokrát nechyběla na závěr 

ukázka zajímavých nerostů a fosílií z naší oblasti, která byla ještě doplněna. Akce se vydařila 

ke spokojenosti obou stran. 

 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 

Valentýnská párty  
 

V pátek 10. 2. proběhla v Jedničce Valentýnská párty, kterou navštívilo pouze 11 účastníků. 

O to příjemnější v tomto počtu bylo tvoření valentýnských přáníček s průsvitným hedvábným 

papírem avšak na samotnou diskotéku by nás potěšila větší účast. Děti si na párty také mohly 

vyzkoušet, jak se říci mám tě rád v několika jazycích, vystřelit si jméno osudové lásky a 

zahrát jiné tematické hry. 

 

    
 

Tajný výlet 
 

Druhou akcí Rodinných výprav v letošním školním roce byl Tajný výlet, směřující tentokrát 

na Novoměstsko. V sobotu 11. února 2017 se ho zúčastnilo 8 zájemců – čtyři děti a čtyři 

rodiče. Skupinka účastníků vyrazila ráno v 8 hodin mikrobusem firmy Šormbus. Protože šlo o 



výlet Tajný, účastníci dostali až v autobuse ruličku papíru, kde si mohli přečíst celý itinerář 

výletu. Prvním cílem bylo malebné Nové město nad Metují. Děti a dospělí si prohlédli 

opevnění, dozvěděli se něco ze zajímavé historie. Všem se líbila vyhlídka z terasy hotelu 

Rajská zahrada a také dosud stojící dřevěný betlém pana Škopka před kostelem. K odpočinku 

a „zahnání mlsné“ posloužila místní cukrárna. Následovala prohlídka muzea s krásným 

betlémem Jarmily Haldové. 

 

Dalším cílem byla Jiráskova chata na Dobrošově, kde byl zajištěn oběd. Chutnalo všem. Část 

výpravy se podívala i na rozhlednu, i když počasí nebylo ideální. 

Další zastávkou bylo Mezilesí, kde bydlí paní Jana Doskočilová, držitelka certifikátu 

Regionální produkt Orlické hory – tím jsou netradiční šperky s drátu a skla nebo drahých 

kamenů. Bylo zajímavé sledovat jejich tvůrkyni při práci. Někteří účastníci si pár šperků 

zakoupili jako dárek. Exkurze byla moc zajímavá. 

 

Posledním cílem výletu byl roubený kostel ve Slavoňově.  Místní pan farář všem vysvětlil 

původ zdejší stavby z roku 1553 i její opravy. Odchod celé výpravy z kostela ještě zpříjemnil 

krásný zvuk zvonů. Pak už nezbývalo, než se vydat k domovu. Výlet se vydařil k velké 

spokojenosti malých i velkých účastníků. 

 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 

Karneval 
 

V neděli 17. února se v odpoledních hodinách v aule SŠIS uskutečnil tradiční Dětský 

karneval, kterého se zúčastnilo téměř 200 dětí a rodičů v nejrůznějších maskách. K tanci hrál 

dětem DJ Furat, který nejen že měl pro děti připravené nejrůznější dětské písničky, ale měl i 

malé překvapení - pouštěl dětem bubliny z velkého bublifuku.  

Na karnevalu nemohly chybět zábavné hry, v kterých mohly děti vyhrát sladké odměny nebo 

byly připraveny slosovatelné vstupenky o různorodé zajímavé ceny. 

Dalším překvapením pro návštěvníky byla i nádherná taneční vystoupení, kterých se zhostila 

děvčata z kroužku orientálních tanců a děvčata z kroužku mažoretek Tweety. Mažoretky 

Tweety zatancovaly dokonce dvakrát. Nejprve na parketu předvedly svá vystoupení mladší 

děvčata a poté starší. Karneval jsme si všichni užili! 

 

Autor: Bc. Veronika Málková 

 



     
 

 

Naše zvířátka 
 

Na nabídku vzdělávacího programu Naše zvířátka zareagovaly vyučující ze ZŠ Strž a 

Schulzovy sady. Přednášky se konaly 2. a 24. února 2017. V ZŠ Strž ji vyslechla třída 4. A, 

v ZŠ Schulzovy sady 1. B. Děti se dozvěděly mnohé o životě zvířat, o myslivosti i o 

rekordech zvířecí říše. Spontánně reagovaly na obrázky zvířat, ptaly se a svěřovaly se svými 

zážitky z přírody. Obě akce se vydařily.  

 

Autor: Vladimír Jiřička 
 

 

 

 


