
Klání malých školáků 
 

 

Ročník:  7. 

 

Termín   6. 2. 2018 

 

Pořadatel:  Dům dětí a mládeže JEDNIČKA 

 

Místo konání:  kino Svět Dvůr Králové nad Labem 

 

Cílová skupina: žáci 1. stupně  ZŠ ze Dvora Králové n/L, zástupci 3. – 5. tříd 

    

Soutěžní tým:   5 členů, z toho jeden kapitán (doporučujeme zvolit náhradníky) 

 

Časové rozmezí: 8.30 – 12.00 hodin (pozor! časový posun možný) 

    

S sebou:  pohodlný oděv a obuv (případně zvolený stejnokroj), dobrou náladu, maskota  

nebo jiné vizuální označení (není podmínkou), svačinu 

 

Je zakázáno: používat během akce předměty a nástroje vydávající zvuk (houkačky, píšťalky, 

vuvuzely a pod.). Soutěžící nesmí používat mobilní telefony či jiná zvuková a 

datová zařízení. V případě porušení tohoto zákazu bude celý soutěžní tým 

diskvalifikován. 

 

Propozice:  

  

Akce nazvaná Klání malých školáků proběhne 6. 2. 2018 v dopoledních hodinách v prostorách kina 

Svět ve Dvoře Králové nad Labem.   

 

Každá škola může vyslat do soutěže jedno pětičlenné družstvo žáků 3. - 5. tříd ZŠ. Pozor! Jeden 

ročník může být zastoupen max. dvěma žáky (tedy například dva páťáci, dva čtvrťáci, jeden 

třeťák)..  

 

Toto družstvo bude reprezentovat svou školu v soutěži, která přinese otázky a praktické úkoly v 

oblastech sportu, ekologické výchovy, společenských věd, jazykovědy, přírodovědy, hudby  apod. 

Nejedná se o zkoušení  formou testů, ale o zábavnou  prezentaci dovedností a schopností žáků.  

 

Soutěžní tým (v doprovodu dospělého) přijde 6. 2. 2018 v 8.00 hod do kina Svět. Před zahájením 

soutěže budou děti poučeny o pravidlech a způsobech soutěžení,  bude jim vysvětleno bodové 

hodnocení  a vše potřebné, co usnadní jejich orientaci v pravidlech. Žáci budou mít možnost dotazovat 

se na věci, které jim nebudou jasné. Pravidla a princip soutěže bude rovněž zopakován pro diváky před 

každým kolem. V některých kolech budou soutěžit všechny týmy najednou, v jiných o pořadí 

začínajících rozhodne los.  

 

Na jednotlivá soutěžní kola není potřeba děti nijak připravovat. Témata i náročnost úkolů v 

jednotlivých kolech budou voleny s ohledem na učební osnovy a tématické plány jednotlivých ročníků. 

Všechna družstva projdou všemi soutěžními koly a body nasbírané v těchto kolech se sčítají. Na konci 

bude dle získaných bodů stanoveno pořadí výherců. Všechna soutěžící družstva budou odměněna, 

výherce navíc na rok získá putovní pohár. 

 

V soutěžním týmu zvolte kapitána. Tento žák by měl zvládnout koordinovat práci týmu, umět rozdělit 

role při úkolu, který to vyžaduje, vybrat hráče pro losování a podobně. Při nerozhodné odpovědi svého 

týmu by měl mít právo posledního slova, případně odpovídat za svou skupinu. Úkoly jsou však stavěny 



tak, aby toto nebylo nutné a každý z hráčů se mohl nějakým způsobem uplatnit. Přesto může nastat 

situace, ve které bude kapitána zapotřebí. V týmu mohou být zastoupeni také handicapovaní žáci. 

 

Soutěžící tým může zvolit jednotné oblečení (školní trička, kostým,...) avšak toto není podmínkou. 

Přivítáme, pokud si tým zvolí svůj název, se kterým bude soutěžit, a který poté bude uveden také na 

diplomu či účastnickém listu. Ani toto není podmínkou. 

 

Všem zúčastněným školám budou nabídnuta místa pro "fandící třídy". Dle počtu zúčastněných škol 

budou místa k sezení v kině spravedlivě rozdělena rovným dílem. Každá ze zúčastněných škol bude mít 

k dispozici maximálně 50 volných míst k sezení. Dodržte, prosím, tento počet, abychom předešli 

zbytečným nepříjemnostem. O rozmístění jednotlivých škol v hledišti rozhodují sami učitelé při 

příchodu do kina. Spolužáci, kteří přijdou do kina povzbudit soutěžící, si můžou vymyslet slogan či 

heslo, kterým můžou svůj tým podporovat, můžou si vyrobit také transparent či maskota. Tyto však 

nesmí bránit ve výhledu ostatním sedícím divákům. "Fanoušci" z jednotlivých škol by měli dodržovat 

základy slušného chování, neurážet ostatní týmy a vhodně povzbuzovat ten svůj. V klání nejde o 

"vítězství přes mrtvoly", ale o změření sil zábavnou formou.  Nevhodné chování fandících týmů může 

vést k odebrání bodů soutěžícího týmu. Na toto budou děti rovněž upozorněny před zahájením klání a 

na dodržování pravidel bude dohlíženo. 

 

V 8.30 hodin bude oficiálně zahájena soutěž. Po jejím zakončení budou sečteny body a bezprostředně 

poté proběhne vyhodnocení. Výsledkové listiny budou k nahlédnutí u organizátorů. Po celou dobu 

budou výsledky průběžně zapisovány na velkou tabuli, aby  se každý mohl podívat, jak si jednotlivé 

týmy vedou a zároveň je „mnoha očím“ umožněno kontrolovat, že zápis bodů probíhá spravedlivě a 

podle pravidel.  

 

Soutěžícím zajistíme pitný režim po celé dopoledne, psací potřeby a pomůcky, které by pro soutěž 

mohli potřebovat.  

 

Opět také budou zapojeny děti z „fandících týmů“, které budou moci získat drobné ceny 

 

Pozor ! 

Pokud škola během soutěže plánuje výměnu diváků, prosíme, aby tak učinila pouze v době plánované 

přestávky, tedy okolo 10.00 hodiny.  

 

Soutěží i diváci, kteří budou v kině celé dopoledne, by si s sebou měli vzít svačinu. Na místě nebude 

žádná možnost zakoupení občerstvení  

 

Prosíme všechny pedagogy, kteří přijdou na soutěž s dětmi (diváky), aby s sebou vzali jmenný seznam 

těchto skupin.  

 

 

Vyplněnou přihlášku odešlete do DDM Jednička (info@ddmdvurkralove.cz) nejpozději do 29.1.2018! 

 

 

 

  

          Sylvie Černotová 

           

ředitelka v zastoupení  

DDM Jednička 
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