
 

Šplháme s Jedničkou 

Ve středu 24. ledna 2018 proběhl již V. ročník sportovní soutěže ve šplhu na tyči „Šplháme 

s Jedničkou.“ Soutěž se uskutečnila v tělocvičně na ZŠ Schulzovy sady. Přihlášeno bylo 32 

družstev. Na start jich dorazilo celkem 30 družstev. 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 čas lepšího čas. Do hodnocení družstev byly vybrány tři 

nejlepší časy. Zde jsou výsledky. 

Kategorie I., 1. a 2. třídy 

 

1. 2. A   chlapci  ZŠ Schulzovy sady, DK n. L.  0 : 18 : 31 

2. 2. A   dívky  ZŠ Schulzovy sady, DK n. L.  0 : 22 : 59 

3. 2. B   dívky  ZŠ Schulzovy sady, DK n. L.  0 : 26 : 77 

 

Kategorie II., 3. a 4. třídy 

 

1. 4. B   chlapci  ZŠ Schulzovy sady, DK n. L.  0 : 19 : 95 

2. 3. B  dívky I. ZŠ Schulzovy sady, DK n. L.  0 : 19 : 97 

3. 3. B  dívky II. ZŠ Schulzovy sady, DK n. L.  0 : 21 : 84 

 

Kategorie III., 5. A 6. třídy 

 

1. 5. B     dívky  ZŠ Schulzovy sady, DK n. L.  0 : 14 : 18 

2. 6. A, B  chlapci  ZŠ Strž, DK n. L.   0 : 15 : 53 

3. 5. B    chlapci  ZŠ Schulzovy sady, DK n. L.  0 : 15 : 53 

 

Výsledky jednotlivců 1. – 2. třídy 

 

1. František Šturm  2. A  ZŠ Schulzovy sady, DK n. L.  0 : 05 : 32 

2. Anežka Holanová  2. Individuální vzdělávání  0 : 05 : 53 

3. Matěj Holan   2. Individuální vzdělávání  0 : 05 : 77 

 

Výsledky jednotlivců 3. – 4. třídy 

 

1. Hlieb Stets   4. B  ZŠ Schulzovy sady, DK n. L.  0 : 05 : 83 

2. Michal Lukáš    3. B. ZŠ Schulzovy sady, DK n. L.  0 : 05 : 85 

3. Kiril Stets   4. B ZŠ Schulzovy sady, DK n. L.  0 : 06 : 33 

 

 

Výsledky jednotlivců 5. – 6. třídy 

 

1. Tobiáš Kulveit  5. B  ZŠ Schulzovy sady, DK n. L.  0 : 02 : 85 

2. Jolana Jarošová   5. B ZŠ Schulzovy sady, DK n. L.  0 : 03 : 20 

3.  Tomáš Holub   5. A ZŠ Schulzovy sady, DK n. L  0 : 04 : 71 

 



Nejrychlejším družstvem celé soutěže se stalo dívčí družstvo z 5. B ZŠ Schulzovy sady, ve 

složení Bára Voborníková, Jolana Jarošová, Josefína Šturmová, Anna Marie Senetová, 

Veronika Hryb 

 

Nejrychlejším jednotlivcem bez ohledu na věk se stal Tobiáš Kulveit z 5. B ZŠ Schulzovy 

sady DK n. L.  

      

Voda Vodněnka 
 
Dne 10. 1. 2018 MŠ Nemojov 

s osmnácti dětmi k nám do Jedničky 

přijely na výukový program, který je 

doprovázený vílou Vodněnkou. Tato 

víla je začarovala do vodních skřítků a 

víl, které se pak mohli vydat po cestě 

plné vody. Zábavnou formou jsme si 

pověděli o dobrých a špatných skutcích 

vody, společně jsme vyčistili rybníček 

plný odpadků a samozřejmě jsme je 

roztřídily. Pokusy s vodou nemohly 

chybět – voda jako led, voda jako pára. 

To vše a mnohem více jsme stihli 

během hodiny. Děti za statečnosti a 

aktivitu dostaly medaili.  

 

Hádej, co jsem za zvíře 
 
Ve dnech 16. – 19. ledna 2018 se konala 

v DDM Jednička tradiční přírodovědná 

soutěž Hádej, co jsem za zvíře. Šlo již o 15. 

ročník klání žáků 2. – 4. tříd základních škol. 

Cílem soutěže, která prakticky bez přestávky 

funguje již tolik let, je ověřit u dětí znalost 

naší divoké fauny. Je potěšující, že zájem o 

Hádej,… nepolevuje. Letos jsme zaznamenali 

rekordní účast 194 žáků. Své znalosti přišlo 

prezentovat 6 tříd ZŠ Schulzovy sady, 3 třídy 

z Podharti a 1 ze Strže.  



 Na soutěžící čekalo 20 otázek, tentokrát zcela nových, doplněných obrázkem, trofejí, 

kožešinou. Za každou odpověď mohli žáci získat 1 - 1,5 bodu dle typu otázky, celkem 

maximálně 27 bodů.  

 

Na závěr soutěže byli žáci seznámeni se 

správným řešením a pak si jako zpestření mohli 

prohlédnout ukázku „přírodnin“. Tentokrát byly 

k vidění nejen zajímavé trofeje, ale také drahé 

kameny, zkameněliny a třeba neobvyklá větev 

borovice, postižené chorobou. Zaujala i nástěnka 

představující několik poměrně nedávno 

objevených živočichů. Tento doplněk soutěže 

měl úspěch mezi dětmi i vyučujícími.  

 

Vyhodnoceni a drobnými cenami a diplomy odměněni byli tři nejlepší účastníci z každé třídy. 

Zvláštní ocenění obdržela Pavlína Hamerská z 2. C ZŠ Schulzovy sady, která se stala díky 

výbornému zisku 18,5 bodu nejúspěšnější soutěžící bez rozdílu kategorie. 

Letošní Hádej, co jsem za zvíře bylo velmi úspěšné. Doufáme, že zájem o tuto soutěž bude 

trvat i v příštích letech. 

 

Víkend v pohybu  
 

Naši tradiční sportovní akci Víkend v pohybu 19. - 21. 

1. navštívilo 42 účastníků, kde si každý přišel na své. 

Pátek byl spíše orientován na taneční choreografii, 

která byla v sobotu dopoledne dovršena tanečním 

workshopem s Marií Novákovou, absolventkou 

tanečního divadla v Praze a tělesné kultury v Liberci. 

Celodenní sobotní program s přespáním byl 

více zaměřený na celkový rozvoj 

pohybových dovedností, takže jsme začali 

funkčním tréninkem v TS Attitude, kde 

nechyběly ani úpolové hry, následoval již 

zmíněný taneční workshop, florbal, vybíjená, 

šipky, ale také si děti mohly vyzkoušet 

aerobní cvičení na trampolínkách, či kuželky 

ve dvorské kuželně. Večer byl zakončen 

diskotékou a filmem na dobrou noc. Byl to 

náročný den, ale věřím, že si to účastnici 

velmi užili a namotivovalo je to k dalším 

pohybovým aktivitám. 

      

 

 

 



Tajný výlet 
 

V sobotu 20. ledna 2018 se konala další akce z cyklu Rodinné výpravy. Pro zájemce byl 

tentokrát připraven Tajný výlet. Potěšilo nás, že se úspěch předchozího výletu Pražská 

zákoutí výrazně odrazil i v naplnění této akce. Zúčastnilo se 15 lidí, z toho 5 dětí, což byla 

plná kapacita pronajatého mikrobusu firmy Šormbus. 

 

Cílem výpravy bylo ukázat, že i v našem kraji jsou místa, kolem kterých běžně projíždíme a 

vlastně je vůbec neznáme. Proto bylo možná pro někoho překvapením, když mikrobus 

zastavil na náměstí v Hostinném. Zasvěceným průvodcem byl pan Tomáš Anděl, ředitel 

městského muzea. Nejen, že účastníkům barvitě vylíčil mnohé z dějin města a jeho radnice, 

ale také jim umožnil prohlídku pozoruhodných konšelských prostor, hodinového stroje i 

výstup na ochoz radniční věže. Všichni účastníci byli nadšení z výkladu i z prohlídky jim 

neznámých míst. Nemenším překvapením byla pro účastníky návštěva pozoruhodného kostela 

Nejsvětější trojice s cennými náhrobníky místní šlechty, krásnou kazatelnou a dalším 

zajímavým inventářem. 

 

Dalším bodem společného výletu byla exkurze do Umělecké slévárny HVH v Horní Kalné, 

která odlévá sochy pro renomované umělce, jakými jsou Lea Vivot či Olbram Zoubek. Jejich 

díla je možné vidět i u nás i ve světě. Po prostorách slévárny provedl skupinu spolumajitel 

HVH pan Michal Horák. Vysvětlil postup při odlévání, tzv. metodu ztraceného vosku, ukázal 

rozpracovaná i hotová díla, odlévací pec, sklad forem. Prohlídka byla velmi zajímavá. 

Další cesta vedla přes Studenec do Staré Paky, kde si všichni prohlédli knihovnu 

v rekonstruované roubence bývalé staré školy. Mnohé o ní prozradila paní knihovnice. 

Knihovna v takovéto budově je opravdu raritou. Malé, ale útulné prostory se líbily. 

Mezitím nastal čas oběda, který byl zajištěn rezervací v Hostinci Na Ploužnici pod vrchem 

Táborem. Roubená chalupa s mnohými připomínkami starého mocnářství, včetně obrazů 

císaře Franze Josefa, byla zajímavá a útulná. Nebyla to ale hospoda jen na podívání. Jak záhy 

všichni zjistili, výborně tu vaří. 

 

Odpočatá a dobře najedená výprava pak vyrazila dolů směr Železnice a Valdice a známým 

Libosadem dojela do Jičína. Následovala zastávka na úbočí malého vrchu na jižním okraji 

města a výstup k málo známé rozhledně Čeřovce. Byla vybudována už v roce 1843 a je tak 

nejstarší rozhlednou Českého ráje. Vzhledem k přerostlým stromům odtud není příliš dobrý 

výhled, ale místo je i díky bývalému čedičovému lomu zajímavé. 

A už byl závěrečný cíl výletu - Valdštejnská lodžie. Paní průvodkyně výpravě přiblížila 

dějiny stavby pozoruhodné nejen svou velikostí. Po výkladu parta zamířila do místní kavárny 

ohřát se a posedět u dobré kávy a dortu. Děti si koupily turistické vizitky a také něco 

sladkého. Spokojenost byla všeobecná. 

Cesta zpět do Dvora proběhla bez problémů. Podle ohlasů účastníků se akce vydařila, a tak 

zřejmě nebude v letošním školním roce tou poslední. 

 

    

 

 

 

 


