
Pololetní bowling  

O pololetních prázdninách Jednička 

uspořádala tradiční turnaj v bowlingu. 

V pátek 2. února před budovou Sport Wordu 

ve Dvoře Králové nad Labem čekalo celkem 

28 hráčů, kteří již byli zvědaví, kolik bodů 

se jim podaří naházet. Na turnaji se sešli již 

zkušení hráči, ale také děti, které ještě nikdy 

v ruce bowlingovou kouli nedržely. I tak se 

některým podařilo získat pěkný celkový 

výsledek. A jak celý turnaj dopadl? Do 

celkových výsledků byly započítány celkem 

dvě celé hry. Účastníci byli rozděleni do 3 

kategorií dle ročníku narození. V I. kategorii 

bylo zařazeno 11 hráčů s ročníky narození 

2010 – 2007. Na třetí příčce se umístila 

Anna Kořenová (122 bodů), na druhé příčce 

Alexandr Kalivoda (123 bodů) a první místo 

získal David Řeháček, který si vyházel 150 

bodů. V II. kategorii byly děti s datem 

narození od roku 2006 do roku 2004 a 

v konkurenci osmi hráčů si třetí místo 

vyházel Filip Mencl (161 bodů), druhé místo 

získal Vít Kudrnovský (187 bodů) a 

s bodovým ziskem 200 bodů vyhrál Jaromír 

Řeháček. Zbytek hráčů bylo zařazeno do III. 

kategorie, kde spolu soupeřilo 9 hráčů. Na třetím místě se umístil Ondřej Kade (168 bodů), 

druhé místo získal Jan Chadraba (184 bodů) a absolutní vítězkou turnaje se stala paní Lidmila 

Hrdinová, která si vyházela 256 bodů. Turnaj si všichni užili a každý si odnesl i drobnou 

odměnu. 

Autor: Bc. Veronika Málková  

Klání malých školáků  

Tradiční, v pořadí již sedmí ročník, přátelské měření sil mezi žáky královédvorských škol 

proběhlo 6. února v kině Svět. Soutěže Klání malých školáků, kterou organizuje DDM 

Jednička, se opět zúčastnily čtyři pětičlenné týmy složené ze žáků třetích, čtvrtých a pátých 

tříd. Všichni dorazili dobře naladěni, jejich odhodlání se mísilo s obavami, ale bylo vidět, že 

všichni chtějí co nejlépe reprezentovat „barvy“ své školy. Na soutěžící opět čekala tři 

tematická kola: jazykové, společenskovědní a logické. V nich mohly děti zúročit nejen 

vědomosti a dovednosti získané ve škole, ale také postřehy z běžného života a volnočasových 

aktivit nebo informace z knih. Ten, kdo dával ve škole pozor, si tak například hravě poradil 

s určováním sloves, slovíčky z angličtiny na téma jídlo a nápoje, cizími slovy nebo 

matematickými rébusy. Záliby a zájmové aktivity mohly pomoci v otázkách pohádek, 

všeobecných znalostí ze světa sportu a kultury nebo postřehové hře. Téma dopravní výchovy 

nebo třídění odpadů pak obě oblasti nenásilně doplnila. Novinkou v typech úkolů pak bylo 



jedno ze zadání v angličtině. Letos poprvé děti doplňovaly slovíčka do textu anglické písničky 

a nutno podotknout, že s nelehkým úkolem si poradily báječně. Celkově musíme říci, že 

výkony všech týmů byly velmi vyrovnané a mezi jednotlivými umístěními byly minimální 

rozdíly. O druhém a třetím místě musel dokonce rozhodnout doplňkový úkol, tak zvaný 

rozstřel. Po posledním kole nakonec vypadalo pořadí následovně: Na čtvrtém místě se 

umístily děti ze ZŠ 5. Května, Bronzovou příčku obsadila ZŠ Podharť a ze stříbra se radovali 

děti ze ZŠ Schulzovy sady Na stupni vítězů pak putovní pohár přebírali žáci ze ZŠ Střž 

Všechny týmy získali krásné věcné ceny, které připravil Dům dětí a mládeže Jednička, město 

Dvůr Králové nad Labem a společnost Carla.  

Rádi bychom poděkovali všem dětem z fandících týmů, které zaplnily kino a vytvořily 

fantastickou atmosféru. Řada z nich si mohla část úkolů rovněž vyzkoušet na vlastní kůži 

v tzv. klání publika a odnést si drobnou odměnu. Také bychom chtěli poděkovat pedagogům i 

ředitelům škol za podporu této akce a uvolnění žáků z výuky, stejně jako všem soutěžícím za 

skvělé výkony a nadšení.  

Autor: Mgr. Iveta Hanušová 

 

Výlet do Prahy 

V pátek 2. února 2018 byl uspořádán Prázdninový výlet do Prahy, jako jedna z akcí Jedničky 

připravených na den pololetních prázdnin. Po určitých problémech se jej nakonec podařilo 

obsadit alespoň minimálním počtem 9 dětí, když se na poslední chvíli ještě jeden 

z přihlášených omluvil pro nemoc.  

Cesta vlakem do Prahy proběhla bez problémů. K velké radosti dětí jsme se na Smíchov 

přesunuli metrem. Tam nás čekal hlavní cíl výletu - Království železnic – největší modelové 

kolejiště ve střední a východní Evropě. Děti si prohlédly krajinu s projíždějícími vláčky a 

střídajícím se režimem dne a noci i vystavené modely vagonů, autíček, letadel… Některé 

pohyblivé části mohly samy ovládat, třeba oživit malíře malujícího obraz nebo rozjet 

kabinkovou lanovku. Velký zájem byl také o několik trenažerů. Kluci si tu vyzkoušeli třeba 

řízení tramvaje, lokomotivy či autobusu.  

Pak jsme přejeli tramvají blíže k centru Malé Strany a zastavili se na teplé občerstvení v jedné 

pizzerii. Po polévce jsme jako „pozornost podniku“ dostali i kousek pizzy. Po jídle a 



odpočinku jsme pokračovali přes Tržiště a zajímavým průchodem až do Nerudovy ulice a pak 

vzhůru a vpravo rampou na Pražský hrad. Tady jsme si neodpustili pohled na prejzové střechy 

Malé Strany a některé významné památky. Po chvíli pátrání jsme objevili i další cíl našeho 

výletu, Císařskou zbrojnici. Za trochu utajenou expozicí ve Schwarzenberském paláci jsme se 

museli vyšplhat až do podkroví. Vystavené zbraně ale stály za to. Nádherné pušky a pistole, 

několik kanonů i jejich malé modely, ukázka chladných zbraní… Objevili jsme tu i dvě 

lovecké pušky hraběte Šporka. Z Hradu jsme pak sešli po Nových zámeckých schodech dolů 

na Malostranské náměstí. Nahlédli jsme tu do dvorku starého domu s pavlačemi a pak zamířili 

na Dražické náměstí. Ochotný pán v hotelové recepci nás nechal prohlédnout přízemí staré 

věže bývalého arcibiskupského paláce ze 14. století. Cestou na stanici metra Malostranská 

jsme ještě nakoukli do nejužší pražské uličky a na vltavském břehu sledovali krmení 

neodbytných labutí. 

Z metra jsme vystoupili na stanici Můstek. Zpáteční cestu jsme si ještě oživili prohlídkou 

moderní pohyblivé plastiky Davida Černého, která znázorňuje Franze Kafku. Stihli jsme také 

navštívit obchůdek s levnými knihami a pak se vydali na cestu k nádraží.  

 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 

Pololetky v Jedničce 

Dne 2. února 2018 proběhla v poklidném duchu akce 

Pololetní prázdniny v Jedničce.  Bylo nahlášeno více 

dětí, ovšem díky nemoci jich dorazilo pouze 12.  

S dětmi jsme se seznámili pomocí hry a vrhli jsme se 

na vyrábění. Namalovali jsme noční oblohu pomocí 

barev smíchaných s lepidlem a posypali to solí a 

hvězdičkami, aby se to krásně třpytilo a vytvořilo různé 

odstíny. Po zaschnutí jsme domalovali do sněhu 

černým fixem stopy zvířátek. Dále jsme vyráběli 

z papíru sněhuláka a svázali si z obrázků svoji vlastní 

omalovánku. Děti se také vyřádily v tělocvičně při 

míčových hrách i při taneční hře na sochy.  

Autor: Bc. Lucie Pospíšilová  

Valentýnské tvoření Valentýnská diskotéka 

Dne 9. 2. bylo v Jedničce růžovo! Na akci Valentýnské 

tvoření + valentýnskou diskotéku přišlo dohromady 45 

dětí, ovšem ne všichni se zúčastnily obou částí, ale 

mohly si vybrat. V dílničce byla možnost vyrobit si 3 

výrobky, většinou si děti odnesly výrobky pouze dva. 

Mohly si zde složit krabičku ve tvaru srdíčka a naplnit ji 

vytvořenými růžičkami. Také si mohly odnést skládané 

přáníčko plné srdíček, nebo průsvitné srdíčko 

k zavěšení. Po tvoření jsme se přemístili na diskotéku do 

tělocvičny, která byla vyzdobena srdíčky a problikávala 

barevnými světýlky. Krom skvělé hudby byla party 

doplněna vtipnými a tanečními hrami o ceny, jako byly 

například svítící náramky, či různá srdíčka. V průběhu 

diskotéky se děti občerstvovaly a chlubily dobrůtkami, 

které si přinesly z domu.  



Autor: Bc. Lucie Pospíšilová  

 

 

 Soutěž a výstava dětských prací sněhulák  
Během prosince byla vyhlášena výtvarně rukodělná soutěž s názvem Sněhulák. Do soutěže 

bylo zasláno celkem 180 prací. Mohli jsme vidět práce jak dětí 

z DDM, tak i škol mateřských, základních a středních. 

Konkrétně se do soutěže zapojila MŠ Dubenec, Mateřinka 

DKnL., MŠ Trutnov. Také k nám dorazily práce ze ZŠ 

Schulzovy sady, ZŠ Strž, Gymnázia Dvůr Králové nad Labem, 

ZŠ a MŠ Bílá Třemešná nebo DDM Domeček z Hořic. 

Potěšily nás také díla ze ZŠ E. Beneše z Písku, MŠ Mikulov či 

Sojovic.  Zúčastnily se i děti z Dětské ozdravovny ve Dvoře 

Králové nad Labem. Ve dnech 12. – 14. února 2018 byly 

všechny práce vystaveny v DDM Jednička. Výstavu navštívilo 

77 návštěvníků. 

 

 

 

JEDNOTLIVCI 

Kategorie 2-4 roky (malba, kresba) 

1. místo – Skořepová Barbora (3 roky) – MŠ Dubenec 

2. místo – Hanušová Klára (4 roky) – MŠ Srdíčko Trutnov 

3. místo - Jirková Eliška (4 roky) – MŠ Srdíčko Trutnov 

 

Kategorie 5-6 let (malba, kresba) 

1. místo – Larová Aneta (6 let) – ZŠ Strž Dvůr Králové 

nad Labem  

2. místo – Marelová Jitka (6 let) – Kutílek DDM Jednička 

3. místo – Nekvindová Aneta (6 let) – DDM Domeček 

Hořice 

 

Kategorie 7-8 let (malba, kresba) 

1. místo – Tran Duy Khang (7 let) – Hravé kreslení a malování ZŠ a MŠ Bílá Třemešná 

2. místo – Malá Nella (7 let) – DDM Jednička  

3. místo – Holanová Anežka (8 let) 

         

Kategorie 9-10 let (malba, kresba) 

1. místo – Lieser Jakub – ZŠ a MŠ Bílá Třemešná 

2. místo – Flosová Valerie (9 let) – Výtvarné dílny OČKO Dvůr Králové nad Labem 

3. místo – Procházková Diana (10 let) – ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem 

  

Kategorie 11-12 let (malba, kresba) 

1. místo – Hainová Anna – ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem 

2. místo – Votřelová Pavlína (11 let) – Sojovice  

 

Kategorie 13-14 let (malba, kresba) 

1. místo – Janata Jan – ZŠ a MŠ Bílá Třemešná 

2. místo – Zelinková Dorota (14 let) – Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 

3. místo – Slezáková Natálie (13 let) - ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem 

 



Kategorie 15 let a výše (malba, kresba) 

1. místo – Ruščická Ester (14 let) - ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem 

2. místo – Janská Tereza (15 let) - Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 

 

Kategorie prostorové práce 

1. místo – Šormová Josefa (6 let) – Keramika I. DDM Jednička 

2. místo – Holanová Anežka (8 let) 

3. místo – Hulíková Adéla (14 let) – ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem 

 

KOLEKTIVNÍ PRÁCE 

 

Kategorie prostorové práce 

1. místo – Kolektiv - ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem – 5. třída 

2. místo – Kolektiv – Mateřinka Dvůr Králové nad Labem 

 

Kategorie kombinace technik 

1. místo – kolektiv (12 – 15 let) – ZDVOP při dětské ozdravovně Království Nemojov 

2. místo – kolektiv – ZŠ E. Beneše Písek 

3. místo – kolektiv (4-6 let) – MŠ Srdíčko Trutnov 

 

   

CENA NÁVŠTĚVNÍKŮ VÝSTAVY 

(Návštěvníci měli možnost hlasovat a vybrat nejlepší dětskou práci) 

 

Ruščická Ester (14 let) - ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem 

 

CENA MIMO KATEGORII 

 

NAFOCENÝ LAND ART - Kolektiv autorů (4-6 let) – MŠ Mikulov 

 

Autor: Mgr. Alena Hušková  

 

Karneval  

V neděli 18. února se v odpoledních hodinách v aule SŠIS uskutečnil tradiční Dětský 

karneval, kterého se zúčastnilo 209 dětí a rodičů. Program byl velmi bohatý. K tanci hrál 

dětem již podruhé DJ Furat, který nejen že měl připravené nejrůznější dětské písničky, ale 

měl i malé překvapení - pouštěl dětem bubliny z velkého bublifuku. Pro účastníky byla 

připravena spousta zábavných her, ve kterých mohli vyhrát sladké odměny. Děti se mohly 

také s  klaunem, Pipi dlouhou punčochou, Minnie a námořníkem naučit několik lehčích 

tanečních choreografií, anebo shlédnout taneční vystoupení kroužků působících pod 

Jedničkou. Vystoupily obě skupinky našich mažoretek i Orientální tanečnice. V letošním jsme 

viděli i sólové vystoupení, o které se postarala Lada Patzeltová. Na závěr nemohlo chybět 

slosování o zajímavé ceny a velké focení všech krásných a nápaditých masek. Karneval jsme 

si všichni užili! 

 

Autor: Bc. Veronika Málková  



 

Výstava Kameny a zkameněliny 

Ve dnech 20. – 23. února 2018 se ve společenské místnosti DDM Jednička konala výstavka 

Kameny a zkameněliny. Nabídnuta byla jak vyučujícím II. stupně ZŠ a SŠ, kde mohla vhodně 

doplnit výuku mineralogie, tak i učitelům I. stupně jako rozšíření znalostí v oblasti neživé 

přírody. Expozice byla doplněna zasvěceným výkladem, přizpůsobeným věku žáků. Výstavu 

obohatily také exponáty ze sbírek brusičů a sběratelů kamenů, p. Voňky a p. Sedlačíka. Ti 

zapůjčili několik zajímavých ukázek leštěných kamenů a araukaritů. 
 

Základem výstavní expozice byly velkoplošné panely, které představily drahokamové odrůdy 

nerostů, zejména křemene, a jejich naleziště převážně v České republice. Prezentovány byly i 

naše sbírky a některé jejich zajímavé exponáty. Žáci se z výkladu a obrázků také dozvěděli, 

které vlastnosti musí splňovat drahý kámen a jakým způsobem se dá zpracovat. Zvláštní 

pozornost byla věnována drahým kamenům a „zkamenělým dřevům“ z Podkrkonoší a dvěma 

typicky českým kamenům – vltavínu a českému granátu. Připomenuty byly i ceněné 

královédvorské pískovce.  Bez zajímavosti nebyly ani texty věnované nálezům českých fosílií 

– trilobitům, různým mlžům i nálezu části nohy dinosaura. 

Výstava by nebyla úplná, kdyby na ní chyběly ukázky nerostů a zkamenělin. Žáci si mohli 

prohlédnout kamenné pecky s výstelkou krystalů, tzv. geody, surové i leštěné araukarity, 

leštěné acháty, jaspisy a také fosílie trilobitů. Zastoupení tu měly i zkameněliny ze světa, třeba 

seskupení leštěných schránek hlavonožců orthoceras z Madagaskaru, amonit z Maroka nebo 

dvě fosílie koster pravěkého ještěra Mesosaura z Brazílie.  
 

Výstava se vydařila. Měla velmi dobrý ohlas mezi žáky i pedagogy. Prohlédnout si ji přišlo 

celkem 174 žáků a pedagogů ze ZŠ Schulzovy sady a Podharť. 

 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 

 

 


