
 

 
Úspěch Danečka na výtvarné soutěži 

 
Kroužek Domu dětí a mládeže Jednička - Hravé kreslení a malování, 

který probíhá při ZŠ a MŠ Bílá Třemešná, se zúčastnil výtvarné 

soutěže pořádanou SVČ Bájo Česká Skalice. Tématu „Kočka leze 

dírou, pes oknem, nebude-li pršet, nezmoknem“ se žák 2. třídy 

Daneček Čudejko zhostil bravurně. Porota vybírala z 506 prací z 53 

škol a školských zařízení a udělila 6 hlavních cen a 19 čestných 

uznání. A jednu z hlavních cen si 11. 1. 2019 v České Skalici 

převzal a odvezl právě Daneček. Velice mu gratulujeme a těšíme se 

na další úspěchy.  

 

Autor: Mgr. Alena Hušková  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hádej, co jsem za zvíře 

Ve dnech 14. – 17. ledna 2019 se konal v Jedničce již XVI. ročník přírodovědné soutěže 

Hádej, co jsem za zvíře, určený žákům 2. – 4. tříd královédvorského okrsku. Je škoda, že se 

tentokrát zúčastnily pouze dvě královédvorské školy. Své znalosti si přišlo vyzkoušet šest tříd 

ze ZŠ Schulzovy sady a Podharť – celkem 123 žáků.  

Na soutěžící čekalo 20 otázek. Úkolem žáků bylo poznat podle obrázků a také dvou kůží naše 

a v několika málo případech také cizí divoká zvířata. Za každou správně zodpovězenou 

otázku bylo možné získat max. 1 - 1,5 bodu. Celkový maximální možný bodový zisk byl 25 

bodů.  

Celkovou vítězkou soutěže se stala Pavlína Hamerská z 3. C ZŠ Schulzovy sady, která získala 

17,5 bodu a předčila tak i nejlepší ze čtvrťáků. 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 



Šplháme s Jedničkou  

V úterý 22. ledna 2019 proběhl již VI. ročník sportovní 

soutěže ve šplhu na tyči „Šplháme s Jedničkou.“ Soutěž 

se uskutečnila v tělocvičně Komenského, kde odšplhalo 

celkem 18 družstev.  Soutěžila družstva dívčí, chlapecká 

i smíšená ze ZŠ Schulzovy sady a ZŠ MUDr. J. Moravce 

z Nemojova. Do výsledného času se započítávaly tři 

nejlepší časy družstva ze čtyř možných. A jak klání ve 

šplhu dopadlo? 

V I. kategorii 1. – 3. tříd se na třetím místě umístilo smíšené družstvo 3. B ze ZŠ Schulzovy 

sady s výsledným časem 0:24:44. Druhé místo získalo chlapecké družstvo z 3. A ZŠ 

Schulzovy sady (0:27:96) a první místo vyhrálo dívčí družstvo ze stejné třídy s výsledným 

časem 0:24:44. 

V II. kategorii soutěžili žáci ze 4. tříd. Na stupně vítězů se probojovaly pouze družstva ze ZŠ 

Schulzovy sady. Třetí místo získalo smíšené družstvo ze 4. D (0:24:99), druhé místo 

vybojovalo smíšené družstvo ze 4. A (0:23:97) a zvítězilo smíšené družstvo ze 4. B (0:20:86). 

Poslední kategorie patřila žákům 5. tříd. Na třetím místě skončilo smíšené družstvo z 5. C 

(0:25:53), druhé místo vybojovalo chlapecké družstvo 4. a 5. třídy ze ZŠ MUDr. J. Moravce 

z Nemojova (0:23:38) a nejlepší výsledný čas 0:19:91 patřil smíšenému družstvu 5. B ze ZŠ 

Schulzovy sady. 

Nejrychlejším šplhounem bez ohledu na věk se stal Hlieb Stets z 5. B ZŠ Schulzovy sady. 

Všem soutěžícím děkujeme za jejich účast a gratulujeme ke krásným výkonům. 

Autor: Bc. Veronika Málková 

Tajný výlet III 

Dalším z volné série turistických výletů Rodinné výpravy byl v sobotu 26. ledna 2019 Tajný výlet III. 

Jeho cílem bylo Chrudimsko. Program akce byl zvolen tak, aby i tentokrát účastníky překvapil. To se  

podařilo. Velký úspěch měla už první zastávka v Turkovicích, kde byla domluvena exkurze u kováře 

Lukáše Kučery. I přes své zranění nohy předvedl zajímavou ukázku kovářské práce a některé své 

výrobky. Dalším bodem na trase byla obec Kočí. Účastníci si prohlédli Hasičské muzeum a pak se 

také najedli ve zdejší restauraci Bartoni, která nabídla příjemné prostředí a velmi dobré jídlo 

v dostupné ceně. Jako „malý zákusek“ po obědě pak pro ně byla připravena procházka s výkladem 

kolem starobylého kostela sv. Bartoloměje s unikátním mostem. Poslední zastávkou výletu bylo město 

Chrudim, konkrétním cílem Muzeum barokních soch. Zájem nevzbudily jen krásné sochy, ale 

zejména pozoruhodný film o sochaři – autorovi místního mariánského sloupu. Po krátké procházce po 

náměstí následovala tradiční „sladká tečka“ v Královské cukrárně. Sladké dobroty a káva završily 

vydařenou akci, které se zúčastnilo pět dětí a deset dospělých.  

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 

 



Klání malých školáků  

Klání malých školáků Vždy v polovině školního roku se 

koná tradiční soutěž mezi královédvorskými žáky, která 

nese název Klání malých školáků. Již poosmé se v Kině 

Svět sešly soutěžní týmy ze všech čtyř královédvorských 

škol, aby změřily síly v jazykovém, společensko-vědním a 

logickém kole. Celkem 12 úkolů zdolali žáci během 

necelých 4 hodin. Hned první úkol byl jedním z nejtěžších. 

Jak se ukázalo, abecední řazení, které mělo být spíše 

zahřívacím zadáním, soutěžící pěkně potrápilo, a z 34 bodů, 

které mohli získat za seřazení jmen začínajících písmenem 

M, jich nejlepší tým vybojoval pouze 9. Děti ovšem 

prokázaly skvělou znalost vyjmenovaných slov, České 

republiky, zvířat, pohádek, anglických slovíček nebo 

matematiky. Také děti, které přišly své spolužáky do kina 

povzbudit, mohly své znalosti prokázat v tzv. klání 

publika, v němž plnily úkoly podobné těm soutěžním. Po 

velmi vyrovnaném a těsném souboji, ve kterém o umístění 

rozhodovaly pouhé 1–2 body, nakonec vyhrál a na rok si 

do své školy odnesl pohár tým Stržánků ze ZŠ Strž. Místo 

druhé obsadila Dračí pětka ze ZŠ 5. května, na příčce třetí byli Podharťáci ze ZŠ Podharť a čtvrté 

místo patřilo Sovičkám ze ZŠ Schulzovy sady. Žádný z týmů ale neodešel s prázdnou, věcné ceny pro 

kolektiv i jednotlivce stály za to. Děkujeme za podporu městu Dvůr Králové nad Labem a panu 

starostovi Janu Jarolímovi za krásné zahájení.  

Autor: Mgr. Iveta Hanušová 

 

 

 

 


