
 

 
Výlet do muzea Karla Zemana 
O pololetních prázdninách 1. 2. 2019 vyrazila 

patnáctičlenná skupina dětí i dospělých do 

našeho hlavního města. Cílem výletu bylo 

zejména Muzeum Karla Zemana na pražské 

Kampě. Expozice se líbila všem. Měli možnost 

nahlédnout do zákulisí filmařských triků, 

vyzkoušet si „let na vznášedle“, roztočit „motor 

ponorky“. Na závěr pátrali po pokladu a každý 

si z otevřené truhlice odnesl odměnu v podobě 

plastového dinosaura. Pro chvíli odpočinku a 

zahnání hladu posloužila oblíbená restaurace U 

Brejšků s příznivými cenami a příjemnou 

obsluhou. Dalším cílem byla Jindřišská věž – nejvyšší volně stojící věž v Praze. Nabídla 

opravdu pěkný rozhled po celém městě a také zajímavé interaktivní Muzeum pražských věží 

s jejich modely. Poslechli jsme si také několik písní v podání zvonkohry pana Manouška 

v podkroví věže. Výlet se opravdu vydařil ke spokojenosti všech. 

 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 

 
Tvořivá dílnička 
O jarních prázdninách byla ve středu 6. 2. pro děti připravena Tvořivá 

dílnička v Jedničce. Celý den jsme tvořili papírové zimní dekorace. Sníh 

jsme si užili alespoň na papíře a svými vločkami jsme stihli vyzdobit i 

nástěnku v DDM.  

Den jsme si zpestřili také soutěžemi. Tři družstva se proti sobě utkala 

v různých a netradičních disciplínách. Nejdříve jsme prošli,,exkurzí 

zámku“ a hledali poztrácené věci, následovala poznávačka filmových 

melodií a nakonec jsme naše soutěžení završili sportovními disciplínami 

v tělocvičně. Domů jsme si odnesli spoustu krásných výrobků a zážitků 

s novými kamarády. 

 

     

Autor: Bc. Tereza Dobiášová 

 
 
 
 
 
 
 



 
Výlet do aquaparku a iQPARKU 

 
První den jarních prázdnin jsme se plni 

očekávání vydali na výlet do Liberce. 

Nejprve nás čekal Aquapark.  Stihli jsme 

nejen laser show, ale měli jsme možnost 

projet se téměř na všech tobogánech, zkusit 

si plavání v divoké řece, zašplhat si na stěně, 

odpočinout si ve vířivce nebo prozkoumat 

vodní jeskyně. V odpoledních hodinách jsme 

si prošli všechny čtyři patra iQparku, kde na 

nás čekaly atrakce jako zrcadlové bludiště, 

vodní hrátky, vyzkoušeli jsme si práci 

moderátora, člena kapely, barmana, učitele 

nebo prodavačky. Mohli jsme si také zkusit 

vyřešit spoustu rébusů a logických hádanek nebo si lehnout na Fakírovo lože. Před odchodem 

na vlak si děti koupily ještě spoustu suvenýrů a poté už nám nezbývalo nic jiného, než se 

vydat zpátky za rodiči.  

 
Autor: Bc. Veronika Málková 

 
Pojď si s námi hrát 
Ani druhý den prázdnin jsme se s Jedničkou nenudily. Dětem byla představena spousta 

stolních her, které si pak také vyzkoušely. Začaly jsme postřehovými hrami, pokračovaly ke 

hrám strategickým, party hrám, kooperativním hrám a vyzkoušely jsme si i něco z logiky.  

Hry si děti vybíraly dle jejich a hrály je v různě početných skupinkách. Děti tak získaly široké 

povědomí o hrách, s kterými se mohou na trhu setkat a u kterých mohou trávit svůj volný čas. 

Kromě spousty deskových her jsme si na akci zahrály i hry v tělocvičně, aby děti netrávily 

celý den jen v jedné místnosti.  

Autor: Bc. Veronika Málková 

 

 
Pololetky v jedničce  
 
Začátek letošního února byl pro všechny 

děti ve znamení prázdnin. Na ty pololetní 

hned navázaly jarní prázdniny a proto, 

většinou kdo mohl, využil několika denní 

volno a vyrazil na hory. Pro děti, které 

zůstaly ve městě, připravila Jednička na 

každý den nějaký zajímavý program. O 

pololetních prázdninách si děti užily 

zábavné hry i tvoření. Z ponožek si 

vyrobily legrační kamarády a ze skleniček 

od přesnídávky veselého sněhuláka. V 

soutěži dvou týmu měl každý možnost 



ukázat, co umí. Disciplíny byly jednoduché a tak šlo vždy jen o to, kdo první složí puzzle, 

sestřelí plechovku, uloví rybičku nebo vytřídí čočku a hrách. Na závěr zbyl i čas vyřádit se při 

party hře na x-boxu. 

 

Pololetky v Jedničce jsme si všichni náramně užili a to hlavně proto, že se sešla skvělá parta 

dětí nejen se smyslem pro humor ale hlavně s chutí něco dělat, tvořit, hrát si a smát se. 

 

Autor: Sylvie Černotová 

 
 
Noc v muzeu 

  
Novinkou v nabídce aktivit DDM Jednička na jarní 

prázdniny se letos stala třídenní akce s přespáním v 

hereckém muzeu Viktorka v Ratibořicích. Ve středu 6. 

února se tak 15 dětí vypravilo do vily herce, 

producenta, režiséra a scénáristy Tomáše Magnuska, 

aby se zde naučilo, jak se dělá film. Po krátkém úvodu 

do teorie se děti dozvěděly, jak a proč se píše scénář, k 

čemu slouží jednotlivé filmařské profese a proč je 

důležitá režie. Pak už režisérka Eva Toulová vyrazila s 

dětmi, které si mezitím rozdělily role, natáčet první záběry. Již během prvního dne se natáčelo 

v interiérech, exteriérech, a dokonce i ve vířivce a sauně. Během druhého dne se přímo v 

muzeu natáčel seriál Čechové, a tak se děti staly součástí komparzu, diváky, a dokonce se 

setkaly i s herci jako Miloslav Mejzlík, Robert Cejnar nebo Petr Batěk. Poté si vyzkoušely 

práci reportérů a pod vedením Tomáše Peterky z Českého rozhlasu Hradec Králové natáčely v 

Ratibořicích anketu. Den jsme pak společně 

zakončili pobytem ve wellness a večerní hrou s 

detektivní zápletkou. Třetí den se nesl ve 

znamení dokončovacích prací na vzniklém filmu 

Výměna manželů, děti vyráběly tituly a také 

vytvářely animaci zvířátek technikou stop 

motion. Kdyby to bylo jen trochu možné, klidně 

bychom si pobyt protáhli, ale takto nezbývá než 

poděkovat Tomáši Magnuskovi za skvělé 

zázemí a program, dětským účastníků za báječné 

chování a přátelskou atmosféru. A pokud budete 

chtít, můžete se příští rok do Ratibořic vydat s 

námi.  

 

Autor: Mgr. Iveta Hanušová 

 
 

Karneval  
 

Na neděli 17. února jsme si pro děti připravili 

tradiční dětský karneval. Přes 300 dětí a rodičů 

se sešlo v aule SŠIS v mnohdy velmi 

originálních maskách, aby si s námi užili 

víkendové odpoledne. V průběhu karnevalu si 



děti zasoutěžily o drobné ceny, čekalo na ně 

tancování s Pipi dlouhou punčochou a vílou a 

nechyběla ani taneční vystoupení. Během 

karnevalu postupně vystoupily tři skupinky 

mažoretek Tweety a orientální tanečnice. Pro 

děti byly připraveny také slosovatelné 

vstupenky, za které mohly získat pěkné ceny. 

K tanci a poslechu hrál dětem DJ Furat, který 

dětem přivezl i oblíbený velký bublifuk. 

Poděkování patří všem, kteří se na karnevalu 

podíleli a děkuji rovněž vedoucím kroužku 

mažoretek a orientálních tanců za nádherná vystoupení.  

 

Autor: Bc. Veronika Málková 

 
 
 
 
Výukový program – Ten dělá to a ten zas tohle 

 
Ve čtvrtek 28. února se v šatně Jedničky sešla 

skupinka nedočkavých dětí z MŠ Nemojov, 

která byla přihlášena na výukový program Ten 

dělá to a ten zas tohle. Děti se po zazvonění 

nejprve vydaly za paní učitelkou, u které se 

dozvěděly, co je to polování a co je to řemeslo. 

Pokračovaly k paní účetní, u které si 

vyzkoušely roztřídit peníze a dozvěděly se o 

historii platidel. Dalšími zastávkami byla dílna 

pana truhláře, kde si zkusily zatlouct hřebík 

nebo keramická dílna, kde si děti u hrnčířky 

vytočily mističku. Děti se nezalekly ani 

prohlídky u pana doktora nebo zkoušení 

oděvů u švadleny. Na předposlední zastávce 

děti přivítala paní uklízečka, které děti 

pomohly uklidit a správně roztřídit odpad. Od 

té už vesele pokračovaly na poslední 

stanoviště k slečně servírce, s kterou správně 

prostřely stoly a u které si daly čaj.  

 

              Autor: Bc. Veronika Málková 


