
 

Vzdělávací program – Já člověk  
 
Jsme všichni stejní, nebo se lišíme? Touto otázkou 

začíná každý vzdělávací program Já člověk. 

Tentokrát na toto téma diskutovalo 19 dětí z MŠ 

Verdek. Porovnávání se, vážení, měření, to vše 

děti čekalo na prvním stanovišti. Na druhém 

stanovišti jsme se shodli, že všechny přítomné děti 

mají stejné orgány, které jsme si pojmenovali a 

řekli, jaký je jejich hlavní úkol. Co je to 

fonendoskop, se také děti dozvěděly a srdíčko 

kamaráda si mohly poslechnout. Všichni chceme 

být zdraví! Prohlásily děti, takže pohyb 

v tělocvičně nemohl chybět. Během celé hodiny vzdělávacího programu jsme poznávali - 

hmatali, poslouchali, viděli, ale co ostatní smysly? I ty jsme samozřejmě na konci vyzkoušeli.  

 

Autor: Mgr. Alena Hušková  

 
Adventní dílny  
 
Rok se s rokem sešel a opět nám nastal ten 

krásný adventní čas. Zaťukal i na dveře 

Jedničky, která si i letos připravila adventní 

dílničky pro děti z Mateřských a Základních 

škol ze Dvora Králové a jeho okolí. Ve dnech 

26. - 27. Listopadu 2019 si tak mohly děti 

vyrobit spoustu krásných vánočních dekorací, 

které si na závěr odnesly s sebou domů.  

 

A co že na ně v Jedničce čekalo? Nechybělo 

tradiční zdobení perníčků a výroba stáčených 

svíčky ze včelího vosku. Nezapomnělo se 

ani na tradiční vánoční přáníčka, andílky 

z korků a papíru nebo stromečky z drátků či 

korálkové ozdobičky na stromeček a spoustu 

dalších dekorací. Dílniček se zúčastnilo přes 

300 děti a my jsme moc rádi, že se jim 

dekorace líbily a odcházeli s úsměvem na 

tváři. Velké díky patří také studentům a 

studentkám ze SŠIS, kteří nám i letos přišli 

na akci pomoct a společně s námi, tak 

vytvořili krásnou předvánoční atmosféru. 

Děkujeme i vedení školy a těšíme se na další spolupráci. 
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Uspávání strašidel  
 
Drobně mrholí a nad město se pozvolna snáší 

tma. Počasí, ve kterém je obvykle pohodlnější 

zůstat doma. Na ty, kteří se však v sobotní 

podvečer 9. listopadu vydali se svými dětmi na 

dopravní hřiště a na zahradu DDM Jednička, 

čekal nevšední zážitek v podobě setkání se 

širokou paletou magických bytostí i hrůzyplných 

strašidel. Na děti i dospělé čekala nejen dobře 

naladěná Bílá paní, ale též dobrácký hrobník 

nabízející dětem vyzkoušet si těžkou práci 

s lopatou a kolečkem. Nedaleko od něj tiše 

spočíval mezi svíčkami upír, kymácivou chůzí starého Brůny se promenádovala mumie, 

lidožrouti nabízeli podezřelé „vzorky“ k ochutnávce a Jack Rozkrajovač v roli zelináře 

naváděl návštěvníky k porcování ovoce a zeleniny mačetou. Ze svého trůnu s Knihou hříchů 

v pazourech na vše dohlížel sám Lucifer se svým početným čertím doprovodem, za zády mu 

stál řetězy připoutaný Golem a za černou plentou v temné části nazvané Horor…  

 

…inu, v hororové části na návštěvníky letošního 

Uspávání strašidel čekaly bytosti zcela tiché ale 

hrůzu poctivě nahánějící. Obrovitý Predátor, 

Smrtka, zombie vojáci, Hejkal a děsivá Samara 

němě vztahující k lidem ruce ze své pověstné 

studny. To je jen malá část toho, co jste mohli 

v této děsivé „uličce“ za černým suknem spatřit 

na vlastní oči. 

Když Temná paní úderem šesté zvoněním 

svolala všechna strašidla, přesunulo se centrum 

dění do Jedničky. Zde atmosféru umocnilo 

svými strhujícími vystoupeními taneční studio Attitude, a pak už přišel čas, aby se pod 

vedením Temné paní za zvuků ponuré hudby strašidla jedno po druhém odebrala do Příšeřího 

přístřeší, kde v hlubokém spánku přečkají zimu. A my budeme moci zase spát o něco 

klidněji… 

Autor: Ondřej Černota 
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Animánie Plzeň 
 

Již třetím rokem se děti z příměstského tábora Letní animace 

IV. vydaly na třídenní výlet do daleké Plzně. Partička 

jedenácti mladých animátorů se zúčastnilo několika 

workshopů – práce se zeleným pozadím – greenscreeen, 

kreslení komiksů, či práci s ultrafanem. Nemohli jsme chybět 

ani na promítání filmu Čtyřlístek. Domu si odvezli spousty 

zážitků, legrace a zkušeností. Již teď se těšíme na další rok. 

  

Autor: Mgr. Alena Hušková  

 
 



Čertovská noc  
 
V pátek 29. 11. se v DDM Jednička sešlo 19 dětí, 

na které čekala čertovská noc. Poté, co jsme se 

ubytovali, přesunuli jsme se do tělocvičny, kde jsme 

se nejprve seznámili. Poté následovaly různé hry 

hodné malých černíků, kterých si děti užily dosyta. 

Jelikož nám během nich trochu vyhládlo, rozdělili 

jsme se do dvou skupin. Jedna skupinka šla večeřet, 

zatímco druhá skupinka šla vyrábět čertíka. Jakmile 

se obě skupinky vystřídaly, všichni společně jsme 

dotvořili své čertíky. Poté už byla pro děti 

připravena čertovská stezka přes „peklo“, na jejímž 

konci čekal ještě jeden zatoulaný čertík, ale hlavně 

Mikuláš a anděl. Všechny děti si tak postupně vyslechly své hříchy, ale také dobré skutky, 

které měl čert zaznamenané v knize hříchů. Na všechny děti pak po slibu, že se polepší a po 

básničce či písničce čekala nadílka.  

Jelikož už byla doba pokročilá, přesunuli jsme se na ubytovnu, kde se rychle připravili do 

hajan. Druhý den jsme si zabalili všechny své věci, nasnídali se a rozešli se spokojeni do 

svých domovů.  
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