
 

 
Čertovská nadílka  

 
Dne 4. a 5. prosince jsme si pro děti připravili čertovskou 

nadílku. Anděl, čert a Mikuláš během obou dní navštívili 

celkem 7 skupin dětí. Ve středu zavítali do MŠ Drtinova a do 

dvou oddělení v MŠ Slunečná. Ve čtvrtek nás čekaly vesnické 

školy a školky. Nejprve nadílka proběhla v Lipnici, poté v MŠ 

Kocbeře, v ZŠ Kocbeře a končila v MŠ Třebihošť. Mikuláš 

obdaroval celkem 140 dětí, z nichž si některé málem odnesl 

čert do pekla. Jelikož jsme ve čtvrtek navštívili i školu 

základní, na čtvrtek jsme přibalili ještě jednoho čerta, který 

naháněl pěknou hrůzu.  Všechny děti však nakonec slíbily, že 

se polepší a na závěr nezapomněly zazpívat andělovi, čertu a 

Mikulášovi pěknou písničku, či povědět básničku. 
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Adventní toulky Prahou 
 
Další akce Rodinných výprav je asi tou vůbec nejoblíbenější. Kdo by také odolal výletu do 

vánočně vyzdobené Prahy. Adventní výprava do hlavního města měl několik zajímavých cílů. 

Tím prvním byla prohlídka pozoruhodného kostela Na Karlově. Metrem jsme dojeli na stanici 

Vyšehrad a odtud přes Nuselský most doputovali ke kostelu. Od průvodce – policejního 

kaplana p. Laňky, jsme se dozvěděli hodně zajímavého a prohlédli si i grottu v suterénu 

kostela. Pokračovali jsme pak k nezvyklé stavbě Porodnice U Apolináře od architekta Hlávky, 

kde jsme nahlédli i do vstupní haly. Dalším cílem byla výstava z děl Bořka Šípka v Tančícím 

domě, od které jsme možná očekávali trochu více. Místa na oběd jsme měli rezervována ve 

známé, již vyzkoušené Švejkově restauraci U Brejšků. Jídlo bylo i tentokrát chutné a za 

dobrou cenu. Tramvají jme se pak přemístili na Malou Stranu. Po výstupu v Hellichově ulici 

jsme se vydali k Lavičce Václava Havla, na Maltézské náměstí a pak nahlédli i do nádvoří  

kostela P. Marie pod řetězem. Obdivovali jsme raně gotické relikty i otužilý citronečník 

s oranžovými plody. Dospělým přišel k chuti vánoční punč. Prošli jsme se také k nedávno 

opravené Lennonově zdi. Všichni samozřejmě chtěli vidět velký vánoční strom na 

Staroměstském náměstí (letos ze Semil). To byla také poslední zastávka našeho výletu. 

Vkusně ozdobený stromek se líbil. Pak už jsme se pomalu vydali na hlavní nádraží a v klidu 

odjeli směr Dvůr Králové. I když byla letošní účast pouhých 11 lidí, výlet se velmi vydařil.  
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Andílci „páťáků“ pod vánočním stromečkem 
 
Vánoční svátky se kvapem blížily a každý přemýšlel nad tím, čím by udělal radost svým 

nejbližším. A protože každého rodiče nejvíce potěší dárek vlastnoručně a s láskou vyrobený 

jejich ratolestmi, vydali se školáci z pátých tříd základní školy Schulzovy sady do keramické 

dílny DDM Jedničky. Pod rukama opravdu velice šikovných dětí se z obyčejné hroudy hlíny 

klubali na svět roztomilí andělíčci. Každý z nich byl originální a nesl rukopis svého tvořitele. 

Je jisté, že pod vánočním stromečkem udělali tito andělíčci rozhodně velikou radost, neboť na 

každém z nich bylo na první pohled vidět, že byl vytvořen s láskou, radostí a snahou potěšit. 
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DDM Jednička v ZŠ Svobodné Dvory Hradec Králové  
 
Hradecká Základní škola Svobodné Dvory projevila 

zájem o nabízené programy pro děti ze školní 

družiny. Dům dětí a mládeže Jednička s radostí 

nabídku přijal a pro Hradecké děti ve věku 6 – 10 let 

vzdělávací programy připravil.  

Jako první projekt, který byl na základní škole 

realizován, se týkal lidského těla.  Program pod 

názvem „Já člověk“ začal diskusí, zda jsme stejní 

nebo se lišíme. Porovnávání se, vážení, měření do 

toho všeho se děti aktivně zapojovaly. Skupinová 

práce s obrázky orgánů, fonendoskopem nebo 

pěnovým srdcem byla pro děti zajímavá. Během celého vzdělávacího projektu jsme poznávali 

- hmatali, poslouchali, koukali, ale co ostatní 

smysly? I ty jsme samozřejmě vyzkoušeli.  

Na středu 3. prosince byl pro žáky připraven 

program „Lesní abeceda a lesní hrátky“. V první 

části děti sledovaly projekci, která je seznámila 

s běžnými i méně známými funkcemi lesa i s jeho 

obyvateli, plody a surovinami, které nám 

poskytuje. Také jsme si připomněli, jak jsou lesy 

pro celou planetu důležité a jak bychom se k nim 

měli chovat.  V druhé části programu si děti 

ověřily znalost stromů – přiřazovaly k listům, které 

měly určit, správné plody. Na závěr je čekal 

obrázkový test, ve kterém se snažily správně 

pojmenovat jednotlivá pohlaví vybraných divokých zvířat.  

Program v následujícím týdnu měl název „Neživá příroda a kameny kolem nás“. 

V projekční části plné obrázků byla dětem představena krajina „pískovcová, vulkanická a 

vápencová“. Vysvětlili jsme si, jak vznikla, k čemu se hodí jednotlivé horniny, jak vzniká 

krápníková jeskyně a další zajímavosti, neopomněli jsme ani ochranu přírody.  Navazovala 

praktická ukázka s mapovým doprovodem představující královédvorský a hradecký region 

jako významný zdroj cenného pískovce. Žáci si prohlédli i ukázky zkamenělin. Neopomněli 

jsme ani drahé kameny Podkrkonoší. 

Před vánočními prázdninami jsme si pro děti z družiny přichystali „Vánoční dílničky“. Děti 

si mohly vybrat ze tří dílniček – vánoční přáníčka, ozdoby na stromeček nebo vlastnoruční 



výroba glycerinových mýdel, která se nakonec stala nejoblíbenější částí celé Vánoční 

dílničky. Do předem připravených forem nalévaly děti směs z glycerinu, kterou si pak podle 

své fantazie nabarvily a ovoněly speciálními esencemi. Na závěr jsme mýdla vázali do 

ozdobných sáčků, které putovaly pod vánoční stromeček, aby udělaly radost i někomu 

dalšímu. 
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