
 

Šplháme s Jedničkou 
 

Ve středu 5. února 2020 proběhl již VII. ročník sportovní 

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

se uskutečnila v tělocvičně Školní. Celkově odšplhalo 17 

družstev, která byla letos opět pětičlenná. Soutěžila 

družstva dívčí, chlapecká i smíšená ze ZŠ Schulzovy 

sady, ZŠ Podharť a ZŠ MUDr. J. Moravce z Nemojova. 

Každý závodník měl možnost dvou pokusů. Většina 

soutěžících druhý pokus využila a někteří „šplhouni“ se i 

zlepšili. Do celkového hodnocení byl započítán čas lepší. 

Do hodnocení družstev byly vybrány tři nejlepší časy. A 

jaké družstva se umístila na předních příčkách?  

 

V I. kategorii soutěžila družstva 1. – 3. tříd. Na prvním 

místě se umísilo smíšené družstvo z 3. B ZŠ Schulzovy 

sady s výsledným časem 0:20:89. Ceny za druhé místo 

putovaly do základní školy Podharť za smíšeným 

družstvem žáků z 2. A a 2. B (0:23:35). Třetí místo opět 

vybojovalo družstvo ZŠ Schulzovy sady, které se 

skládalo z dětí z 2. C a 3. C. Tomuto družstvu s časem 

0:23:65 jen o fous uniklo místo druhé. 

 

Všechny přední příčky v II. kategorii (družstva 4. – 5. tříd) ovládla základní škola Schulzovy 

Sady a jejich výsledné časy byly velice těsné. První místo vybojovalo smíšené družstvo ze 4. 

A s časem 0:17:03, druhé místo získalo smíšené družstvo s převahou chlapců z 5. B (0:17:06) 

a nezahálelo ani druhé družstvo z 5. B, tentokrát s převahou dívek, kterému na třetí místo 

stačil čas 0:17:55. Ale ani ZŠ MUDr. J. Moravce neodjela bez titulu. Nejrychlejším 

jednotlivcem bez ohledu na věk se totiž stal žák právě z Nemojova.  

 

Všem soutěžícím děkujeme za účast a vzornou reprezentaci své školy. Bez rozdílu umístění 

oceňujeme jejich sportovní odhodlání a výkony.  Přejeme všem mnoho dalších sportovních 

úspěchů a těšíme se na shledanou při některé z dalších sportovních akcí Jedničky. 

 

Autor: Bc. Veronika Málková 

 
 
Aquapark Pardubice a Muzeum kouzel aneb Jarní prázdniny v Jedničce 
 
První den Jarních prázdnin jsme odstartovaly výletem 

do Pardubic, kde na nás čekala návštěva Aquaparku a 

Muzea kouzel. Nebo to jsme měli alespoň v plánu… 

Nepočítali jsme však s tím, že naši republiku zasáhne 

bouře Sabine, která nám znemožní výlet uskutečnit. 

Díky špatnému počasí a velkému zpoždění, které bylo 



zapříčiněno překážkou v trati, jsme se po domluvě s rodiči rozhodli akci přesunout do DDM 

Jednička. Přestože nás díky vysoké nemocnosti a změně programu moc nezbylo, i tak jsme si 

den společně užily. Pro děti jsme vymysleli spoustu her a soutěží a nechybělo ani vyrábění 

sněhuláčka ze špachtlí. Tak snad alespoň za rok se nám povede výlet do Pardubic uskutečnit a 

nic nám v našich plánech nezabrání   

Autor: Bc. Veronika Málková 

 
 
Pojď si s námi hrát 
 
Druhý den jarních prázdnin na děti čekala akce s názvem „Pojď si 

s námi hrát“, která se konala již potřetí. Díky nemocnosti na akci 

dorazilo pouze 12 dětí, což nám však plány vůbec nepřekazilo. Den 

byl rozdělen do několika bloků, přičemž každému bloku náležel 

určitý druh her. Dané hry jsem dětem vždy přestavila, řekli jsme si 

co se podstatou hry a jaká jsou stručná pravidla a poté jsme se dali 

do hraní. Hry, se kterými jsme se seznámili, si děti mohly poté 

půjčovat v průběhu celého dne. Začali jsme hrami postřehovými, 

mezi kterými nemohly chybět hry Cink a Cink Junior, Ligretto, 

Duch nebo Kočka Karla. Poté jsme přešli ke hrám logickým, kde si 

děti vyžádaly klasické Šachy, hráli jsme však i Ubongo, Kuřecí 

olympiádu nebo hry pro jednotlivce z řady Smart Games. Hru 

Ubongo jsme si poté zahráli také v tělocvičně a to ve speciálně 

upravené pohybové hře. V tělocvičně jsme 

poté ještě chvíli zůstali a zahráli si 

bezesporu nejoblíbenější hru jarních 

prázdnin - vybíjenou. V dalším bloku se 

děti mohly těšit na hry strategické, např. na 

Carcassonne nebo Trans Europu. Den se 

nenápadně překulil do odpoledních hodin, 

kdy jsme se ještě na chvíli podívali do 

tělocvičny a zbytek dne strávili hraním již 

naučených her, popř. jsme si zahráli další 

hry, o které měly děti zájem. Den plný 

deskových her se vydařil a já se budu těšit 

opět za rok. 

 

Autor: Bc. Veronika Málková 

 
 
Tři dny dobrodružství v Ratibořicích 
 

Máme tu středu a společně autobusy vyrážíme 

za Babičkou. Ano, za babičkou Barunky, 

Viléma, Jeníka a Adélky. V krásném místě 

Ratibořic jsme strávili celé tři dny plné 

filmařské práce. Jedna skupinka dětí tvořila 

experiment pod názvem „V barvách“, druhý 

tým si napsal propracovaný scénář a na motivy 

života Amy Winehouse natočil film „Valery“. 



Při tvorbě filmů jsme zažili spoustu legrace ani letos 

nemohlo chybět dovádění ve welness s vířivkou, 

bazénem a saunou. Do Ratibořic z Českého rozhlasu za 

námi zavítal také Tomáš Peterka, který nám vysvětlil a 

přiblížil práci v rozhlasu. V praxi jsme si vyzkoušeli 

tvorbu ankety a obtížné získávání informací od 

respondentů. V programu samozřejmě nemohly chybět 

ani deskové hry, malá stezka odvahy a krátká přednáška 

od pana Magnuska na téma „Tvorba scénáře a filmu“.  

 

Autor: Mgr. Alena Hušková  

 
 
Tvořivá dílnička 
O jarních prázdninách byla ve středu 12. 2. pro děti připravena 

Tvořivá dílnička v Jedničce. Hned po příchodu čekala na děti 

výroba glycerinových mýdel. Celým DDM se linula vůně 

vonných esencí, které děti kapaly 

do svých mýdel a na závěr obarvily 

speciálními barvami a tvořily 

v mýdlech barevné obrazce. Během 

vysychání mýdel děti nezahálely a 

vrhly se na další tvoření. Tentokrát 

to byly strašáci z vlněných 

bambulek.  

Po herní pauze a obědu balily děti 

mýdla do celofánových sáčků a vytvořily tak krásný dáreček. Na 

závěr na děti čekala výroba zimní dekorace a to papírových 

tučňáků. Všechny výrobky si děti spokojeně odnesly domů a my 

už teď v DDM přemýšlíme, co budeme tvořit při dalších jarních 

prázdninách. 

 
Autor: Bc. Tereza Dobiášová   

 
Zájezd na muzikál Tarzan a Krysař 
 
,,S Jedničkou na muzikál“, tak znělo heslo, kterým se řídili všichni účastníci sobotního 

zájezdu na muzikál Tarzan a Krysař, kteří konal v magickém datu 22. 2. 2020. Do Prahy jsme 

se společným autobusem vydali v ranních hodinách. Po příjezdu následoval individuální 

rozchod, který využili účastníci k prohlídce města, nakupování a k pauze na něco dobrého na 

zub. Ve 14. hod. začalo pro část zájezdu představení muzikálu Tarzan v divadle Hybernia, 

jehož příběh známe z dětských pohádek. Zatímco někteří již byli ponořeni do zvučných 

melodií, druhá část zájezdu si to mířila do divadla Kalich, kde na ně čekal zážitek v podobě 

českého muzikálu Krysař. 

V divadle čas rychle uběhl a byl čas vrátit se společně domů. Představení byla krásná, líbila se 

jak dospělým, tak i dětem. K tomu nám celý den krásně svítilo únorové sluníčko, víc jsme si 

už nemohli přát. Teď už zbývá jen otázka: ,,Kam pojedeme příště?“ 

 
Autor: Bc. Tereza Dobiášová 


