
Velikonoce s Jedničkou aneb jak se zabavit v covidové době 

Přestože letošní Velikonoce byly stejně izolované a bez tradiční koledy jako loni, pokusil se 

tým pedagogů z Jedničky nabídnout dětem zábavu, která by jim alespoň trochu vynahradila 

tradiční velikonoční radovánky. V nabídce bylo hned několik aktivit. Pro tvořivé děti jsme 

připravili kreativní balíčky, které obsahovaly veškerý materiál a podrobný návod k výrobě 

různých velikonočních dekorací. Na zahradě Jedničky byla od pondělí 29. 3. do čtvrtka 1. 4. 

Velikonoční dráha, na které si zájemci mohli vyzkoušet splnit šest velikonočně laděných 

úkolů jako skákání v zaječích pytlích, vajíčkový kroket nebo házení vajíček do košíčků a 

podobně. Od čtvrtka 1. 4. byl na dopravním hřišti a v přilehlém parku připravený pohádkově-

velikonoční kvíz. Pod netradičním názvem „Tři zlaté řasy děda Kovida aneb Velikonoce a 

pohádky vážně i nevážně“ se ukrývalo 14 otázek a úkolů, jejichž splnění a zodpovězení 

přivedlo postupně všechny účastníky ke zdárnému vyluštění velikonoční tajenky. Poslední a 

časově asi nejnáročnější aktivitou byla Velikonoční pátračka. Na čtyřech lokalitách Dvora 

Králové jsme ukryli celkem 300 vajíček s překvapením, z toho pět zlatých, která obsahovala 

unikátní kód pro získání jedné z hodnotných cen. Mapy s vyznačenými oblastmi, kde byla 

vajíčka ukrytá, jsme zveřejnili na našem Facebooku a webových stránkách ve čtvrtek ráno a 

ještě během dopoledne se začali objevovat první komentáře a fotografie šťastných nálezců. 

Objevena byla dokonce i dvě ze zlatých vajec a nálezci si již své ceny vyzvedli v Jedničce. 

Moc děkujeme všem zúčastněným za milé komentáře a jsme rádi, že se naše velikonoční 

aktivity líbily.  

Tým pedagogů DDM Jednička 

 

                        



 

 

 



              

Stříbrná zeměkoule, aneb sbíráme hliníkové obaly, co nám síly stačí.  

14. ročník, tradiční soutěže Stříbrná zeměkoule, zná své vítěze. V této akci je totiž vítěz úplně 

každý, kdo se zapojí. Každý kolektiv dostal diplom a odměnu v hodnotě nasbíraného 

hliníkového odpadu. V letošním roce se zúčastnilo celkem 11 kolektivů a společnými silami 

jsme nasbírali 412 kg hliníku. Je to sice o 10 kg méně než v loňském roce, ale věřím, že 

v následujícím roce pokoříme nejlepší výsledek z loňského roku - 422 kg.  Jednalo se 

především o plechovky od nápojů, víčka od jogurtů a obaly od čokolád. Nejúspěšnějším 

sběračem se pro letošní rok stala Mateřská škola Juta Dvůr Králové n. Lab., která nasbírala 

celkem 129 kg. Cenu nejlepšího třidiče získala Mateřská škola Dubenec a to proto, že v 33 kg 

hliníku jsem našla pouze tři odpadky, které mezi hliník nepatří. Velké poděkování patří 

pedagogům ze škol a školek, které vedou děti k ekologickému smýšlení a za perfektní 

spolupráci při organizaci svozu hliníkového odpadu. Děkuji také sběrnému dvoru Lukas trade 

s. r. o. za pevné nervy při našich „třídenních nájezdech“ .  

 

1. Mateřská škola Juta Dvůr Králové n. Lab.    129 kg     

2. Základní škola Podharť Dvůr Králové n. Lab.   82 kg 

3. Mateřská škola Radost Třebihošť     48 kg 

4. Gymnázium Dvůr Králové n. Lab. – Klub Natura   37 kg 

5. Mateřská škola Dubenec       33 kg 

6. Základní škola Schulzovy sady Dvůr Králové n. Lab. - 6. D 26 kg 

7. Mateřská škola Drtinova Dvůr Králové n. Lab.   23 kg 

8. Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové n. Lab.  19 kg 

9. Dům dětí a mládeže Jednička      7 kg 

10. Mateřská škola Lanžov      4 kg 

10. Základní škola Schulzovy sady Dvůr Králové n. Lab. – 7. B  4 kg 
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