
 

Jarní prázdniny s Jedničkou úplně jinak 
 

Před rokem touto dobou, když jsme v Jedničce pořádali jarní prázdniny, neměl nikdo z nás 

sebemenší tušení, že to je poslední akce ve školním roce 2019/2020. To, že nebudou jarní 

prázdniny ani žádné jiné akce a kroužky v Jedničce ani za rok, nás nenapadlo už vůbec. A 

přesto se tak bohužel stalo.  

Protože jsme ale nechtěli sedět s rukama v klíně, začali 

jsme přemýšlet nad tím, jak by se dal připravit program 

pro děti a rodiče bezpečně, v otevřeném prostoru a 

bezkontaktně. Zkrátka tak, jak jsme v této době nuceni 

všichni žít. A podařilo se! Připravili jsme pět 

samostatných aktivit, jako je pět dní jarních prázdnin. 

Každá byla umístěna jinde a bylo možné ji absolvovat 

individuálně nebo v rámci rodiny zcela bezpečně, bez 

použití jakýchkoliv pomůcek a v libovolném čase mezi 

8.30 a 16.00 hodinou. 

První aktivita provedla všechny účastníky po zajímavých místech Dvora Králové zábavnou 

formou hledání GPS souřadnic. Poslední souřadnice vedly k pokladu loupežníka Sochorka a 

každý úspěšný absolvent této trasy si směl z pokladu odnést jednu věc dle svého výběru. 

„Sportem ku zdraví“ hlásal slogan naší druhé aktivity, 

která byla pro všechny zájemce připravena v parku 

Schulzových sadů. Jednotlivé disciplíny s popisem si 

účastníci mohli přečíst na cedulích upevněných na 

stromech různě v parku a plnit je tak dle vlastních sil, 

zájmu a možností. 

Třetí aktivita vedla lesní stezkou za zvířátky. Každý, kdo 

se ji zúčastnil, se nejenom dozvěděl spoustu zajímavostí o 

lese, ale také mohl plnit drobné úkoly a vzít něco dobrého 

pro zvířátka do krmelce, protože právě u něj naše lesní stezka končila. 

 

Pro všechny šikuly, malíře a kutily byla připravená čtvrtá aktivita 

s názvem Tvoření je radost. Na kůlnu Jedničky mohl vystavit svůj 

obrázek nebo jiný výtvor každý, kdo se do této činnosti chtěl zapojit. 

Všechny doma vyrobená a namalovaná dílka však musela být opatřena 

ochranou proti vlhku, dešti a mrazu, neboť 

venkovní výstavka trvala celý týden. 

 

Poslední činnost se zaměřila nejen na pobyt venku, ale také na 

mozkové závity účastníků. Na dopravním hřišti a v přilehlém 

parku čekaly na zájemce logické úlohy, hádanky, rébusy a kvízy 



rozdělené do dvou skupin – pro mladší a starší děti. Vše šlo plnit bez pomoci tužky a papíru a 

správnou odpověď si každý účastník mohl ihned zkontrolovat na rubové straně úkolu.  

Přesný počet účastníků neznáme, neboť se nikdo nikam nehlásil ani nezapisoval, vše bylo 

volně přístupné a dobrovolné. Zpětnou vazbu jsme ale získali z příspěvků a fotografií, které 

nám někteří účastníci poslali nebo napsali na facebook či instagram. Nejlepší příspěvky a 

nejaktivnější účastníky jsme odměnili volnou vstupenkou na libovolné akce Jedničky, které, 

jak všichni pevně věříme a doufáme, bude možné už bez omezení pořádat ve školním roce 

2021/2022. 

V následujícím týdnu jsme připravené aktivity 

ještě nabídli všem mateřským školám, 1. a 2. 

ročníkům základních škol jako zpestření jejich 

vycházek nebo jako alternativu tělesné výchovy. 

Zpětnou vazbu jsme obdrželi přes facebook pouze 

od MŠ Dvořákova, která se účastnila sportovních 

aktivit v parku Schulzových sadů, ale doufáme, že 

nebyli jediní, a že naše vynaložené úsilí přispělo 

ke zpestření nudného coronavirového volného 

času mnoha dětí.  

Autor: Sylvie Černotová, Dis.  

 

     



    
 

 

            



 

      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výstava dětských prací aneb soutěž Poznej pohádku 
 

Vše začalo na začátku roku 2021, kdy jsme v DDM Jednička začali 

shromažďovat výkresy do výtvarné soutěže „Zima plná pohádek“. Na 

konci měsíce ledna jsme vybrali celkem 20 prací, které jsme vystavili na 

zděný plot před DDM Jedničkou. Nejen, že výstava zaujala všechny 

kolemjdoucí, ale především děti se mohly zapojit do soutěže „Poznej 

pohádku“. Dvacet pohádek se snažilo poznat několik škol, ale i několik 

rodin, které si touto aktivitou zpestřilo procházku. Zájemci mohli vhodit 

své odpovědi do schránky u DDM Jedničky. Do této soutěže se zapojili 

celkem 3 školy – MŠ Juta, ZŠ Schulzovy sady 2. A a Mateřinka. A k nim se přidalo 9 rodin. 

Celkem tedy 42 dětí a 11 rodičů či dozorů (pedagogů). 

 

 

1. místo – L. B. a L. B.    (15 správně) 

2. místo – E. Š.     (14 správně) 

3. místo – Š. Š. a J. Š.    (13 správně) 

3. místo – ZŠ Schulzovy sady 2. A (13 správně) 

4. místo – H.     (12 správně) 

5. místo – A. J.     (11 správně) 

5. místo – A. Š. a L. Š.    (11 správně) 

5. místo – MŠ Juta   (11 správně) 

5. místo – Mateřinka   (11 správně) 

6. místo – J. M. a B. M.    (10 správně) 

7. místo – A. Č.     (9 správně) 

7. místo – O. Č.    (9 správně) 

 

Autor: Mgr. Alena Hušková  

   

 


