
Hádej, co jsem za zvíře 
Další, v pořadí již XVIII. ročník přírodovědné soutěže Hádej, co jsem za zvíře proběhl ve dnech 11. – 
13. 1. 2022. Cílem tohoto klání, určeného žákům 2. – 4. tříd bylo poznat 20 zástupců zejména naší, 
v několika případech i cizí divoké fauny. Vodítkem byly nejenom barevné obrázky, ale také kůže a 
lebky. Je škoda, že se tentokrát zúčastnila pouze ZŠ Schulzovy sady. Částečně to přičítáme i zdravotní 
situaci způsobené korona virem, v jejímž důsledku se některé třídy dostaly do karantény. 
Zmiňovanou školu reprezentovaly 4 třídy - 2. C, 3. A, 3. C a 4. C. Celkem soutěžilo 81 dětí.  
Soutěžící poznávali celkem 20 zvířat. V 9 případech vybírali ze tří možností, další poznávali přímo. I 
tentokrát jsme oproti loňsku obměnili valnou většinu obrázků. Maximální možný bodový zisk byl 23 
bodů. Za nesprávné odpovědi se body neodčítaly. 
Rozdíly ve znalostech žáků byly opravdu velké – bodový zisk se pohyboval od 2 až po 15 bodů  

První místo v rámci třídy 2. C získal s počtem 13,5 bodu Sebastián Mašin, který se, vzhledem 
k svému věku, stal celkovým vítězem soutěže. Nejúspěšnější zástupkyní 3. C byla Natálie 
Goldšmídová se ziskem 13 bodů. Kryštof Jan Malík byl nejlepším žákem 3. A. Získal 15 bodů. 
Ve 4. C se podělily o vítězství celkem tři děti – Tadeáš Brož, Matěj Kožešník, a Barbora 
Ježková, všichni se ziskem 12 bodů. 
Tři nejlepší soutěžící z každé třídy obdrželi diplomy a drobné ceny. Poděkování patří Základní 
škole Schulzovy sady Dvůr Králové za účast nejen v této soutěži, ale za pravidelnou účast ve 
všech přírodovědných soutěžích Jedničky. 
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Den pro kutily  

Nejrůznější tvoření a vyrábění se dlouhodobě těší 

dětské pozornosti. Na táborech i kroužcích je to 

jedna z nejoblíbenějších činností. Však všichni 

známe, jaká je to radost, když se nám vlastníma 

rukama podaří něco vytvořit, kdy zrealizujeme 

své nápady nebo nějakým vlastnoručním 

výrobkem někoho potěšíme. 

V Jedničce nabízíme tvořivých aktivit hodně, ale 

tentokrát jsme se zaměřili zejména na kutilské 

tvoření, kde si hoši a dívky od osmi let mohli 

vyzkoušet také práci s nejrůznějším nářadím a 

materiálem. Většina dětí držela pilku nebo akušroubovák v ruce prvně, ale protože nikomu nechybělo 

nadšení, brzy se v dílně Jedničky řezalo, brousilo, vrtalo, lepilo a natíralo ostošest. Na výběr bylo 

několik variant výrobků, každý si mohl zvolit to, co se mu nejvíce líbí. Některé děti se rovnou vrhly do 

vlastních projektů nebo si dle vlastní fantazie upravily navržené vzory. Na to, co všechno malí kutilové 

vyrobili a jak jim to při práci se dřevem šlo od ruky, se můžete podívat ve fotogalerii Jedničky 

(https://ddmdvurkralove.cz/fotogalerie/).  

Pokud nám to pandemická situace a omezené prostorové podmínky dovolí, rádi bychom do 

budoucna nabídli více akcí zaměřených na polytechniku a řemeslnou práci, neboť zájem dětí o výrobu 

a „kutění“ je dobré rozvíjet a podporovat.                                                                
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