
 

Hurá do škol  

Autor: Mgr. Iveta Hanušová  

Den spolků  

Úvod školního roku se opět nesel v duchu spolupráce 

s MAS Dvůr Králové nad Labem. Ve čtvrtek 2. 9. 2021 se 

sešli na Hankově náměstí a na atletickém stationu 

organizace a spolky, které nabízí dětem, mládeži i 

dospělým volnočasové aktivity. Mezi nimi nemohla 

chybět ani DDM Jednička, která nejen že nabízí spousty 

kroužků, ale také organizuje akce pro děti i rodiče. Na 

stanovišti před Kinem svět si kolemjdoucí mohli vzít 

nabídku kroužků, vyplnit nebo odevzdat přihlášku. 

Samozřejmě bylo možné se informovat k jakémukoliv 

kroužku. Pro děti byla nachystaná lezecká stěna, RC modely, tvoření šašků, ale i deskové hry a trať 

s vláčky. Děti měly spoustu času si cokoliv vyzkoušet a užít si odpoledne s DDM Jedničkou.  
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DDM Jednička na akci HC Rhodos 

 

 

Autor: Mgr. Iveta Hanušová  

Zlatá Tužka 

Další ročník celostátní literární soutěže Zlatá tužka přinesl opět o něco vyšší počet účastníků a také 
některé velmi pěkné práce. Čtyřčlenná porota hodnotila 78 soutěžních příspěvků od 72 autorek a 
autorů ze Svobody nad Úpou, Janova nad Nisou, Chrastavy, Mělníka, Kladna, Prahy, Mirotic, Písku, 
Proseče, Klokočova, Jihlavy, Brna, Holubic, Ivančic, Holešova, Kunovic, Ostravy… Nejvíce prací do 



soutěže letos zaslala Základní škola E. Beneše Písek. Žáci z jihu Čech patří k tradičním účastníkům a 
chlubí se mnoha úspěchy. Prosadili se i tentokrát – získali jedno první místo a tři čestná uznání 
Oceněno bylo celkem 19 autorů. Jsou mezi nimi i dva místní. Aneta ERBENOVÁ, žákyně ZŠ Strž, si 
odnesla 2. cenu v kategorii A za příběh Život v lednici. Štěpán Hroneš ze ZŠ 5. května získal za 
básničku Já a můj pes v téže kategorii čestné uznání. Letos byla poprvé udělena zvláštní cena Eso 
Zlaté tužky.  Za věrnost soutěži a dlouhodobě výborné výsledky ji získaly jako první dvě mladé 
pisatelky z věkové kategorie C – Denisa Korotvičková z Trutnova a Veronika Polášková z Chrastavy. 
Letošní soutěž byla zakončena Slavnostním vyhodnocením ve středu 15. září 2021 v budově špýcharu 
Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem za účasti více než třicítky účastníků – oceněných 
autorek a autorů s doprovodem. Posun ukončení soutěže z měsíce května byl i tentokrát zapříčiněn 
zdravotní situací kolem korona viru. Program mohl být připraven díky grantu Ministerstva kultury ČR, 
které na akci zastupovala ing. Alena Kunčíková. Za Město Dvůr Králové účastníky přivítala 
místostarostka Mgr. Alexandra Jiřičková. Kromě vlastního ocenění je čekalo malé vystoupení SHŠ 
Legenda Aurea. Další část programu proběhla v Ratibořicích. Mladí autoři se svými blízkými si 
prohlédli Herecké muzeum Viktorka a vyslechli vyprávění amatérského filmaře Jaroslava Nykla o 
vzniku animovaného filmu doprovázené několika snímky z jeho tvorby. Program završila literární 
procházka babiččiným údolím s průvodkyní. XXVI. ročník Zlaté tužky se opravdu vydařil. 
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Fit víkend  

V září jsme mezi naše stále akce zařadili i akci novou, která se 

nesla v duchu sportu. Fit víkendu se zúčastnilo celkem sedm 

žen, které si vyzkoušely různé sporty. Zkusit si mohli Jumping, 

Poledance, jóga v síti, Dancehall, ale i kruhový trénink, Zumbu 

nebo jógu. Nesměl chybět i relax v pohodě vířivky a dobrého 

jídla.  

Autor: Mgr. Alena Hušková  

 

Den Jazyků  

Po roční pauze, kdy bylo velice komplikované cestování 

cizinců do České republiky, jsme opět obnovili akci Den 

jazyků. V souvislosti s mezinárodním dnem jazyků si žáci 

z 2. stupně ZŠ mohli přijít 

do DDM Jednička 

poslechnout různé jazyky a 

dozvědět se zajímavé 

informace o zemích. 

V letošním roce k nám 

zavítalo celkem 7 cizinců, kteří během dvou dnů zajistili 6 stanovišť 

pro 22 tříd, a to nejen ze škol ve Dvoře Králové nad Labem.  

Žáci se mohli setkat s Nestrem z Bolivie, který prezentoval španělský 

jazyk. Na jiném stanovišti byla představená Slovinština, kde Katja 



s dětmi četla pohádku v jejím rodném jazyce. Ukrajina a její typické pokrmy, podobnost ukrajinštiny a 

ruštiny - to vše představila Alla. Mezi nás zavítala také Veronica, která vyrůstala v Zambii, a její jazyk 

Bemba byl pro žáky velice zajímavý. Ve středu se k nám přijel podívat také mladý student Michel, 

který vyrůstal v Sýrii. Jeho cílem bylo představit arabský jazyk a zemi, kde jsou i krásná místa ne jen 

poušť a špína. Žáci také mohli zpovídat Nur a zjišťovat, jak se žije a mluví v Kazachstánu. Nejblíže to 

měl Adam ze sousedního Polska. Ten nám přiblížil podobnost českého jazyka a polštiny a zároveň i 

související záludnosti. Na některých stanovištích mohli žáci s lektory komunikovat v češtině, někde 

však museli komunikovat v anglickém jazyce. Věřím, že žáci uvítali zpestření v jejich výuce a odnesli si 

spoustu zážitků a nových informací.  
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Kurz zdravotníka 
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DDM Jednička na Dni bezpečnosti v MŠ Drtinova  

Ve čtvrtek 30. 9. se v MŠ Drtinova konala 
odložená akce z jara, která nesla název Den 
Bezpečnosti. Na zahradu MŠ Drtinova dorazily 
děti ze všech pracovišť školky v celkovém počtu 
106 dětí. Na akci bylo připraveno 5 stanovišť, 
které děti seznamovaly především se složkami 
integrovaného záchranného systému. Naším 
úkolem bylo připravit si pro děti stanoviště 
zaměřené na dopravní výchovu. To jsme měli 
ještě vnitřně rozčleněné na dvě půlky: první se 
týkala jízdy na dopravním hřišti a základních 
předpisů, druhá se pak týkala dopravy a 
vybavení chodce, cyklisty či bruslaře, k čemuž 
jsme využívali výukové tabule. Při přesunech 
mezi našimi stanovišti jsme ještě trénovali 
správné přecházení silnice. Celkově se u nás vystřídalo 10 skupin dětí, které u nás strávily vždy 20 
minut. Na konci každého bloku děti dostaly ještě drobný dárek v podobě dopravních omalovánek.  
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