
Pojď si s námi hrát 

Na druhý den jarních prázdnin byla pro děti 
nachystána akce s názvem Pojď si s námi hrát, na 
kterou dorazilo celkem 17 dětí. Děti se scházely 
kolem 8 hodiny u pohádky, poté přišly na řadu 
seznamovací hry a hry pohybové. V průběhu 
dopoledne si děti zahrály velké množství deskových 
her, hrály si i s hračkami ve společenské místnosti, 
nebo si kreslily. Dopoledne jsme rovněž zařadili 
pohybovou hru na týmy, za kterou si pak děti 
odnesly i drobné ceny. Jelikož bylo hezké počasí, na 
oběd jsme se vydali dříve a šli jsme ještě na 
procházku. Po poledním klidu jsme pokračovali v 
hraní deskových her až do doby, než si pro děti 
začali chodit rodiče.  

Autor: Mgr. Veronika Málková  

Filmařská expedice Praha  

Ve středu 2. 3. jsme se s partičkou 10 děti vydali 
vlakem do Prahy. Mírné komplikace a zpoždění nám 
však nevzalo z tváří úsměv, a co by dup jsme byli v 
Meetme23. Stylové ubytování nás velice mile 
překvapilo. Vzali jsme kameru, foťák a další rekvizity 
a vydali se na Výstavu světové animace. Cestou jsme 
natáčeli různá vtipná videa, jako podklady pro náš 
krátký amatérský film. Vše se zadařilo a po návštěvě 
výstavy jsme se vrátili zpět… odpočinek a jdeme si 
hrát. Večer nesměla chybět zábava u deskové hry 
Aktivity. Druhý den jsme se vydali do OC Štěrboholy, 
kde byla výstava 

interaktivních IQ prvků. Zapojit hlavy a nakoupit vše potřebné bylo 
hlavním cílem této návštěvy a už míříme „na druhou půlku“ Prahy do 
ČT Déčko svět. Děti si prošly interaktivní výstavu a naše cesta vedla 
dál … až ke Karlovu mostu do Muzea Karla Zemana. Filmově zaměřená 
výstava s pátrací akcí byla velice úspěšná. V muzeu vzniklo několik 
zajímavých videí před zeleným plátnem. Spokojené děti plné zážitků 
se vydaly na ubytování, kde na ně po večeři čekal další program, a to 
beseda s Josefem Mádlem ze CNN Prima News. Všichni měli zajímavé 
otázky a Pepa dokázal velice zajímavě mluvit o svých zážitcích a zkušenostech z natáčení a 
reportérské práce. Po vyčerpávajícím posezení s moderátorem Josefem Mádlem jsme ulehli do 
postelí, abychom načerpali sílu na poslední den. Poslední den nás překvapila bílá zasněžená Praha, 
nesměli chybět sněhové radovánky a natáčení.  Následně jsme se vydali na hlavní nádraží. Plní zážitků 
jsme nasedli do vlaku a míříme domů do Dvora Králové.  
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Veselá Vařečka na SŠGS Nová Paka 

V rámci kroužku Veselá Vařečka jsme měli možnost navštívit 
Střední školu gastronomie a služeb v Nové Pace. Paní 
mistrové a studenti si pro nás připravili zajímavé 
workshopy. Na prvním workshopu jsme se stali barmany. 
Vyzkoušeli jsme si míchání různých drinků, další částí bylo 
flambování palačinek i tady si mohli odvážlivci vše 
vyzkoušet. Za 14 dní jsme absolvovali druhou návštěvu, 
tentokrát zaměřenou na cukrařinu. Děti měli možnost na 
buflér vymodelovat krásného krabíka z cukrářské 
modelovací hmoty. Tyto dva výlety velice zpestřily náš 
kroužek a děti byly nadšené.  
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