
Pololetky v Jedničce  

Na pololetní prázdniny připravuje DDM Jednička tradiční akce pro děti, 

které si při jednodenním volnu nechtějí nudit doma, ale chtějí svůj 

volný čas strávit kreativně a smysluplně. Jednou z takovýchto tradičních 

akcí jsou i takzvané „Pololetky s Jedničkou“. Na celý den je pro děti 

připravený program plný tvoření a her. Stejně tak tomu bylo i letos a 

skupinka dvanácti dětí, která se v pátek 4. února sešla v Jedničce, 

tvořila vlastnoruční kalendáře, panenky z vlny nebo dárkové kornoutky 

s koupelnovou solí a bylinkami. Čas zbyl i na volnou hru dětí v naší nově 

vybudované herně, která vznikla z  bývalé společenské místnosti. Škoda 

jen, že díky onemocnění a karanténám se nesešlo více dětí a některé 

musely svou účast i na poslední chvíli zrušit. Snad již brzy bude covidová 

epidemie za námi a účast na dalších akcích, které chystáme, bude 

výrazně lepší.  

Autor: Sylvie Černotová 

 

Vzdělávací program „Putujeme vesmírem“  

Ve čtvrtek do DDM Jednička přijelo 14 dětí z MŠ 
Nemojov. Skupinka dětí ve věku 3 – 7 let si přijela 
popovídat o vesmíru. Zažít zajímavé zážitky a dozvědět 
se něco zajímavého. Na prvním stanoviště jsme si řekli, 
kde vůbec jsme – DDM Jednička, Dvůr Králové nad 
Labem, Česká republika … společně jsme se dopátrali, že 
jsme vlastně na planetě zemi. Dalším tématem byla naše 
největší hvězda, která zajišťuje život na Zemi – Slunce… 
Šli jsme ale objevovat další hvězdy a souhvězdí. „Děti, 
poletíme se podívat do vesmíru?“. Kdo by nesouhlasil. 
Společně jsme si sbalili batoh se vším potřebným a postavili jsme si raketu! Létali jsme kolem planet a 
poznávali jsme je. Byla to parádní výprava. Děti na konci dostaly medaili a tentokrát jeli autobusem 
zpět do školky.   

Autor: Mgr. Alena Hušková  

Výlet do Aquaparku a Muzea kouzel  

Na první den jarních prázdnin jsme si pro děti připravili 

výlet do Aquaparku a Muzea kouzel. Po dvou letech se nám 

konečně podařilo výlet uskutečnit, jelikož v roce 2020 nám 

spadl kvůli vichřici strom do tratě, a tak jsme ani nikam 

nemohli vyjet a s dětmi jsme se přesunuli do DDM. V roce 

2021 nám výlet překazil Covid. Letos se však děti dočkaly a 

konečně jsme mohli vyrazit. V pondělí ráno se tak 17 dětí 



sešlo na vlakovém nádraží a společně jsme se vydali do Pardubic. První zastávka byla v Aquaparku. 

Děti se vydováděly v divoké řece, vyzkoušely si člunový tobogán či troj skluzavku, mohly si zkusit 

horolezeckou stěnu s pádem přímo do vody nebo si odpočinout ve vířivce. Poté, co jsme se posilnili 

obědem z balíčků či z bistra, nás čekal přesun do Muzea kouzel. Čekalo nás kouzelnické vystoupení 

a některé děti si dokonce mohly vysoutěžit drobné sladké odměny. Po téměř hodinovém vystoupení, 

kdy jsme viděli kouzla na jevišti i kouzla z místa, si některé z dětí zakoupily drobná kouzla, aby i ony 

mohly ohromit svým kouzelnickým uměním své blízké. Tím byl náš program u konce a měli jsme před 

sebou už jen cestu zpátky do Dvora Králové, kde si děti plné zážitků vyzvedli rodiče.  

Autor: Mgr. Veronika Málková  

 

 

 

 

 


