
Ať žijí duchové I.   

Tato akce má v DDM Jednička dlouholetou tradici, kterou nezničil ani 

Covid. Naopak počet zájemců o tuto akci výrazně narostl. Původní 

kapacitu 24 dětí jsme navýšili na 30 a i tak byla o volná místa rvačka a 

zbylo ještě dost náhradníků, které jsme museli odmítnout. Program 

byl nabitý činnostmi, ale díky dostatečnému počtu organizátorů se 

vše zvládlo v pohodě a každé z přihlášených dětí si spokojené odneslo 

domů kostlivce z podpalových dřívek, vydlabanou dýni, 

halloweenskou masku zdobenou barevnými písky, dýni z mandarinky 

a vlastnoručně upečenou mumii z párku a listového těsta. Protože se 

v Jedničce opět sešla skupinka dětí s chutí ke tvoření, všichni dohromady jsme si podzimní prázdniny skvěle užili. 
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Laser Game Hradec Králové  

Na čtvrtek 27. října 2022 - druhý den podzimních prázdnin, nabídla Jednička 

dětem zajímavý výlet do našeho krajského města. Zájemci se průběžně 

přihlašovaly a odhlašovaly kvůli nemocem. Nakonec se jich zúčastnilo 13. 

Největší atrakcí byla samozřejmě laserová střelnice. Děti se pohybovaly a 

ukrývaly v potemnělých prostorách a snažili se zasáhnout soupeře. Trefu 

potvrdilo blikání bílých světel na vestě zasaženého. Velkým lákadlem k dobytí a 

ovládnutí byly „střelecké věže“. Většina dětí se rychlým pohybem v aréně pěkně 

zpotila, to jim ale nevzalo chuť dál a dál „bojovat“. Určitě by uvítaly delší pobyt 

„na bojišti“, ale před nimi byly ještě další dva cíle. Tím prvním byla historická Bílá věž na Velkém náměstí. Všechny 

upoutal krásný skleněný model věže uvnitř schodiště, který nabízel pohled do útrob stavby a navíc měnil barvy. 

Líbil se i třetí největší zvon u nás – Augustýn. Díky pěknému slunečnému 

počasí si děti užily i krásný pohled na město z ochozu věže. Další program 

vyplnila návštěva Infocentra obnovitelných zdrojů u známého jezu Hučáku. 

Děti se dozvěděly, jak fungují různé energie – vítr, voda, … a mnohé si i 

vyzkoušely na různých funkčních modelech. Ve zbývajícím čase využily k hrám 

sousední park s prolézačkami a skluzavkami. Úspěšný výlet celá výprava 

završila v cukrárně U Mlsouna nad zákusky a dalšími dobrotami. I díky 

krásnému počasí to byl opravdu vydařený prázdninový den!                                                                                                          
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Podzimáček pro MŠ Nemojov, MŠ Drtinova a MŠ Libotov 

DDM Jednička nabízí celou řadu výukových programu pro děti z mateřských a základních škol, ale žádný z nich 

není tak oblíbený jako právě Podzimáček. Každý rok na podzim si tento 

program objedná většinou hned několik školek. Oblíbenost programu 

podtrhává i fakt, že školky nabídku tohoto programu využívají 

opakovaně. 

 S Podzimáčkem si děti vypráví o všech ročních obdobích, ale zejména o 

podzimu – jak se mění příroda a počasí, jak se zvířátka chystají na zimu, 

které svátky se na podzim slaví, jaké dozrává ovoce a zelenina a 

podobně. Děti si vyzkouší 

poznat po hmatu podzimní 

plody, posbírat listí a vytřídit 

je podle podzimních barev, překonají trasu s překážkami stejně jako 

ptáčci, kteří odlétají do zimních krajin, ochutnají podzimní ovoce a 

zeleninu, na vlastní kůži pocítí podzimní počasí s jeho větrem, deštěm a 

mlhou a mnoho dalšího. Letos k nám zavítaly děti z MŠ v Nemojově, 

Libotově a dvorské školky Drtinova. 

(MŠ Nemojov 10. 10., MŠ Libotov 19. 10., MŠ Drtinova 20.10.) 
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Ekoprocházka 

 

Krátkým programem doplnila Podzimáček pro MŠ Nemojov 10. 10. 2022. Děti poznávaly stromy listů a připomněly 

si, který listnatý strom  neopadá a který jehličnatý naopak ano. Na obrázkových tabulích si prohlédly, jak se mění 

barvy srsti zvěře na zimu, co si zvířátka chystají do zásoby, kde bydlí veverka, kteří ptáci u nás v zimě zůstávají a 

kteří odlétají. Také si prohlédly jelení paroh a dozvěděly se mnohé o jeho růstu a shazování. Program završila 

závěrečná soutěž „Veverka si dělá zásoby“.  
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