
Karneval   

Na neděli 29. ledna si Dům dětí a mládeže Jednička připravil 

tradiční dětský karneval, jež se konal po dvouleté pauze. 

V aule SPOŠ se sešlo přes 300 dětí a rodičů v maskách, aby si 

s námi užili spoustu zábavy. Na děti čekaly hry a soutěže, ve 

kterých si mohly vysoutěžit sladké odměny. Paní zima s Pipi 

dlouhou punčochou si s dětmi zatancovaly a nechyběla ani 

vystoupení našich kroužků. Karneval zahájilo sólo 

vystoupení Natálie Pilařové z kroužku Twirlingu, následovalo 

vystoupení twirlingové skupiny Twirlstars a během karnevalu 

jsme měli možnost shlédnout i vystoupení mažoretek Tweety, a 

to jak kadetek, tak také juniorek. Připravené byly také 

slosovatelné vstupenky a spolu s nimi i krásné ceny. K tanci hrál 

DJ Furat, který s sebou dětem přivezl i oblíbený bublifuk. Všem 

moc děkujeme za krásné odpoledne plné zábavy. Také 

děkujeme vedoucím kroužků Twirlingu a mažoretek Tweety za 

krásná vystoupení.  

Autor: Elena Rückerová  

ZIMNÍ POHÁDKA V JEDNIČCE - další z řady vzdělávacích programů DDM 

navštívily tentokrát děti z MŠ Dvořákova  

V polovině ledna přišly děti z mateřské školy Dvořákova 

k nám do Jedničky, aby se něco zajímavého a nového 

naučily a dozvěděly o zimě – nejchladnějším ročním 

období. Celým programem je provázela hodná Zimní víla, 

která dětem vyprávěla příběh o holčičce Rozárce, jež tak 

rozzlobila Paní Zimu, že ta ji potrestala a proměnila její 

srdíčko v kousky ledu. Děti se ale s hodnou vílou 

domluvily, že to tak nenechají a Rozárce pomohou. 

Vydaly se tedy na cestu zimním palácem, kde plnily 

nejrůznější úkoly Paní Zimy. Za každý splněný úkol získaly část Rozárčina srdíčka a také se vždy něco 

nového naučily. S vílou si povídaly o ročních obdobích a zejména o zimě, jaká je krásná a zábavná a 

zároveň i záludná a nebezpečná, co dělají v zimě zvířátka, jak vypadá sněhová vločka, proč studí led a 

mnoho dalšího. Děti byly moc šikovné a všechno krásně zvládly. Proto se jim nakonec podařilo složit 

všechny střípky Rozárčina srdéčka a tím ji zachránit.  

 

Autor: Sylvie Černotová 

Výukový program Putování vesmírem 

V úterý 31. 1. 2023 se do DDM Jednička přijela podívat MŠ Nemojov. 

Celý program jsme začali na planetě Země, v České republice, 

v Královehradeckém kraji a hlavně v DDM Jednička. „Vidíme hodně 

daleko, až na velkou hvězdu, která nese jméno Slunce“. Pověděli 

jsme si, v čem všem je tato hvězda důležitá pro náš život. Ale máme i 



další hvězdy! A vypravili jsme se je objevovat. Severka, Polárka, Jitřenka, ale i Velký vůz, Hadonož 

nebo Labuť – o tom všem jsme si povídali při odpočívání a sledování krásné noční oblohy. Následně 

jsme si sbalili batůžek se vším potřebným, co správný kosmonaut potřebuje, složili jsme si raketu a už 

jsme létali kolem planet. Nakonec děti dostali medaili, že perfektně zvládly práci kosmonauta a vrátili 

jsme se na naši planetu Zemi.  

 

Autor:  Mgr. Alena Hušková   

 

Hádej, co jsem za zvíře  

Ve dnech 10. – 12. 1. 2023 se konal v pořadí již XIX. ročník přírodovědné soutěže Hádej, co jsem za 
zvíře? I tentokrát byla určena žákům 2. – 4. tříd základních škol našeho města. Úkolem bylo poznat 20 
zástupců zejména naší divoké fauny, jako město známého Safari Parku jsme nachystali i několik 
obrázků jeho chovanců. Soutěž byla poměrně náročná. Poznávalo se nejen z obrázků, ale k vidění byl 
i jelení paroh, ptačí vycpanina, kožešina a lebka dvou našich šelem. Děti si tak měly možnost své 
znalosti nejen ověřit, ale i trochu rozšířit. Za správné rodové jméno získaly 1 bod, pokud dobře 
doplnily i jméno druhové, obdržely další  ½ bodu. Maximální bodový zisk tak byl 30 bodů. Za 
nesprávné odpovědi se body neodčítaly. 
 
I tentokrát jsme jako malý bonus připravili po soutěži ukázku nerostů, hornin a zkamenělin, z nichž 
mnohé odkazovaly na náš region a přímo také na Královédvorsko.  
 
Potěšila nás velmi dobrá účast. Pět tříd zastupovalo ZŠ Schulzovy sady, po jedné vyslaly do soutěže ZŠ 
Strž a ZŠ Podharť. Celkem se o co největší bodový zisk utkalo 127 žáků.   
 
Ocenění získali vždy 3 nejlepší z každé třídy, odměněni byli i nejúspěšnější soutěžící bez rozdílu 
kategorie. Rozhodoval nejvyšší bodový zisk s přihlédnutím k věku žáků. Celkovými vítězi se tak stali 
Vojtěch Tichý z 2. C ZŠ Schulzovy sady, který obdržel 14,5 bodu a Elena Peterová spolu s Bastienem 
Faltou z 3. třídy ZŠ Podharť , oba se ziskem 16 bodů. 
 

Autor:  Bc. Vladimír Jiřička   

 
 

Naše zvířátka 

Vzdělávací přednáška s projekcí nazvaná Naše zvířátka je už několik let na seznamu vzdělávacích 

pořadů Jedničky. Doplňuje a rozšiřuje znalosti o naší divoké fauně. Je určena žákům  I. stupně ZŠ. 

Obvykle o něj jeví největší zájem pedagogové 4. tříd. 

Tak tomu bylo i v lednu 2023. Přednášky pro své třídy 4. A a 4. B si objednaly p. učitelky Podubecká a 

Čiháková ze Základní školy Strž Dvůr Králové nad Labem na 24. ledna 2023. Žákům byl představen 

základní výčet několika typických zástupců naší divoké fauny – zajíc, liška, srnec, bažant, divoké 

prase… Dozvěděli se mnohé o jejich životě, včetně zajímavostí, připomněli si označení jednotlivých 

pohlaví. Nechyběla ani část věnovaná myslivosti a zvířecím rekordům. 

Děti živě reagovaly a bylo vidět, že je přednáška zajímá. Akce se zúčastnilo celkem 35 žáků. 

Autor:  Bc. Vladimír Jiřička 


