
Projekt Zdravě do života 

Soutěžní odpoledne pro žáky ze Speciální školy v Hradci Králové – zaměřeno na EVVO 

Ve čtvrtek 3. května 2018 jsme připravili soutěžní odpoledne pro děti z družiny speciální školy. Jsou 

to již naše stálice, se kterými spolupracujeme několik let, a proto víme, co od sebe navzájem můžeme 

očekávat. My vymýšlíme vzdělávací "sranda" aktivity - tentokrát v duchu ekologie. Děti, se po hlavě 

pouští do všech připravených úkolů a nepřestávají nás překvapovat svými postřehy. Letos jsme využili 

novinek na naší zahradě a seznámili děti s krmítkem pro veverku, hmyzím domečkem a ukázali jim i 

hnízdící holubici na okně DM. 

 

 

 

Beseda: Škodlivost drog – podávání informací o drogové scéně v regionu Královéhradecka 

12. 6. 2018 se na DMH konala beseda o škodlivosti drog. Žáci se dozvěděli důležité informace o 

užívaných drogách, a to legálních i nelegálních, službách, které jsou pro uživatele drog dostupné, a 

byly jim poskytnuty další zajímavé informace. 

 

 

 

 

http://galerie.zshk.cz/var/albums/dm/%C5%A1k.rok-2017-18/Spole%C4%8Densk%C3%A9-akce/Ekologick%C3%A9-odpoledne-pro-dru%C5%BEinu/IMG_5714.JPG?m=1526027150
http://galerie.zshk.cz/var/albums/dm/%C5%A1k.rok-2017-18/Spole%C4%8Densk%C3%A9-akce/Beseda-drogy/IMG_5995.JPG?m=1528878291


 

Prevence rasismu a xenofobie - soutěžní odpoledne pro žáky ze Speciální školy v Hradci 

Králové.  

Ve čtvrtek 11. října 2018 jsme na zahradě domova mládeže v Hradecké ulici přivítali žáky ze školní 

družiny speciální školy, pro které si naši žáci připravili několik soutěžních zastávek. Děti poznávaly 

stromy, hádaly pohádky, trefovaly se na cíl, lovily ježka z klece a za splnění všech úkolů získaly 

fairtradový balíček plný dobrot. 

 

 

 

 

Beseda: 2x beseda na téma AIDS a škodlivost kouření  

Dne 12. 11. 2018 proběhly na domově mládeže Hradecká dvě besedy s tématy HIV/AIDS a kouření. 

Zajímavé přednášky si nenechali uniknout ani studenti z DM Komenského. 

Účast byla velká, celkem 82 žáků. Děkujeme panu 

Černohorskému za zajímavé pojetí přednášky a velmi 

přínosné informace.  

 

 

 

 

 

http://galerie.zshk.cz/var/albums/dm/_%C5%A1k.rok-2018-19/Spole%C4%8Densk%C3%A9-akce/P%C5%99edn%C3%A1%C5%A1ky-AIDS,kou%C5%99en%C3%AD-pan-%C4%8Cernohorsk%C3%BD/IMG_6505.JPG?m=1542269001
http://galerie.zshk.cz/var/albums/dm/_%C5%A1k.rok-2018-19/Spole%C4%8Densk%C3%A9-akce/P%C5%99edn%C3%A1%C5%A1ky-AIDS,kou%C5%99en%C3%AD-pan-%C4%8Cernohorsk%C3%BD/IMG_6517.JPG?m=1542269006
http://galerie.zshk.cz/var/albums/dm/_%C5%A1k.rok-2018-19/EVVO-aktivity/Odpoledne-pro-d%C4%9Bti-z-dru%C5%BEiny/IMG_6355.JPG?m=1542000188
http://galerie.zshk.cz/var/albums/dm/_%C5%A1k.rok-2018-19/EVVO-aktivity/Odpoledne-pro-d%C4%9Bti-z-dru%C5%BEiny/IMG_6383.JPG?m=1542000192


 

Soutěžní hra ,,RISKUJ“ na téma: HIV/AIDS 

První prosinec je vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací jako „Světový den boje proti AIDS“. 

Proto u nás na DM Hradecká proběhla vědomostní soutěž „Riskuj“ zaměřená na tuto problematiku. 

Soutěžního klání se zúčastnilo 10 žáků. Přišlo i několik diváků, kteří nadšeně podporovali své 

favority.  Nezapomnělo se ani na ceny a každý soutěžící si odnesl pěknou pozornost. Všichni se 

dozvěděli mnoho nových a potřebných informací a 

odcházeli s pocitem dobře prožitého odpoledne. 

  

 

 

Interaktivní odpoledne HIV/AIDS 

V úterý 11. 12. 2018 si žáci ubytovaní na domovech mládeže zopakovali znalosti z oblasti prevence 

HIV/AIDS. Navázali jsme na školní výuku a pustili si krátkou ukázku z Yuotube z pořadu 

Nezkreslená věda. Poté jsme si zopakovali několik statistických údajů týkajících se letošního roku a 

nově nakažených HIV. Na dalším stanovišti předvedli žáci své znalosti z oblasti kultury a sportu. 

 

 

 

  Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje 

http://galerie.zshk.cz/var/albums/dm/_%C5%A1k.rok-2018-19/Sout%C4%9B%C5%BEe/Riskuj/IMG_6872.JPG?m=1543495831
http://galerie.zshk.cz/var/albums/dm/_%C5%A1k.rok-2018-19/Sout%C4%9B%C5%BEe/Riskuj/IMG_6882.JPG?m=1543495834

