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Klání žáků darebáků

Martina Tomášová

Myšlenka na pořádání soutěže, které by se mohly zúčastnit všechny 3 místní základní školy, se zrodila v roce 2001 v 

hlavě ředitelky Městské knihovny Nové Město nad Metují, paní Z. Pfeiferové. Nápad vznikl u příležitosti oslav pětistého výročí 

založení města. Cílem Klání bylo nejen připravit zábavné odpoledne pro děti, ale především rozšířit jejich povědomí o našem 

městě. Ať už o jeho historii, přírodě či sportu. Poslední Klání se konalo v r. 2005 a poté se na několik let od soutěže upustilo.

Dne 9. 11. 2011 jsme se ke konání Klání žáků darebáků vrátili. Již tradičně ho pořádala Městská knihovna ve 

spolupráci s Městským úřadem, muzeem, sportovním klubem a místními školami. Opět se jednalo o soutěžní odpoledne, při 

kterém měli vybraní žáci 8. a 9. tříd zdejších základních škol možnost prověřit nejen své znalosti, ale také svoji zručnost a 

pohotovost.

Klání samotnému předcházely měsíce intenzivních příprav. Trávili jsme je přípravou scénáře, obvoláváním sponzorů, 

výrobou rekvizit, sháněním moderátorů a účinkujících a v neposlední řadě přípravou se soutěžícími. Ta spočívala v konání 

„lekcí“, které měly dětem v jednotlivých znalostních okruzích poskytnout základní poznatky a zdroje pro samostudium.

Soutěžní družstva tvořilo 6 žáků. V každém okruhu jich soutěžilo pouze 5 a soutěžící si sami mohli rozhodnout, kdo 

který okruh vynechá, zkrátka si sami mohli zvolit strategii a využít vždy ty nejlepší na dané téma. Praktických úkolů, které 

střídaly vědomostní, se účastnili všichni členové družstev.

Čtyři vědomostní okruhy byly následující: Historie Nového Města, Sport, Regionální literatura a Bezpečný internet. 

V každém okruhu zaznělo 4-5 soutěžních otázek, na něž soutěžící odpovídali výběrem ze 4 možností a zvednutím terčíku 

s odpovídajícím písmenem. O správnosti odpovědí rozhodovala pětičlenná porota, která zároveň dohlížela i na hladký průběh 

soutěže. Za správnou odpověď dostaly týmy předem určený počet kroužků. Vítězem se stal tým s největším počtem kroužků, 

tedy bodů.

Mezi jednotlivými vědomostními okruhy byly připraveny 3 praktické úkoly, u kterých se dobře pobavila nejen soutěžní 

družstva, ale i publikum v sále kina. Prvním úkolem bylo sestavení polystyrenového puzzle, na kterém byla zvětšená fotografie 

jedné z novoměstských památek. „Darebáci“ se tak snažili, že některé polystyrenové díly nápor nevydržely a praskly. Soutěži 

to ovšem neuškodilo. Při dalším úkolu jsme prověřili, jak se soutěžící vyznají v módě. Ne ovšem v současné, ale historické. Po 

pódiu se prošly tři páry v historických kostýmech a soutěžící měli poznat, který z nich je renesanční (další byly secesní a 

barokní). Závěrečný úkol byl asi nejzábavnější. Z každého družstva byli vybráni chlapec a dívka. Dívka měla chlapce 

obléknout do kompletní hokejové výzbroje, spoluhráči mohli pouze radit. Nutno podotknout, že úplně bezchybně se to 

nepovedlo ani jednomu týmu, ale ruku na srdce, věděli byste, jak na to?

V průběhu soutěžního odpoledne měli diváci možnost zhlédnout ukázku historického šermu, vystoupení pohybového 

centra, kouzelníka a tanečníků breakdance.

Zpestřením Klání byly i výtvarná a divadelní soutěž, těchto se mohl zúčastnit kterýkoliv žák příslušné školy. Výtvarně ztvárnit 

měly děti renesanční postavu. Ať už měšťana, rytíře či žebráka, a to za použití libovolné výtvarné techniky. Divadelníci zahráli 

etudu na téma Jan Černčický z Kácova (zakladatel města) cestuje v čase do současnosti. Jak vidí naše město?

A co děti motivovalo k soutěžení? Hodnotné ceny, které nám věnovali sponzoři, a do jisté míry i rivalita, která mezi 

školami panuje.

Příprava Klání byla náročná nejen pro nás organizátory, ale i pro soutěžící. Přesto byli všichni v den soutěže pečlivě 

připraveni a odpoledne si patřičně užili. 
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