
Žáci 1. A a 1. B 

Základní škola V. Kl. Klicpery 561 

504 01 Nový Bydžov 

Projekt „Děti mění svět“       

 

 

 

V Novém Bydžově dne 15. 11. 2013 

Odpadkové	koše	a	psı́	koše	

Přáním nás prvňáčků je zlepšit pořádek ve městě. Líbily by se nám hezčí odpadkové koše a 

zároveň jejich větší množství nejen pro lidi, ale hlavně pro pejsky. 

Díky psímu koši s pytlíky a lopatkami bychom si nenosili psí výkaly domů na botičkách. Mohli bychom 

si v klidu hrát na všech travnatých plochách v našem krásném městě. 

Při realizaci našeho projektu se rádi zapojíme a vymyslíme všechna možná místa, kde odpadkové i psí 

koše chybí.   

 

 

Děkujeme. 

kolektiv třídy 1. A a 1. B, ZŠ V. Kl. Klicpery, Nový Bydžov 

 

 

Děti mění svět 

IQ	park 

Co bychom chtěli změnit v Novém Bydžově? 

Chtěli bychom IQ park. Mělo by tam být hodně hlavolamů, například ježek v kleci, bludiště, apod. 

Děti by tam chodily, když prší a nemůžou ven. 

 

 Kolektiv třídy 2. A, ZŠ V. Kl. Klicpery 

 

 

 

 



	

Krytý	bazén 

 

Zvítězil návrh postavit krytý bazén, který by mohly využívat školy, školky, ústavy sociální péče, 

důchodci a veškerá veřejnost. 

Další návrhy, které byly nejvíce hodnoceny:  

- postavit dům pro sociálně slabé rodiny 

- více přechodů pro chodce  

-postavit více cyklostezek 

 

Návrh 2. B ZŠ V. Kl. Klicpery 

 

 

Dalšı́	autobusové	zastávky 

Dobrý den, 

vzhledem k zvýšení bezpečnosti dětí bychom navrhovali uzpůsobit trasu autobusů, které přivážejí 

děti do školy tak, aby měly zastávku poblíž základních škol. Cesta dětí přes celé město od konečné 

zastávky (pro děti od Starého Bydžova, Janovic, Skřeněře…) bývá vzhledem k zesílenému provozu 

vozidel často nebezpečná a pro malé děti i dost vzdálená. Po dokončení autobusového terminálu 

bude trasa ještě o něco delší. Přimlouváme se proto za prodloužení trasy autobusů směřujících od 

Starého Bydžova blíže k základním školám. 

Nový Bydžov 14. 11. 2013  

 

Žáci 3. A, ZŠ V. Kl. Klicpery 

 

	

	

	

	

	

	

	



 

Psı́	útulek	

Já, jako budoucí občan Nového Bydžova, bych chtěla změnit to, aby už psi nechodili 

po silnici, ale aby se tady udělali alespoň nějaké psí útulky. Snad nebude tolik 

zvířecích nehod. Abych nezapomněla, neměli bychom vyhazovat psy na ulici. Škodí 

to vám i nám. Každý rok umře tolik psů a zvířat, až se tomu nedá ani věřit. Psí útulky 

by mělo mít každé město, třeba Praha, Brno, Hradec Králové. Psi mají také svůj život. 

Někomu snad připadá, že psi nežijí a lidi se chovají ke psům, jako kdyby byli duchové. 

Ale Nový Bydžov je vstřícné město a určitě vybuduje nějaké pěkné psí útulky. 

Andrea Prokešová, 4.A 

ZŠ V. Kl. Klicpery 

Nový Bydžov 

 

Krytý	bazén 

 V našem městě bych chtěla krytý bazén. Mám ráda vodu a plavání po celý rok. Bohužel v zimě 

musíme za plaváním jezdit daleko. Kdo nemá auto, tak ani nemůže. 

 Hlavně děti ze ZŠ a MŠ by nemusely na plavecký výcvik dojíždět a jejich rodiče by ušetřili za 

dopravu autobusem. Také by tu mohlo být i plavání maminek s kojenci a sportovní oddíl plavání. 

Tenhle sport je i pro děvčata a těch v našem městě tolik není. 

 Když bazén, tak pro nás děti tobogán a vířivka. Saunu by určitě uvítali starší lidé, ale i ti, kteří 

chtějí být odolní proti nemocem. Kdybych byla stavitel, tak bych určitě nezapomněla na bufet. Párek 

v rohlíku je po plavání pro mě ta největší odměna. 

 Maminka říká, že bychom alespoň neseděli u počítače a dělali něco pro své zdraví. 

Anna Maissnerová 5.A, ZŠ V. Kl. Klicpery 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krytý	bazén	s	tobogánem 

 

My, žáci 5.B, bychom si přáli, aby byl v Novém Bydžově 

zřízen krytý bazén s tobogánem, vířivkou a saunou. Malé 

děti by nemusely dojíždět na plavecký výcvik do okolních 

měst a my, starší žáci, bychom mohli trávit některé hodiny 

tělocviku zdokonalováním se v plavání. Určitě by bazén 

uvítali i občané Nového Bydžova a blízkého okolí. Vždyť 

plavání je jedním z nejzdravějších sportů. 

V případě, že by našemu přání nemohlo být vyhověno, bychom chtěli, aby bylo v parku více zeleně a 

zřízeno tam dětské hřiště s prolézačkami a horolezeckou stěnou. Takové hřiště má spousta vesnic 

v okolí a v Bydžově maminky s malými dětmi nemají kde trávit čas na čerstvém vzduchu. 

Nejskromnější naše přání je, aby se zlepšila kultura zastávky u Hvězdy. Při čekání na autobus si 

nemáme ani kam sednout a pak není divu, že si dospělí stěžují, že se na zastávce nechováme dobře. 

Přání žáků 5. B, ZŠ V. Kl. Klicpery v Novém Bydžově 

  



 

Projekt “Děti mění svět“ 

Cyklostezka		

 V posledních dvaceti letech je v naší republice ve stále větší oblibě cyklistika. Proto většina 

měst a obcí přistoupila k budování cyklostezek či cyklotras. Většina zájemců všech věkových kategorií 

využívá kolo k cykloturistice, k relaxaci a odpočinku od celodenního ruchu města. 

 I okolím Nového Bydžova vede několik cyklostezek. 

Zamyslím-li se nad tím, kudy vést tu další, napadá mě propojení 

města s nedalekým okolím. Humburky a Měník patří mezi obce, 

z nichž děti a dospělí dojíždějí na kolech do školy i do práce v jarním 

a podzimním období. Mnozí jezdí po frekventované silnici, jiní si 

cestu zkracují cestičkou přes luka, ale ta je uzoučká a hrbolatá, a 

proto málo bezpečná. Místo ní by tady bylo určitě možné 

vybudovat pěknou cyklostezku. Jízda po ní by se stala bezpečnější 

než jízda po silnici a lidé by se pohybovali hezkou přírodní krajinou.  

A další důvod také není zanedbatelný. V naší republice stále přibývá díky pohodlnému a 

nezdravému životnímu stylu obézních dětí a dospělých. Myslím si, že cyklostezka by přilákala i 

některé z těch, kteří nesportují a neudělají krok pěšky. Třeba by automobil vyměnili alespoň někdy za 

kolo a trochu „protáhli tělo“, než doma po dobrém jídle zasednou k počítači nebo k televizi. 

     Thien Tran Duc (Petr) za třídu 6. A, ZŠ V. Kl. Klicpery 

 

Návrh	na	renovaci	chodnı́ků	a	umı́stěnı́	semaforů		

Dobrý den, 

  rádi bychom vás seznámili s naším projektem. 

Jsme třída 7. B při ZŠ V. Kl. Klicpery a shodli jsme se na projektu, který je 

velmi důležitý nejen pro nás děti, ale i pro dospělé. 

Myslíme si, že v našem městě je velmi málo bezpečnosti hlavně pro 

chodce. Na mnoha místech jsou dlaždice chodníků vyviklané, prasklé, na 

mnoha místech propadlé tak, že se zde při dešti tvoří kaluže. Někde dokonce chybí celá dlaždice. 

Proto je zde nebezpečí pádu, vyvrtnutí kotníku nebo přinejmenším zničení bot. 

           Další návrh se týká přechodů pro chodce.  Abychom mohli bezpečně přecházet, navrhujeme na 

některých frekventovaných místech umístit semafory. Myslíme si, že je zbytečné, aby nás někdo 

převáděl, protože bychom mohli jen stisknout tlačítko a počkat až se rozsvítí zelená. Naše bezpečnost 

by tak byla zajištěna po celý den. U jiných přechodů navrhujeme zlepšit jejich osvětlení. 

Doufáme, že náš nápad uskutečníte a že v Novém Bydžově bude více bezpečnosti. 

       Děkujeme. Žáci třídy 7. B  



Žáci 6. B 

Základní škola V. Kl. Klicpery 561 

504 01 Nový Bydžov 

 

Projekt ,,Děti mění svět‘‘ 

V Novém Bydžově dne 15. 11. 2013 

 

Přihláška do projektu ,,Děti mění svět‘‘ 
 

Vyčištěnı́	rybnı́ku	Rohlı́k	

	
Rybník Rohlík se nachází ve vesnici Nová Skřeněř asi 6 km vzdálenou od Nového Bydžova. Potřebuje 
vybagrovat a vyčistit. Při letošní povodni se ukázalo, o jak velkou kapacitu rybník přišel. Zadržuje vodu 
z okolních polí a lesa. Poskytuje obydlí a útočiště rybám, žabám, kachnám, chráněným ondatrám  
i nutriím. V létě je navštěvován pro procházky a v zimě si návštěvníci chodí na rybník zabruslit.  
Na podzim se každoročně pořádá výlov a sjíždějí se zde rybáři i lidé z okolních vesnic. Pod hrází  
se nachází i odpočívadlo pro cyklisty. Před lety se v rybníku dalo koupat, ale po létech je rybník 
znečištěn špínou, větvemi, bahnem i listím. Nedávno se čistily rybníky v okolí a myslím, že na rybník 
v Nové Skřeněři se zapomnělo. Rybník je v současné době vypuštěný po výlovu a proto můžeme 
vidět, jak je rybník zanešený bahnem. Schody vedoucí do rybníka jsou již v odepsaném stavu  
a potřebují rekonstrukci. Obyvatelé a lidé z širokého okolí vzpomínají na léta, kdy byl rybník čistý.  
My bychom se snažili, aby okolí rybníka zůstalo vyčištěné a to nejen, protože zde bydlí naše 
spolužačka, ale i proto, že chceme pomoci ochraně našeho životního prostředí. Rybáři mezi námi se 
rádi vypraví k rybníku si zarybařit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Žáci 7. A 
Základní škola ZŠ V. Kl. Klicpery 561 
504 01 Nový Bydžov 
 
Nadace Děti mění svět 

V Novém Bydžově 7. 11. 2013 
 
Návrh do projektu Děti mění svět 
 

Bio	farma	a	dětské	centrum	

 
Vážení, 
 rozhodli jsme se zapojit do projektu Děti mění svět. Vybírali jsme nejlepší nápad žáků 
7. A. Po zralé úvaze jsme se rozhodli pro tento: Navrhujeme postavit dětské centrum na 
pozemku s velkou zahradou, ve které bude bio farma. Proč? Protože to lidem přinese hodně 
pracovních míst a po okolí Nového Bydžova se bude rozvážet zdravá zelenina a maso. Co by v 
ní bylo? Skleníky se zeleninou a chlívky se zvířaty. 
 Dětské centrum: bude se skládat z budovy a venkovních hřišť. Budova bude vybavena 
výpočetní technikou, stolními hrami, pingpongovými stoly, atd. Venkovní hřiště bude 
vybaveno průlezkami, cyklostezkou, basketbalovým košem, brankami na míčové hry, sítí na 
volejbal. 
 Proč jsme se rozhodli spojit dětské centrum s bio farmou? Chceme, aby děti, které 
navštěvují dětské centrum, pomáhaly s prací na bio farmě a měly možnost v ní pozorovat 
zvířata a růst zeleniny. 
 Věříme, že náš návrh bude realizován. 
 
 
 S pozdravem 
         Třída 7. A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tanečnı́	studium	

Chtěli bychom tu taneční studium, protože většina dětí 

ráda tancuje moderní styly, jako je:  

Hip hop, street dance, ragga, house dance atd ... 

 

V okolí Nového Bydžova je málo dobře fungujících 

skupin. Hodně dětí musí dojíždět daleko např. do 

Hradce Králové, Jičína, Chlumce nad Cidlinou, Nechanic. Jde i o bezpečnost dětí, když bude studium 

v Bydžově, budou moci docházet pěšky a tím ušetří peníze za dojíždění a hlavně je menší 

pravděpodobnost že se jím něco stane. 

Je důležité, aby zde byli dobří lektoři! Na lektorech stojí celé studium - bez dobrých učitelů to nemá 

cenu! 

Co bychom pro to udělali? 

Rozhlásili bychom to po Novém Bydžově a okolí. Sehnali bychom tanečníky. 

Kolektiv třídy 8. A, ZŠ V. Kl. Klicpery 

 

Žáci 9. A 

Základní škola V. Kl. Klicpery 561 

504 01 Nový Bydžov 

Nadace „Děti mění svět‘‘       

                                                                                             V Novém Bydžově dne 13. 11. 2013 

Přihláška do projektu ,,Děti mění svět‘‘  

Workout	hřiště	

Vážení,  

v rámci projektu ,,Děti mění svět‘‘ bychom chtěli svým nápadem vylepšit prostředí, ve kterém žijeme. 

Dovolte nám, abychom Vás seznámili s projektem „Workout v ulicích.“ Jedná se o výstavbu Workout 

hřiště pro mladistvé, ale zahrnuje i seniorské hřiště. Naším cílem je inspirovat všechny mladistvé, aby 

netrávili čas kouřením a hraním videoher, ale budovali si pevnou fyzickou zdatnost. U seniorů 

bychom rádi podpořili vztah k pohybu i ve vyšším věku. Sháníme sponzora, který by nám pomohl 

uskutečnit náš projekt. Rádi se zapojíme do udržování pořádku na hřišti nebo svými nápady 

pomůžeme při realizaci projektu. 

Doufáme, že nás projekt Vás zaujme a bude realizován. 

 

 S pozdravem  

kolektiv třídy 9. A, ZŠ V. Kl. Klicpery, Nový Bydžov 

 

Žáci 9. B  



ZŠ V. Kl. Klicpery 561 

Nový Bydžov 504 01 

 

Nadace projektu „Děti mění svět“ 

V Novém Bydžově 15.11 2013 

Nonstop	centrum	pro	děti	a	mládež	

Vážení,  

představujeme si nonstop centrum v budově bývalého kina. Návrh interiéru by mohl být výsledkem 

tvůrčí činnosti výtvarného oboru ZUŠ (graffiti). Představa vnitřního vybavení:  WIFI, kulečník, sedadla, 

stoly, velkoplošná obrazovka, automat na občerstvení, polštáře, pohovka, lezecká stěna, možnost 

pronájmu pro oslavu narozenin, party a další.  

Odůvodnění:     1. Volnočasová náplň 

  2. Podpora sdružování mladých 

  3. Zlepšení vzhledu budovy 

  4. Zlepšení kolektivu 

  5. Protipól zařízení Do patra 

  6. Podpora kreativity  

  7. Možnost prezentace začínajících hudebních seskupení 

  8. Vtažení mladých lidí do veřejného života Nového Bydžova 

Doufáme, že náš projekt vyberete a že bude realizován. Děkujeme. 

S pozdravem 

 

Kolektiv třídy 9. B  

 

 


