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Dům dětí a mládeže Třešť                                              
a Spolek Kamarád při DDM v Třešti             ČERVEN  2019 

 KAMARÁD 
      Měsíčník zábavy, rad, poučení,     

           informací, soutěží a mnoha dalších     
           zajímavostí. 

        Kontakt:  telefonní číslo 567 224 986 

                          e-mail: ddm@zs-trest.cz 

                         webové stránky: www.zs-trest.cz 

…………………………………………………………………………………… 

Ahoj kamarádi, 

máme tu červen a s ním několik posledních dní, než začnou toužebně 

očekávané LETNÍ PRÁZDNINY ☺☺☺ 

 Přejeme vám prázdniny plné sluníčka, koupání, výletů, pohody 

a dobrodružství, hodně pěkných zážitků a spoustu nových kamarádů. 

Prostě ty nejúžasnější prázdniny!!! 

Těšíme se na vás i v příštím školním roce 2019/2020.  

                                                                                      Mirča a Renďa 
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ČERVEN 2019 

 

    Datum  Akce 

            úterý 

                 4. 6. 

BIATLON S FIT PROGRAMEM           „do třetice všeho dobrého“ 

jarní sportovní akce pro všechny přihlášené žáky  

začínáme ve 14.30 hodin                            * zámecký park a jeho okolí 

 

středa 

5. 6. 

 

LASER GAME s FIT programem 

tříhodinový program, akce pro žáky od 3. – 9. ročníku 

odjezd v 16.00 hodin z autobusového nádraží 

vybíráme 50,- Kč na autobus 

   čtvrtek 

   6. 6. 

ŠKOLNÍ AKADEMIE 

vystoupení zájmových kroužků DDM                              

 * Kulturní dům Třešť 

pátek  

7. 6. 

ŠIKULKA 

soutěž ve vaření pro všechny kamarády  

začátek ve 13.30 hodin  

* cvičná kuchyně ZŠ 

sobota 

  8. 6. 

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 

soutěž pro kamarády z rybářského kroužku DDM 

začátek v 8.00 hodin 

                                                         * vodní nádrž v Hodicích 

         sobota 

          8. 6. 

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA V PRAZE 

celodenní výlet pro rodiče s dětmi 

odjezd v 8.00 hodin z autobusového nádraží v Třešti 

vstupné + doprava (480,- Kč dospělí, 435,- Kč děti) 

hlásit se můžete do pátku 7. 6. 2019 

pátek 

14. 6.  

UKONČENÍ ČINNOSTI  ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ  

pro školní rok 2018/2019 

termín bude 

upřesněn dle 

počasí 

MALOVÁNÍ NA SILNICI 

výtvarná soutěž pro děti z 1. ročníků 

* ZŠ Barvířská 
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FLORBALOVÝ TURNAJ – 4. května 2019 

 Základní škola ve spolupráci s Domem dětí a 

mládeže v Třešti zorganizovala v rámci FIT 

programu v sobotu 4. května florbalový turnaj. 

Asi 40 žáků se sešlo ve sportovní hale a pod 

vedením hlavního rozhodčího p. Zudy, byli 

rozděleni do jednotlivých družstev. V mladší 

kategorii se nám podařilo sestavit 4 týmy a ve starší 

kategorii si zahrály 3 týmy. Turnaj probíhal za 

podpory diváků a přátelského povzbuzování.  

A jaké byly výsledky?  

 

Mladší kategorie žáků: 2. – 5. ročník  Starší kategorie žáků: 6. – 9. ročník 

1. místo TÝM MEDVĚDI, ve složení:  1. místo TÝM ABR, ve složení: 

Vojtěch Daněk (5. A)     Jan Vyhlídal (8. B) 

Tomáš Bína (5. C)      Tomáš Palán (8. C) 

Matěj Obrdlík (3. B)      Vincent Rudolf (9. A) 

Daniel Šeketa (3. B)       Michael Bambula (8. C) 

Lukáš Melichar (4. A)    Vojtěch Hynk (6. B) 

     

2. místo TÝM RŮŽOVÍ PONÍCI   2. místo TÝM JAGUÁŘI 

3. místo ZOMBIE TÝM    3. místo ROMA TÝM 

4. místo MICKYHO TÝM 

 

V mladší kategorii žáků byl nejlepším brankářem vyhlášen Matěj OBRDLÍK a ocenění 

              nejlepšího střelce získal Vojtěch DANĚK. 

Ve starší kategorii žáků byl nejlepším brankářem vyhlášen Vojtěch HYNK a ocenění  

            nejlepšího střelce získal Jan VYHLÍDAL. 

 

Všem, kteří si přišli užít dnešní dopoledne děkujeme a vítězům blahopřejeme!!! 

 

VŠEZNÁLEK – 7. května 2019 

 Znalostní a sportovní soutěž žáků 5. ročníků 

se uskutečnila v úterý 7. května v dopoledních 

hodinách. Zasoutěžit si přišli nejen žáci ze Základní 

školy v Třešti, ale svou účast neodmítli ani žáci ze 

Základní školy v Hodicích. Hodické páťáky přijelo 

podpořit 9 spolužáků třetího ročníku v Hodicích 
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spolu s p. uč. Mgr. Lenkou Vašatovou. Na soutěžící čekalo 50 všeobecných otázek, 

přesmyčky z různých oblastí a sportovní soutěže, kde si mohli poměřit své síly v rychlosti, 

přesnosti a vytrvalosti. Poslední oblastí VŠEZNÁLKA byly otázky ze znalostí našeho kraje 

Vysočina. A musíme podotknout, že i tuto oblast žáci ovládali. Soutěž byla velice napínavá. 

Po sečtení všech bodů a závěrečném vyhodnocení získaly jednotlivé ročníky tato umístění:  

Na 1. místě se umístili páťáci ze ZŠ v Hodicích, 2. místo obsadili žáci z 5. C ZŠ Třešť, 

s těsným rozdílem 1 bodu a krásné 3. místo obsadili opět žáci z 5. C ZŠ Třešť.  

 Tímto děkujeme p. uč. Mgr. Tereze Matýskové a p. uč. Mgr. Lence Vašatové za 

skvělou spolupráci a aktivní účast jejich žáků.   

Vítězům blahopřejeme!!! 

 

DÍLNIČKA PRO PRVŇÁČKY ke DNI MATEK – 10. května 2019 

 Na dnešní dopoledne jsme připravili pro prvňáčky DÍLNIČKU, ve které si vyrobili 

dárek pro maminku ke DNI MATEK. Žáci pracovali s přírodním materiálem (pedigem) a 

vyrobili si jednoduchého motýlka. Dílnička probíhala postupně v jednotlivých třídách. 

Výsledné práce byly velice pěkné. Někteří si hotové dárečky ozdobili barevnými stužkami. 

Radost z výrobku neskrývali ani na společné fotografii. Příjemně strávené dopoledne jsme si 

užili a doufáme, že podobnou akci zase někdy zopakujeme. 

Děkujeme třídním učitelkám Mgr. Lysé, Mgr. Páralové, Mgr. Bakajové a asistentce 

pedagoga M. Pivoňkové za vstřícnost a vzájemnou spolupráci při akci. 

 

 

 

 

 

 

 

MIRÁKULUM V MILOVICÍCH – 8. května 2019 

 

 Celodenní výlet do Mirákula v Milovicích jsme zorganizovali pro 

rodiče s dětmi ve středu 8. května. V zábavném parku si to užívali nejen 

děti, ale i dospěláci. Kromě atrakcí se návštěvníci mohli svézt úzkokolejkou 

a zavítat tak do nedalekého tankodromu s vietnamskou vesnicí. Lanového 

centra, prolézaček, podzemních tunelů, zvířecí koutek, amfiteátr 

s kouzelníkem či poníky, kteří umí dokonce i násobilku a spoustu dalšího si 

mohli malí i velcí užívat za krásného počasí po celý den. Byl to skvěle 

strávený den, plný zážitků. 

 

PODĚKOVÁNÍ patří především Spolku KAMARÁD, který všem zúčastněným dětem 

poskytl dopravu zdarma. 
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PRIMA TŘEŤÁK – 15. května 2019 

 Soutěžní odpoledne PRIMA TŘEŤÁK zahájila p. Hamerníková přivítáním všech 

přítomných. Celkem si přišlo zasoutěžit 10 „třeťáčků“. Za podpory rodičů a sourozenců 

odpovídali na všeobecné znalostní otázky, bojovali ve sportovních disciplínách a závěrečná 

volná disciplína prozradila, čemu se soutěžící věnují ve volném čase. Někteří zazpívali, jiní 

zahráli na hudební nástroj. Nechyběla ani kouzelnická show či fotbalové hrátky s míčem.  

Po sečtení všech bodů stáli na stupních vítězů tito žáci: 

1. místo Lenka HOANG, 3. C 

2. místo Daniel RODEK, 3. B 

3. místo Karolína STRÁNSKÁ, 3. A 

Všem účastníkům děkujeme za účast. Byli jste skvělí - 

všichni, i povzbuzující rodiče 😊 !!! Poděkování patří i 

Spolku Kamarád za pěkné odměny. 

 

OTVÍRÁČEK 

 

18. květen, sobotní odpoledne a zahrada u domu dětí a mládeže je plná dětí a 

dospělých. Ano, opět po roce vás všechny přivítalo zábavné odpoledne pro celou rodinu 

OTVÍRÁČEK, které jsme připravili ve spolupráci s Městem Třešť, Spolkem Kamarád a 

Centrem pro rodinu a sociální péči. Po celé odpoledne se zde hrálo, zpívalo, cvičilo, tančilo, 

tvořilo a soutěžilo…  

V úvodní hodince se nám se svým vystoupením představily děti a žáci ze zájmových kroužků 

DDM – taneční, mažoretky, jumping, gymnastika, aerobic, kytara, flétny a judo, následovalo 

pěvecké vystoupení Adriany Pízové, malého dívčího sboru ze třídy 4. C a první část 

odpoledne zakončilo hudební vystoupení p. Jana Salvatora Pažitného. Následovalo vystoupení 

triků kouzelníka Toma, které zaujalo nejen malé diváky. Dále byla připravena desítka 

soutěžních úkolů, malování na silnici  a dílničky. Nechybělo ani malování na obličej, dětské 

tetování, úžasné trdelníky, stánek s občerstvením a na podiu country skupina Komplot.  

 

Děkujeme všem, kdo se na přípravě i průběhu celé akce podíleli!!! 

 

GYMNASTICKÁ SOUTĚŽ – 23. 5. 2019 

 

 Gymnastky téměř všech věkových kategorií se sešly ve čtvrtek v 15 hodin v tělocvičně 

základní školy. Za úkol měly předvést sestavu, kterou jim ukázala jejich cvičitelka Tina 

Peterková. Porota měla nelehký úkol. Hodnotila správnost předvedení základních cvičebních 

prvků (holubička, kotoul vpřed, svíčka, kotoul vzad, hvězda či provaz). Poslední disciplínou 

byla volná sestava, ve které mohla děvčata předvést různé akrobatické prvky.  

Po sečtení bodů byly vyhlášeny tyto výsledky: 
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Kategorie nejmladších žáků: 

1. místo Kristýna NOVOTNÁ, MŠ Šnečci 

2. místo Ema MATÝSKOVÁ, MŠ Sluníčka 

3. místo Klára GERMEKOVÁ, MŠ Motýlci 

Kategorie mladších žáků: 

1. místo Natálie BISKUPOVÁ, 1/Hodice 

2. místo Barbora PERNOVÁ, 2/Cerekev 

3. místo Dita BOHÁČKOVÁ, 1. C 

Kategorie starších žáků: 

1. místo Andrea PENHAKEROVÁ, 4. C 

2. místo Vanesa SVOBODOVÁ, 4. C 

3. místo Bára BISKUPOVÁ, 3/Hodice 

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – TĚŠÍME SE NA LÉTO 

 

 A máme tu poslední výtvarnou soutěž v tomto školním roce. Obrázky s letní tematikou 

odevzdali žáci z prvních ročníků a školní družiny.  
 

A tady jsou jména těch, jejichž obrázky se nám líbily úplně nejvíc: 

 

Třída 1. C - J. Sovová, H. Polednová, V. Krejčí – tř. uč. Mgr. Páralová 

Třída 1. A - J. Páral, S. Pízová – tř. uč. Mgr. Lysá 

Třída 1. B - A. Bačová, D. Škrdlová, J. Pivoňka, T. Hamerníková – tř. uč. Mgr. Bakajová 

Výtvarný kroužek – T. Koubová (2.B), A. Raymondová (4/Růž), Z. Raymondová (3/Růž) –     

                                    p. Hamerníková 

Školní družina – F. Viktorin (1.A), P. Kubeš (1.A), J. Prášek (1.A) – AP M. Pivoňková 

Školní družina – M. Bártů (1.C), S. Pízová (1.A), E. Gregorová (1.C) – vych. J. Hronová 

 

 Zároveň bychom chtěli poděkovat všem, kteří s námi po celý rok spolupracovali a 

jejichž výtvarné práce zdobily zdi našeho domečku.  

 

„ROK V PŘÍRODĚ“- celoroční hra 

 

A jak dopadla CELOROČNÍ HRA „ROK V PŘÍRODĚ“?  

Cílem našeho společného snažení bylo vzbudit v dětech nejen zájem o přírodu samotnou, ale i 

to, abys si uvědomily, že všichni jsme její součástí… 

 Po celý rok jsme procházeli přírodou, seznamovali se se zvířaty a rostlinami. 

V průběhu jednotlivých měsíců jsme je pozorovali a povídali si o nich. Přírodu jsme malovali, 

naučili jsme se i nějaké hry. Téměř každý měsíc jsme skládali básničky a plnili různé úkoly. 



7 
 

Ti nejúspěšnější z vás byli v měsíci květnu vyhodnoceni a odměněni dárkovými poukazy. 

Nejlepší práce byly ofoceny a otištěny v časopise Kamarád a vystaveny u nás na domečku.  

A kdo byli Ti nejúspěšnější? 

1. místo obsadili sourozenci Anna a Marek ROSOVI 

2. místo získala Radka KRÁLOVÁ  

3. místo obsadil Jan KRÁL 

Všem blahopřejeme a děkujeme za přízeň a vytrvalost.  

 

 

Základní škola ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Třešti 

organizují  

s FIT programem  

ve středu 5. června 2019 

pro žáky od 3. – 9. ročníku  

odjezd v 16.00 hodin z autobusového nádraží v Třešti 

návrat kolem 20.00 hodin 

s sebou: kartičku zdravotní pojišťovny, sportovní obuv a tmavé oblečení,    

                                        svačinu, pití, lze i kapesné 

 

Přihlásit se můžete v kanceláři DDM do úterý 4. 6. 2019. 

Vybíráme 50,- Kč na autobus. 
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Dům dětí a mládeže Třešť ve spolupráci se Spolkem Kamarád 

organizují pro děti a jejich rodiče 

 

v sobotu 8. června 2019 

Odjezd v 8.00 hodin z autobusového nádraží v Třešti. 

Vybíráme:  dospělí 480,- Kč (doprava 300,- Kč + vstupenka 180,- Kč)  

  děti 3 – 15 let     435,- Kč (doprava 300,- Kč + vstupenka 135,- Kč) 

 

Zájemci se mohou hlásit v kanceláři DDM do pátku 7. 6. 2019, zároveň je 

nutné uhradit cenu za autobus a vstupné. 

 

 

*  *  * 

 DDM TŘEŠŤ A SPOLEK KAMARÁD TŘEŠŤ 

pořádají soutěž 

ŠIKULKA 

pro všechny kluky a holky, kteří rádi vaří 

v pátek 7. června 2019 od 13.30 hodin 

 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:  míchaný nápoj 

        studená kuchyně  
                                                                                 stolování 

 

Přihlásit se můžeš nejpozději do úterý 4. června 2019 v kanceláři DDM. 

* soutěžíme ve cvičné kuchyni ZŠ J. Hory 


