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Dům dětí a mládeže Třešť                                              
a Spolek Kamarád při DDM v Třešti             DUBEN  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 měsíc duben a s ním spoustu dalších aktivit a zajímavých 

činností, kterých se můžete zúčastnit i vy. Stačí jen přijít za námi na domeček a 

přihlásit se na vyhlášené akce.  

Veškeré informace získáte buď na internetových stránkách DDM nebo ve 

vývěskách na aktuálních plakátech. 

 Duben má 30 dní. První dubnový den se nazývá apríl. Už od 16. století je 

apríl spojen s různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi. Aprílové počasí 

označuje počasí nestálé a proměnlivé.  

 V tomto měsíci nás čekají nejvýznamnější svátky křesťanské církve – 

VELIKONOCE. Jsou spojeny s památkou umučení a vzkříšení Ježíše Krista. 

Zásadně se Velikonoce slaví po jarní rovnodennosti – 21. 3. a to první neděli po 

prvním jarním úplňku. Takto stanovená Velikonoční neděle může být v rozmezí 

22. 3. – 25. 4. PAŠIJOVÝ TÝDEN je posledním týdnem půstu před 

Velikonocemi. Začíná: Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá 

sobota, Neděle velikonoční, Pondělí velikonoční.  

 Pondělí velikonoční si u nás užívají především chlapci, kteří chodí se 

splétanými pomlázkami z vrbového proutí zdobeného stuhami vyšlehat ženy a 

dívky.  

 Děvčata, vydržte to, vždyť vidina toho, že budeme celý rok zdravé a čilé 

stojí zato 😊😊😊 !!! 

 

mailto:ddm@zs-trest.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Apr%C3%ADl
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DUBEN 2019 

    Datum  Akce 

pondělí - pátek 

1. – 5. 4. 

KAŠPÁRKOVA ROLNIČKA 

vystoupení maňáskového kroužku v DDM 

    * Kulturní dům Třešť 

          

           středa 

           3. 4. 

ČLOVĚČE, NEZLOB SE 

soutěžní odpoledne pro žáky  

začínáme ve 14.30 hodin   

nezapomeň přezůvky                                                                * klubovna DDM 

středa 

10. 4.         

 

„PRIMA DRUHÁK“ 

zábavné odpoledne pro žáky druhých ročníků  

začátek ve 14 hodin                                                                   

nezapomeň sportovní obuv                                               * sál DDM 

 

sobota 

 13. 4. 

VODNÍ RÁJ V JIHLAVĚ  

dvouhodinové odpoledne s FIT programem pro plavce od 1. – 9. ročníku 

zájemci se mohou hlásit do pátku 12. 4. 2019 v kanceláři DDM, (lze i 

telefonicky)                                                                          * vybíráme 50,- Kč 

                

                   pondělí 

                   15. 4. 

TURNAJ V BADMINTONU S FIT PROGRAMEM 

soutěžíme ve dvou kategoriích 

začínáme v 15.00 hodin                                                            * sportovní hala                                                                                                                                                      

          středa 

          17. 4. 

„VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY“ 

výtvarné odpoledne pro přihlášené žáky, začátek ve 14 hodin     

vybíráme 30,- Kč                                           * jídelna DDM               

středa 

 24. 4. 

DOPRAVKO - HRANÍ 

dopravní soutěž organizovaná POLICIÍ ČR 

zručnost na kolech a koloběžkách (ochranná helma při účasti podmínkou), 

začátek v 15.00 hodin   

                                                                                 * dopravní hřiště - stadion 

 

                   pátek 

                   26. 4. 

ZA POKLADEM ČARODĚJNICE LÍZINKY   

zábavné soutěžní odpoledne v přírodě, hry, opékání buřtů s písničkami 

můžeš přijít v kostýmu čarodějnice, čaroděje, kostlivce … 

                                                           * odchod v 14.00 hodin od budovy DDM          

     sobota - neděle 

27. – 28. 4. 

SOUTĚŽ LODNÍCH MODELÁŘŮ 

okresní soutěž a soutěž o MORAVSKÝ POHÁR 

začátek v 9.00 hodin 

                                                       * vodní nádrž Sedlejov 

 

do pátku 

  26. 4. 

 

CELOROČNÍ SOUTĚŽ   7. kolo 

časopisu Kamarád s názvem ROK V PŘÍRODĚ, 

splněné úkoly mohou žáci vhazovat i do SCHRÁNKY DDM, na 1. stupni ZŠ 

nebo přinést k nám na domeček 

 

do pátku 

              26. 4. 

„TĚŠÍME SE NA LÉTO“  

výtvarná, literární či fotografická soutěž pro všechny kamarády 

žáci mohou odevzdat své kreativní práce do pátku  

26. 4. 2019                                                     * kancelář DDM 
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DUBEN – „ČAS PRO DOMÁCÍ HOSPODÁŘSKÁ A UŽITKOVÁ ZVÍŘATA“ 

 Jsou to taková trochu zvláštní zvířata. Ne proto, jak vypadají, ale jak žijí a proč žijí. 

Patří totiž ke zvířatům, která žijí společně s lidmi. Jejich předkové kdysi žili jako divoká 

zvířata volně v přírodě. Některá se k člověku přidala dobrovolně, jiná si našel sám člověk. 

Jsou mezi nimi i taková zvířata, která člověk zkrotil, ochočil a přizpůsobil svým potřebám.  

 Všem těmto zvířatům se říká „domácí hospodářská a užitková zvířata“. Patří mezi ně 

například krávy, ovce, koně, prase domácí, ale i slepice, krůty, kachny, husy a domácí králíci. 

Každé z nich je jinak užitečné. Dávají lidem maso, mléko, vlnu, vejce. 

 Lidé ve městech nemají možnost setkávat se třeba s koňmi – snad jen s těmi, kteří jsou 

trénováni pro jezdecké sporty. Přesto si snad každý městský člověk (dospělý i dítě) dokáže 

domácí hospodářská a užitková zvířata představit, nebo je alespoň poznat na obrázcích či 

fotografiích. Víte, jak taková zvířata vypadají?  

 

DRŮBEŽ 

- je zdomácnělé, užitečné ptactvo, které se 

rozlišuje na HRABAVÉ (slepice), 

KRÁČIVÉ (krůta) a VODNÍ (kachna, 

husa). Říká se, že slepice je hloupá. Ale není 

to pravda. Je to krásný pták. Předky má 

v Indii, na ostrovech Sumatra a Jáva. 

Předkové slepic se chovali ve starém Egyptě, 

v Číně. Kohouti byli využívání k zápasům, 

maso bylo druhořadé. Ranní kohoutí kokrhání sloužilo jako budíček. Některé slepice se 

chovají jen na snášení vajec, jiné na maso. Slepice snese během roku více než 200 vajec. 

U hrabavých existuje jedna zvláštnost. Je to takzvané „vtištění“. Mláďata (kuřata) považují 

první živou bytost (ale i neživou věc), kterou uvidí z prvních hodinách po vylíhnutí a které se 

jim „vtiskne do paměti“, za svoje rodiče 😊 

 

SKOT 

- slovem skot se označuje skupina zvířat, jejichž samička se 

jmenuje KRÁVA, sameček BÝK a mládě TELE. U této 

skupiny zvířat můžeme slyšet i slovo VŮL. To je samec, 

který nemůže mít mláďata. Chová se především na maso. 

V dřívějších dobách byl využíván jako „živý traktor“. Tahal 

například pluh. Slovem JALOVICE se označuje samička, 

která mládě ještě zatím neměla. DOJNICE je pak samička, 

která je chována speciálně kvůli dojení mléka. Dokáže ho nadojit 20–25 litrů denně. Záleží na 

jejím stáří i na tom, jestli už porodila tele. Dnes plemena skotu rozdělujeme na mléčná, masná 

a kombinovaně užitková. 

 

KŮŇ 

- člověk a kůň k sobě patří už dlouho. Člověk by se nikdy nestal 

tím, čím je, nebýt koní. Mít koně – to kdysi bylo znamení síly a 

moci. Prapředkem koně byl PRAKŮŇ. Obýval velké pralesy 

Severní Ameriky. Poprvé si koně ochočili pravěcí lidé. Ke 

skutečnému zdomácnění došlo mnohem později. Člověku kůň 

usnadňoval překonávat vzdálenosti, dával mu i maso, kůži a trus 
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na topení. Koně lidem pomáhali v zemědělství, v dolech, na stavbách, přepravovali zboží, 

dopravovali poštu a cestující. Dnes se koně chovají hlavně pro sportovní, společenské a 

zdravotní využití. 

 

PRASE DOMÁCÍ 

- tak tenhle „všežravec“ provází člověka už moc dlouho, a to 

hned po dalším užitečném domácím zvířeti – krávě. Je to 

významné domácí zvíře, chované především pro maso. Prasata 

se považují za čtvrté nejchytřejší zvíře na světě – hned po 

šimpanzích, delfínech a slonech. Předkem prasete domácího je 

PRASE DIVOKÉ. Z prasete se spotřebuje téměř všechno, od 

hlavy až po ocásek. Z kůže (vepřovice) se vyrábějí boty, 

kabelky, brašny. Prasečí kůže se ale používá i v lékařství – například k náhradě kůže po 

těžkých popáleninách. Sádlo se používá na výrobu mastí a mýdel. Většina štětců je 

z upravených štětin. Prase domácí se může dožívat až patnácti let. 

  

OVCE 

- není moc náročná. Může se chovat i v sušších a vysoko položených místech. Samec ovce se 

nazývá BERAN a mládě JEHNĚ. Můžeme se setkat ještě 

s označením SKOPEC. Tak se říká beranovi, který si nemůže 

pořídit mládě. Mnoho lidí chová ovce jenom proto, aby jim 

v poklidu spásaly trávu a nemuseli ji sekat. Ovce se musejí 

pravidelně stříhat. Brzy jim zase srst narůstá. Z vlny se vyrábí 

mnoho druhů oblečení. Jehňata se rodí na jaře, když má tráva 

nejvíce výživných látek. Díky trávě a mateřskému mléku pak jehňata rostou doslova před 

očima. 

 

KRÁLÍK DOMÁCÍ 

- přestože člověk znal tohoto „ušáka“ již dávno před naším 

letopočtem, je „nejmladším“ zdomácnělým zvířetem. Jeho předkem 

je KRÁLÍK DIVOKÝ. Opravdu domácí chov králíků nastal koncem 

19. století. První domácí králíci se barvou i typem srsti podobali 

svému divokému předkovi. Dnes existuje na sto plemen králíků. 

Podle hmotnosti se dělí na velké (od 5,5 do 12 kg), střední (od 3,5 do 

5,5 kg), malé (od 2 do 3,5 kg) a zakrslé (od 0,7 do 2 kg). Podle délky 

a typu srsti rozlišujeme králíky s normální délkou srsti, dále 

krátkosrsté, dlouhosrsté a se zvláštní srstí. Dnes se králík chová nejen jako užitkové zvíře, 

ale nově i jako zájmové – stává se totiž domácím mazlíčkem. Dožívá se osmi až deseti let. 

 

1. úkol pro vás milí kamarádi 😊  

Tentokrát nebudeme vymýšlet nic rýmovaného, dostanete ode mě tři 

hádanky:  

 

I když nemá žvýkačku, Malý, velký, bílý, černý,  Kdo má ruce ušpiněné, 

ustavičně žvýká.  Svému pánu vždycky věrný.  je nazýván jeho jménem. 

Maminku má rohačku  Ocáskem vrtí z radosti,  Uň uň, uní uní, 

a tatínka býka.   pochutná si i na kosti.   tlustý je a funí. 

 

. . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . .  
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Ve 2. úkolu si vyrobíme malý STATEK. 

 

Posílám vám vystřihovánku a skládačku.  

    Stačí si jen tuto předlohu podlepit čtvrtkou nebo kartonem, nechat důkladně     

               zaschnout. Poté všechna zvířátka pečlivě vystřihnout, složit a slepit. A můžeme si    

               začít hrát 😊 
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3. úkol: A CO VY? MÁTE VE SVÉM OKOLÍ NĚJAKÁ DOMÁCÍ 

HOSPODÁŘSKÁ A UŽITKOVÁ ZVÍŘATA? 

  

 Napiš, namaluj nebo vyfoť a doplň krátkým textem na samostatný papír, jaké zvíře 

se ve vašem okolí nachází, zda žije volně na louce nebo v nějakém kotci, čím ho krmí, a 

v neposlední řadě můžeš zjistit i zajímavé informace od samotného majitele. Prostě nám o 

něm napiš pár „chytrých“ slov. 

 

A NYNÍ NĚCO NA ODREAGOVÁNÍ ☺☺☺ 
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PIŠKVORKY 

 Opět tu máme soutěžní středu a s ní deskovou strategickou hru 

PIŠKVORKY. 13. března jsme se sešli, abychom si společně tuto hru 

zahráli. V této strategické hře hrál každý s každým a hrálo se na tři vítězné 

hry. Nejdříve hráli žáci z prvních tříd. Nejšikovnější byla Karolína 

ULIČNÁ z 1.C, která se zároveň stala vítězkou letošních PIŠKVOREK 

v mladší kategorii žáků. Její postřeh byl úžasný. Překonala i některé zdatné 

„borce“. Příprava s maminkou se tedy vyplatila a mamince patří poděkování. 

Ve druhé skupině nastoupili starší a zkušenější žáci. I tady vládla bojovná 

atmosféra. A jak to všechno dopadlo? První místo obsadil Matyáš 

NOVOTNÝ z 5.C, na druhém místě skončil Radek PUSTINA také z 5.C a krásné třetí 

místo obsadil Fabián MALÍK ze 7.B.  
 

Všem vítězům gratulujeme!!!! 
 

ROBINSON S FIT PROGRAMEM 
 

 Dvouhodinové sportovní odpoledne s FIT 

programem jsme strávili v zábavním centru ROBINSON 

v Jihlavě. Ve středu 20. března jsme společně se žáky 

Základní školy v Třešti navštívili areál plný skluzavek, prolézaček, trampolín, motokár, 

skákacích balonů a jiných atrakcí. A věřte, toto dovádění nám dalo dost zabrat. K odpočinku 

jsme využili místního občerstvení a při limonádě se zmrzlinou jsme si konečně trochu 

odpočinuli a mohli jsme si v klidu i popovídat. Odpoledne uteklo jako voda a my jsme se, 

příjemně unaveni, vraceli do svých domovů.  
 

JARNÍ VÝTVARNÁ DÍLNIČKA 

 

 Jaro je tu a s ním i jarní výtvarná dílnička. Tentokrát jsme 

se rozhodli pro přírodní materiál – březové větvičky. Zkusili jsme 

si vyrobit jarního ptáčka, kterým si ozdobíme naše domovy. 

Naučili jsme se proutky ohýbat, stáčet, vázat a výsledná práce 

opravdu stála zato. Ocásek ptáčka jsme ozdobili barevnými 

mašlemi, někteří použili i barevné papírové výřezy či knoflíčky. Mnohdy ptáčci připomínali 

nazdobená velikonoční vajíčka. Kdo měl chuť, mohl si vyrobit a nazdobit i jarní věneček. 

Všem se práce moc povedly a nezbývá, než ptáčkovi najít vhodné místečko. 
 

PRIMA PRVŇÁK 

 Soutěžní středeční odpoledne zahájila paní M. Hamerníková přivítáním soutěžících, 

poroty, rodičů a přihlížejících žáků ze školní družiny. 11 prvňáčků si přišlo poměřit své síly 

ze všeobecných, vědomostních a pohybových znalostí. Ve třetí volné disciplíně předvedly děti 

své znalosti ve hře housličky, flétničku a kytaru. Všichni byli moc šikovní a snaživí. A jak to 

všechno dopadlo? První místo obsadila LUCIE NOVÁKOVÁ z 1.B, na druhém místě se 

umístil ADAM BRYCHTA též z 1.B a na krásném třetím místě skončila MARKÉTA 

BAMBULOVÁ z 1.B a MATYAS VESELÝ Z 1.A. Všem zúčastněným dětem a zejména pak 

porotě (Z. Maryškové, M. Pivoňkové, A. Lávičkové) DĚKUJEME!!! 
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 Tentokrát do naší výtvarné soutěže „NAMALUJ MI JARO“ přispěli svými 

výtvarnými pracemi zejména žáci z prvních ročníků, školní družiny – 1. oddělení a děti 

z mateřské školy – 5. oddělení ŠNEČCI.  Za nakreslené obrázky moc děkujeme a všichni od 

nás získáváte sladkou odměnu.  

 

 Poděkování patří i sourozencům Rosovým a Královým, za splnění úkolů 

z CELOROČNÍ HRY „ROK V PŘÍRODĚ“. Zejména pak výtvarné práce Aničky a Marka 

jsou obdivuhodné a nejeden návštěvník je u nás na domečku obdivuje 😊😊😊 
DĚKUJEME! 
 

 

 

DDM Třešť a Spolek Kamarád Třešť  

vyhlašují  

výtvarnou, literární a fotografickou soutěž 

„TĚŠÍME SE NA LÉTO“  
Své práce můžete odevzdat v kanceláři DDM 

nejpozději do pátku 26. 4. 2019  

 

* * * 

Dům dětí a mládeže spolu se Spolkem Kamarád 
 

                  pořádají soutěžní odpoledne 

 

 
 

                ve středu 3. 4. 2019 

               od 14.30 hodin v klubovně DDM 

 

Hra je pro všechny, kteří si chtějí užít trochu legrace 😊😊😊. 
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Dům dětí a mládeže společně se Spolkem Kamarád 

pořádají soutěž 

 

ve středu 10. 4. 2019 začátek ve 14.00 hodin 

UKAŽ, CO UMÍŠ😊 

Odpoledne plné zábavy, vědomostí a dovedností. 

* v sále DDM 

  TĚŠÍME SE NA VÁS… 

 

* * * 

Základní škola Třešť a Dům dětí a mládeže TŘEŠŤ 
 

organizují pro žáky návštěvu 

 

  

 

                  odjezd v 7.30 hodin z autobusové zastávky v Třešti 

                       návrat kolem 10.30 hodin opět na BUS zastávku  

 

s sebou: batůžek, kartičku zdravotní pojišťovny, koupací čepici,  

pití a malou svačinu. 

 

Zájemci se mohou hlásit v kanceláři DDM, nejpozději do 12. 4. 

2019, vybíráme 50,- Kč  
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Základní škola Třešť ve spolupráci s Domem dětí a mládeže 

                           pořádají v rámci FIT PROGRAMU 

 

BADMINTONOVÝ TURNAJ 

v pondělí 15. 4. 2019 v 15.00 hodin 
  

Turnaj je pro VŠECHNY KAMARÁDY z 1.- 9. ročníku.  

Přihlásit se můžete na domečku do pátku 12. 4. 2019. 

   * sportovní hala ZŠ 

* * * 
 

 

 

 

Dům dětí a mládeže spolu se Spolkem Kamarád 

 

Vás zvou na 
 

      ve středu 17. 4. 2019  

  

začínáme ve 14.00 hodin v jídelně DDM…. 
 

můžeš přijít i později 😊 

 
Přijďte si uplést pomlázku a vyrobit další velikonoční dekorace. Cena 

pro všechny výrobky bude 30,- Kč. Zájemci se mohou hlásit v 

kanceláři DDM do úterý 16. 4. 2019  
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Dům dětí a mládeže spolu se Spolkem Kamarád 

 zvou na 

dopravní soutěž organizovanou POLICIÍ ČR 

 

ve středu 24. 4. 2019 od 15.00 hodin 

     

Vezměte si kolo nebo koloběžku, děti z mateřské školy 

odrážedlo (cyklistická helma podmínkou!!!). Přijďte si 

vyzkoušet své řidičské schopnosti pod dohledem POLICIE 

ČR. 

 

 

* * * 
 

Dům dětí a mládeže spolu se Spolkem Kamarád 

          zvou na zábavné soutěžní odpoledne 
 

 

 

 

 

Odchod ve 14.00 hodin od budovy DDM, návrat kolem 18 hodiny. 

Plnění čarodějnických úkolů s opékáním špekáčků … 
 

 

Můžeš přijít i v kostýmu čarodějnice, čaroděje či kostlivce … 

 


