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

                                       
                                                                DUBEN 2021 

 KAMARÁD 
                                                                                    Měsíčník zábavy, rad, poučení,                                                                  

              informací, soutěží a mnoha  

       dalších zajímavostí 

 

 

 Kontakt:  telefonní číslo 567 224 986 

                          e-mail: ddm2@zs-trest.cz 

                         webové stránky: www.zs-trest.cz 

……………………………………………………………………………………

Zdravíme všechny kamarády z domečku!  

Letos slavíme Velikonoce již začátkem měsíce dubna. Jsou to 

nejvýznamnější křesťanské svátky po celém světě. Je s nimi spojeno velké 

množství tradic, z nichž některé mají své kořeny až v dobách pohanských. 

Datum Velikonoc je pohyblivé. Boží hod velikonoční se slaví vždy v neděli po 

prvním jarním úplňku. Svatý týden začíná Květnou (Pašijovou) nedělí. Hlavními 

dny v týdnu jsou Sazometná (Škaredá nebo též Popeleční) středa, Zelený 

čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. V neděli se slaví Boží hod velikonoční. 

Škaredá středa 

Tento den se připomíná, jak Jidáš zradil Ježíše za 30 stříbrných. 

Podle lidového obyčeje se lidé v tento den nemají škaredit a 

mračit, jinak to budou dělat každou středu po celý rok. 

Zelený čtvrtek 

 Jeho název vznikl nejspíše z původního 

německého Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag 

(Zelený čtvrtek). Připomínají se dvě hlavní události, a to 

Ježíšova poslední večeře, jeho modlitba v Getsemanské 

zahradě a jeho zajetí.  V tento den je zvykem oprostit se od 
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konzumace masa a jíst jen samou zelenou stravu, jako například zelí, špenát, hrách, 

jarní bylinky a podobně. 

Velký pátek 

 Tento den by měl být nejtišším dnem v roce, lidové přívlastky 

Bolestný, Tichý vyjadřují smutek, pokání a půst věřících pro 

památku ukřižování a smrti Ježíše Krista. V tento den by se 

nemělo nic půjčovat, protože půjčená věc by mohla být 

očarována. V České republice je od roku 2016 novým státním 

svátkem. 

 

Bílá sobota 

 Je den, na jehož sklonku Ježíš vstal z mrtvých. Noc ze 

soboty na neděli, kdy Ježíš procitl, je nazývaná Velká a odtud 

pochází název Velikonoce. Dle lidových rčení je dnem světla, 

úklidu a příprav na Boží hod velikonoční. 

Boží hod velikonoční 

 Největší slavnost křesťanského církevního roku, při níž se slaví Kristovo 

zmrtvýchvstání (a vykoupení celého lidstva). V českých lidových zvycích je 

Velikonoční neděle (neboli Boží hod velikonoční) spojena s masitým obědem po 

dlouhém půstu. Světily se posvátné pokrmy jako beránci, mazance, chleba, víno a 

vejce. Pletou se pomlázky, barví vajíčka… 

Velikonoční pondělí 

 Češi si velikonoční svátky prodlužují o pondělí, ke kterému už se ale neváže 

žádná křesťanská oslava. Nicméně po Velikonoční neděli nastává pro křesťany 

doba, kdy prožívají radost ze svého vykoupení. 

A právě Pondělí velikonoční mají rádi nejen děti, ale i mládež a dospělí. 

Nevím, jak to vidí některá děvčata, ale ani já nejsem nadšená z toho, když musím 

nastavit své pozadí a čekat, až dozní „Hody, hody doprovody…“. A i když celé 

dopoledne běháme ke dveřím, slyšíme stále stejnou koledu, a ještě se na každého 

příchozího musíme usmívat, jsem docela ráda, když uslyším odbíjet 12.00 hodin. A 

právě od tohoto okamžiku si i já začínám užívat radosti ze svého vykoupení 

               .  

Má to však i svou pozitivní stránku, mám 100% jistotu, že budu celý rok zdravá!!! 
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ÚKOL PRO NAŠE KAMARÁDY: 

V našem Svatém (Pašijovém) týdnu jsem záměrně neuvedla dva dny – pondělí 

a úterý. 

Víte, jak se tyto dny nazývají? 

 

Své typy můžete posílat na ddm2@zs-trest.cz . 

Nezapomeňte napsat své jméno a třídu      .  

První tři správné odpovědi získají od nás sladkou odměnu a zdarma vstupenku do 

kina Máj dle vlastního výběru      . 

 

NEZAPOMEŇTE: 

Nejnovější informace získáte nejen na webových 

stránkách DDM, ale i v našem časopise KAMARÁD, 

který vychází každý měsíc. I časopis si můžete 

prohlédnout nebo stáhnout z našich stránek.  

 

Zároveň se můžete odreagovat u našich lušťovek a doplňovaček, za jejichž 

vyluštění a odevzdání můžete získat třeba čokoládu      .  

E-mailová adresa pro komunikaci je stále stejná: ddm2@zs-trest.cz . 

 

Nezapomeňte sledovat naše webovky, které se neustále aktualizují. 

Získáte zde nejnovější informace o dění v našem domečku.  

mailto:ddm2@zs-trest.cz
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Jaké jsou výsledky našich doplňovaček z minulého čísla? 

Doplň sudoku. Nezapomeň, že v každém  

řádku, sloupci a čtverci o 9 políčkách  

se každé z čísel 1 až 9 může objevit  

pouze jednou. 

                                                                       Zaškrtni v tabulce všechna písmena,                        

                                                                       která se vyskytují minimálně  

                                                                       dvakrát, a z těch zbývajících slož po  

                                                                       řádcích název oblíbeného nápoje. 

                                                                                                  P I V O                                                    

                                                    
                                           Zaškrtni v tabulce všechna  
                                                                         písmena, která se vyskytují       

                                                                         minimálně dvakrát, a z těch             

                                                                         zbývajících slož po řádcích   

                                                                         název důležité potraviny. 

                                                                              M A S O   
 

Najdi a zakroužkuj 4 stejné kostky. 
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Skvělé nápady na měsíc duben 
 

1. VYŠÍVÁNÍ STUHOU 

 

Motiv růže patří mezi nejčastěji vyšívané 

motivy. Křížkový steh, řetízkový steh nebo malba 

jehlou. Vyšívání stuhou je ovšem také velmi krásné 

a nenáročné. Drobné srdíčko, které slouží jako 

jehelníček, vyšijeme stuhou poskládanou do 

drobných kytiček. Pracujeme s růžovou, zelenou a 

žlutou barvou. Hotový obrázek můžeme dovyšít 

drobnými korálky, které budou působit jako malé 

kytičky. Nakonec srdíčko sešijeme a vyplníme dutým vláknem. Motiv růžičky se 

může objevit i na drobných dekoracích – jako jsou kapsičky u košile, lem svetříků, 

okraj sukně nebo čelenka do vlasů. Malé slečny určitě ocení drobné výšivky ve 

svém šatníku – vyšívání stuhou je navíc velmi módní záležitostí. 

 

 

2. STOLOVÁNÍ S KVĚTINOU 

 

 Oslavy jara nebo léta bývají často spojovány 

se slavnostním stolováním – Den matek, Den dětí 

nebo oslavy konce školního roku a tyto bývají často 

doprovázeny rodinnou sešlostí. Nyní je tedy na čase 

uspořádat krásnou oslavu, která bude patřit k těm 

nezapomenutelným. Květiny – narcisky, růžičky nebo 

tulipány určitě patří mezi ty oblíbené, proto s nimi 

můžeme vyzdobit celý byt, okna i stůl. Připravíme si 

několik stonků, které uvážeme vždy k ubrousku a svážeme ozdobnou stuhou. 

Nesmíme zapomenout ani na drobné jmenovky, které mohou být rovněž pokreslené 

květy narcisek. Květináče se žlutými květy narcisek umístíme i na okna nebo do 

truhlíků přede dveře bytu či domu. 
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3. VENKOVNÍ GRILOVÁNÍ 
 

 Už vyhlížíte první sluneční dny, abyste ven 

vynesli gril, zapálili oheň a naložili maso? Už se to 

blíží! Grilovat se dá i na balkonu – pokud nemáte 

možnost být na zahrádce. Připravte si stolování 

v mořském stylu – modrý ubrus, spoustu květin a 

samozřejmě naložené ryby! Kromě klasických 

mořských ryb, nezapomeňte i na poctivého českého 

pstruha, který je na grilu nenahraditelný. Patříte-li 

mezi milovníky zeleniny, tak určitě sáhněte po 

cuketě, cibuli, lilku nebo rajčátkách a paprikách. Jako dezert si na grilu připravte 

plátky ananasu, které hned po ogrilování posypte skořicovým cukrem! Už chybí jen 

to sluníčko! 

 

4. TULIPÁNY 
 

Materiál: lepidlo pro ubrouskovou techniku, 

ubrousek s motivem tulipánu, nůžky, štětec, hadřík. 

 

Ubrousková technika, nazývaná také découpage, 

patří mezi techniky velmi oblíbené, zejména pro svou 

nenáročnost. K dokonalému výsledku nám zcela 

postačí dobře vystřižený motiv ze zvoleného 

ubrousku, odstraníme spodní dvě vrstvy ubrousku, 

které poté nalepíme na vybraný předmět. Bílé kalíšky jsou ideální jako zásobníky 

na pastelky nebo jako malé vázičky na jarní květiny. Nesmíme zapomenout nalepený 

motiv ještě po zaschnutí jednou přetřít lepidlem, aby byl ubrousek odolnější proti 

oděru. Motiv tulipánků můžeme samozřejmě zaměnit za jiný, který se nám bude 

více hodit do interiéru. Dětem připravíme kalíšky s dětskými motivy, které děti 

milují. 
 

 

 

 



7 
 

A máme tu závěr – 100 prima her pro volné chvíle 

Doplň tabulku námořní bitvy nákresy lodí čtyř různých velikostí 

podle níže uvedených obrázků. Jedna loď se musí skládat ze 4 políček, 

dvě lodi ze 3 políček, tři lodě ze 2 políček a čtyři lodě z 1 políčka. Čísla 

napsaná na pravé a spodní straně tabulky udávají počet políček, která 

lodě zabírají. Pozor, lodě se nesmějí dotýkat! 
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                      V každé dvojici obrázků najdi 7 rozdílů. 
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Doplň sudoku. Nezapomeň, že v každém řádku, sloupci a čtverci  

o 9 políčkách se každé z čísel 1 až 9 může objevit pouze jednou. 
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Zakroužkuj všechny příklady, jejichž výsledkem je číslo 15. 


