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

 1. květen je dnem lásky. V lidové tradici bývá počátek května spojen se 

stavěním májek. Ověnčený strom představuje nejen symbol jara, ale také lásky. 

Bývalo zvykem stavět kromě velkého stromu, kterému někde říkali král, také 

menší májky, stejně upravené a ozdobené. 

 Po půlnoci mládenci uřízli břízku, ozdobili 

pentlemi a stuhami, kvítím a červenými šátky a 

postavili ji uprostřed návsi. Mládenci pak 

soutěžili, kdo vyleze na májku a z vršku donese 

pentli. Často museli střežit májku celou noc, aby ji 

chlapci ze sousední vsi neukradli, protože by to 

vsi přineslo ostudu pro celý příští rok. 

 

Malé „májky“ stavěli pod okna svým dívkám a všem pannám ve vsi.  

 

 Květen je měsíc, ve kterém se jaro už naplno ujalo vlády. Někdy se 

dokonce zdá, jako by se trošičku „přetlačovalo“ s létem – tak teplé mohou být 

některé májové dny. Velice příjemné pocity však mnohdy potlačí „ledoví muži“ 

– Pankrác, Servác a Bonifác. V kalendáři je najdeme v polovině května. Mají 

ještě „sestru“ Žofii. Ti k nám často přinášejí studený vzduch od severu a na čas 

mohou narušit májovou pohodu. Ale nějaký „májový deštíček“ naopak neuškodí 

polím, která potřebují vláhu. O to rychleji pak vše roste.  

 A nyní se už stačí jen dívat kolem sebe a všechnu tu krásu vnímat všemi 

smysly.  

mailto:ddm@zs-trest.cz
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KVĚTEN 2019 

    Datum  Akce 

sobota 

4.5. 

FLORBALOVÝ TURNAJ S FIT PROGRAMEM 

sportovní dopoledne pro všechny žáky 

začínáme v 8.00 hodin                                                  * sportovní hala 

                    úterý 

                    7.5.  

VŠEZNÁLEK 

znalostní a sportovní soutěž pro žáky 5. ročníků (Třešť x Hodice)    

začátek v 8.00 hodin        

nezapomeň sportovní obuv                       * sál pohybové výchovy DDM 

úterý 

7.5. 

JÁ PÍSNIČKA 

pěvecká soutěž  

začínáme v 14.30 hodin 

připrav si 2 písničky bez hudebního doprovodu 

* sál pohybové výchovy 

                   středa 

                   8. 5. 

MIRÁKULUM V MILOVICÍCH 

celodenní rodinný zájezd pro rodiny s dětmi 

odjezd v 8.00 hodin, vybíráme dospěláci 430,- Kč (vstupné 130,-  + 

doprava 300,-) děti 130,- Kč (pouze vstupné, doprava zdarma) 

                                                   * sraz na autobusovém nádraží v Třešti 

                pátek 

                10.5. 

DÍLNIČKY PRO ŽÁKY 1. ročníků 

výroba motýlků – hra s pedigem, dárek pro maminky ke Dni matek 

* v rámci pracovních činností 

středa 

15. 5. 

PRIMA TŘEŤÁK 

zábavné odpoledne pro žáky třetích ročníků 

začínáme ve 14.00 hodin 

nezapomeň sportovní obuv                                                    * sál DDM 

                                           

                      sobota 

                      18. 5.         

 

OTVÍRÁČEK 

zábavné odpoledne pro celou rodinu 

dílničky, soutěže, malování na obličej …                                        

začátek ve 14.00 hodin                                       

občerstvení zajištěno                                          * zahrada ZŠ Barvířská 

              úterý 

               21. 5. 

BIATLON S FIT PROGRAMEM  

jarní sportovní akce pro všechny přihlášené žáky (na DDM do 20.5.) 

začínáme ve 14.30 hodin                         * fotbalové hřiště a jeho okolí 

 

               čtvrtek 

                23. 5. 

GYMNASTICKÁ SOUTĚŽ  

začátek v 15.00 hodin 

soutěžíme ve dvou kategoriích 

nezapomeň sportovní obuv                                              * tělocvična ZŠ 

 

do pondělí 

27. 5. 

 

CELOROČNÍ SOUTĚŽ   8. 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 
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KVĚTEN – „ČAS KVĚTŮ A KVĚTIN“ 

 PÁTÝ MĚSÍC v roce má v češtině krásný a velice výstižný název KVĚTEN. Je to 

měsíc plný květů, květin, vůní a nového života. Ovocné stromy se obalují voňavými květy, 

kterými lákají včely k vydatné hostině. Z květu na květ poletují i motýli. Květnové sluníčko 

už má opravdu sílu a probouzí k životu další tvory, třeba brouky. Jsou to například sluníčka 

sedmitečná – berušky, jak se jim lidově říká. To jsou velice užiteční brouci, protože se živí 

mšicemi, které se „lepí“ na listy rozkvétajících květin a keřů a dusí je.  

 Na polích a loukách rozkvétají kopretiny, voňavý heřmánek, jetel. Trávníky 

v zahradách jsou plné pampelišek. Polní a luční květiny nikdo nesází, jsou to „divoce“ 

rostoucí rostliny. Stejně tak i obyčejné bodláky a kopřivy. I když je to plevel, jedná se o 

pozoruhodné rostliny. V květnu je v přírodě opravdu co pozorovat. 

 A ještě je nutné dodat, že kromě květů a květin je tento měsíc i časem vůní. VNÍMAT 

KRÁSU, VŮNI KVĚTŮ A ROZKVÉST můžeme i my podobně jako příroda, kterou 

budeme pozorovat na svých vycházkách. Venku všechno pučí, raší, zelená se, svět kolem nás 

zase hraje všemi barvami. Z takové osvěžující palety barev se radují nejen naše oči, ale také 

naše duše. Člověku se chce zvolat „JARO, DÍKY ZA TVÉ DARY!“  

  

 

1. úkol  😊  

 

Uhádnete, o jakém druhu hmyzu zde mluvíme? 

 

 Je to hmyz. Jejich tělo se skládá ze tří částí: hlavy, hrudi a zadečku. Mají šest nohou. 

Z hrudi (za hlavou) vyrůstají křídla. Na nohou mají „drápky“, kterými se pevně přidržují. 

Hmatají a čichají dlouhými tykadly. Mají dva páry křídel. Nejsou spolu spojena, ale při letu se 

pohybují současně. Když se poškodí zadní křídla, ještě mohou létat. Přední křídla odvádějí 

hlavní práci. Když ta jsou poškozena, už létat nemohou. Když tento hmyz odpočívá, většinou 

složí křídla pod tělo. Křídla jsou pokrytá barevnými nebo lesklými šupinkami. Když se křídla 

dotkneme, šupinky se setřou jako jemňoučký prášek.  

Poznáš, o jakém druhu hmyzu se tu píše?                                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

2. úkol   😊 

 

Pokud jste se milí kamarádi dostali až sem, zde je správná odpověď na náš první 

úkol. Hmyz, o kterém jsme mluvili v 1. úkolu jsou „MOTÝLI“ 😊. 
A my si teď takového motýlka vyrobíme, co vy na to? 

 

MATERIÁL 

- silnější chlupatý drátek – 3 cm dlouhý, jeden kus 

- slabý chlupatý drátek na tykadla – dva kusy 

- jedno víčko od PET lahve (vhodná barva) 

- víčka nebo kulaté etikety – dva kusy 

- barevný reklamní leták – dva kusy 

- bílý nebo barevný papír formátu A4 – dva kusy 

 



4 
 

POMŮCKY A NÁČINÍ 

- tavná pistolka, tavné tyčinky 

- rybářský vlasec na zavěšení motýlků 

 

PRACOVNÍ POSTUP 

 

1. Z barevných letáků nebo papírů formátu A4 naskládáme „harmoniku“ – sklady o velikosti 

maximálně 1 cm. Jednu „harmoniku“ zkrátíme asi o 3 cm. Naskládané „harmoniky“ nám 

vytvoří křídla motýlka – horní delší, dolní kratší. 

 

2. Chlupatý drátek si přeložíme na polovinu a DOPROSTŘED přiložíme víčko od PET lahve. 

Drátek ovineme kolem víčka a zafixujeme tavnou pistolkou. Víčko nám vytvoří hlavu 

motýlka. Volné konce drátku stočíme k sobě do spirálky asi 1 cm – to je „krček“. 

 

3. Nyní vložíme mezi oba drátky obě složené „harmoniky“ – křídla. Nejdříve DELŠÍ a pod 

ně KRATŠÍ (zkrácené o 3 cm). Přiložíme a volné konce drátku stočíme opět do spirálky. 

Vytvoříme tak tělíčko motýlka. „Harmonika“ – křídla jsou tak upevněna. 

 

4. Na hlavu motýlka – na PET víčko – přilepíme oči z etiket. Na horní část přilepíme tykadla 

z chlupatých drátků asi 5 cm dlouhých. 

 

5. Motýlka můžeme přivázat na rybářský vlasec a může tak „létat“ v prostoru. 

 

 Motýli jsou pestrobarevní vzdušní „akrobaté“. Jsou to nádherně zbarvená, půvabná, 

jemná a křehká stvoření. Mnohým z nich hrozí, že z našeho světa zmizí navždy. Počty lučních 

motýlů se neustále snižují stejně tak, jako ubývá množství planě rostoucích rostlin. Dříve 

lemovaly každou cestu, pole a křoví, rostly na neudržovaných loukách. Tyto planě rostoucí 

druhy totiž slouží jako potrava pro motýlí larvy. Motýli se živí jejich nektarem. Motýlí 

housenky si pochutnávají na bodlácích a travách. Tam, kde nejsou housenky, tam se ve 

vzduchu neprohánějí ani motýli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. úkol: 😊 
 

A když už jsme u těch motýlů, co kdybychom si ještě zahráli hru třeba  

„NA BAREVNÉ MOTÝLKY“? 

 

Počet hráčů: skupina, třída 

Pomůcky: barevné papírové květy, barevné stuhy 

 

 Na zem rozložíme barevné papírové květy. Hráči mají stuhy ve stejných barvách. 

Jeden hráč je honičem. Děti se před „babou“ zachraňují tak, že se postaví na květ stejné 
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barvy, jakou má jejich stuha. Kdo je chycený, předá svou stuhu a stává se honičem. Hráči by 

měli běhat „lehce“ tak, jako se vznášejí motýli za letu.  

 

 Určitě máte po tom běhání žízeň. Nebude to však recept na „MOTÝLÍ NEKTAR“, 

posíláme RECEPT NA ZDRAVÝ BEZINKOVÝ SIRUP. 
 

 Pojďme si společně uvařit sirup z bezinkových květů. 40 ks bezinkových květů 

opatrně opláchneme, 2-3 litry vody necháme přejít varem, vsypeme 80 gramů kyseliny 

citronové a necháme vychladnout. Květy bezu a kolečka ze 4 kusů citronu přelijeme 

vychladlou vodou a necháme 24 hodin louhovat. Potom výluh přecedíme přes jemné síto, 

vsypeme 1,5 kg cukru a zahřejeme do rozpuštění cukru. Horkou tekutinu vlijeme do čistých 

sklenic nebo lahví, uzavřeme a dnem vzhůru necháme vychladnout. Po vychladnutí uložíme 

na tmavé a chladné místo. Nezapomeňte květy bezu opatrně opláchnout studenou vodou 

tak, abyste z nich nesmyli všechen pyl – to on určí kvalitu sirupu. 
 

A máme tu něco na odreagování 😊.  
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V létě je možné na louce pozorovat motýly a berušky. Na naší louce je jich několik, ale jenom 

DVA motýli jsou ÚPLNĚ STEJNÍ, a také pouze DVĚ berušky jsou ÚPLNĚ STEJNÉ. Najdi 

je a označ. 
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ČLOVĚČE, NEZLOB SE! – 3. dubna 2019 

 

 Dnešní soutěžní odpoledne se neslo v duchu 

deskových her. Tuto společenskou hru si přišlo zahrát 16 

dětí z 2. – 8. ročníku základní školy. V této hře záleželo 

především na štěstí jednotlivých hráčů. Pravidla byla hned 

na začátku jasně daná a tak se vyhazovalo i těsně před 

domečkem. Kromě napětí a legrace jsme strávili příjemné 

odpoledne v kolektivu skvělých hráčů.  

 Na 1. místě se umístila Karolína Novotná (4.B), 2. místo obsadila Karolína 

Němcová (4.A) a na 3. místě skončila Julie Lakatošová (2.A). 
 

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

PRIMA DRUHÁK – 10. dubna 2019 
 

 Dnešní soutěžní odpoledne zahájila paní Mirka 

Hamerníková přivítáním osmi soutěžících ze druhých 

ročníků, jejich rodičů a poroty, která byla sestavena z 

předsedkyně Lucie Maryškové, Moniky Pivoňkové a Anny 

Lávičkové. Navlékání knoflíků na tenký vlasec vystřídaly 

všeobecné znalostní otázky. Volná disciplína na závěr 

odpoledne byla pro mnohé příjemným zpestřením. Při 

konečném vyhodnocení měla porota nelehký úkol. Po 

sečtení všech bodů se na 1. místě umístila ANETA ZAHRADNÍKOVÁ (2.A), 2. místo 

obsadila KRISTÝNA NOVÁKOVÁ (2.A) a na krásném 3. místě skončil JAN MAREŠ (2.B) 

PODĚKOVÁNÍ patří všem zúčastněným dětem a zejména pak porotě za věnovaný čas!!! 

 

VODNÍ RÁJ V JIHLAVĚ S FIT PROGRAMEM – 13. dubna 2019 

 Na sobotu 13. dubna jsme společně se Základní 

školou v Třešti zorganizovali pro žáky od 1. – 9. ročníku 

dvouhodinové dopoledne ve Vodním ráji v Jihlavě. Akce se 

tentokrát zúčastnilo 57 dětí. Žáci si v rámci FIT programu 

maximálně užili atrakcí a my doufáme, že Vodní ráj v 

Jihlavě opět v blízké době navštívíme. 

 

TURNAJ V BADMINTONU S FIT PROGRAMEM – 15. dubna 2019 

 Ani následující pondělí jsme nezaháleli. Dne 15. 

dubna jsme společně se základní školou zorganizovali pro 

žáky, v rámci FIT programu, turnajové odpoledne 

v BADMINTONU. Ve sportovní hale se sešlo 26 

soutěžících, kteří byli rozděleni do dvou kategorií – mladší 
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kategorie 1. – 5. ročník (12 soutěžících), starší kategorie 6. – 9. ročník (14 soutěžících). Hrálo 

se na dva sety po pěti bodech. Badmintonové míčky létaly vzduchem a dospěláci nestačili 

zapisovat vítězné sety. A jaké byly výsledky? 

Mladší kategorie žáků:    Starší kategorie žáků: 

1. místo Matyáš NOVOTNÝ, 5. C   1. místo Barbora BUREŠOVÁ, 7. B 

2. místo Filip TŮMA, 4. A    2. místo Kristýna WISSINGEROVÁ, 6. B 

3. místo Lukáš NOSEK, 3. A    3. místo Kateřina KNĚŽÍČKOVÁ, 6. B 

 

Děkujeme paní Miladě Bartuškové – vedoucí zájmového kroužku BADMINTON, za 

organizaci turnaje. 

 

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY – 17. dubna 2019 

 Velikonoce jsou téměř za dveřmi. Pro žáky jsme u nás na domečku připravili čtyři 

dílničky. Přihlášení žáci si mohli i tentokrát něco nového vyzkoušet. 

Pod vedením pana Holoubka si upletli velikonoční pomlázku, s paní 

Pivoňkovou si vyrobili velikonoční přáníčko (metoda tisku) a pod 

vedením paní Honsové si nazdobili velikonoční perníčky. Poslední 

dílnička nabízela výrobu velikonočního zajíčka pod vedením paní 

Lávičkové. Výtvarného vyrábění se zúčastnilo 33 žáků. Někteří přišli i 

v doprovodu svých rodičů. Na závěr získal každý účastník velikonoční 

nadílku (čokoládové vajíčko a sladkou oplatku). Věříme, že si všichni 

dnešní odpoledne užili a odnesli si domů spoustu krásných výrobků. 

 

DOPRAVKOHRANÍ – 24. dubna 2019 

 Dopravní soutěže, organizované Policií ČR, se 

na bývalém zimním stadionu zúčastnilo 22 dětí, které si 

pod dohledem odborníků přišly vyzkoušet svou zručnost 

na kole. Malí i velcí účastníci směli nahlédnout i do 

policejního vozu, vyzkoušet sirénu a hlasový mikrofon, 

kde nejlépe zněly lidové písničky našich nejmladších 

soutěžících. Velké poděkování patří obvodnímu 

oddělení Policie ČR v Třešti za skvělou spolupráci.  

A jaké byly výsledky naší cyklistické soutěže? 

Kategorie MŠ 

1. místo Klára GERMEKOVÁ 

2. místo Anna PIVOŇKOVÁ 

3. místo Lukáš MATULA 

 

Mladší kategorie žáků     Starší kategorie žáků 

1. místo Jolana SOVOVÁ, 1. C    1. místo Matěj MEZERA, 3. B 

2. místo Adam KOZÁK, 1. C    2. místo Nikol KŘÍŽOVÁ, 3. C 

3. místo Václav PIVOŇKA, 1. B   3. místo Karolína NOVOTNÁ, 4. B 
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ZA POKLADEM ČARODĚJNICE LÍZINKY – 26. dubna 2019  
 

 Poslední dubnový pátek přišlo za námi na domeček 50 účastníků a 

společně jsme se vydali na čarodějnický výlet plný soutěží. Cestou k 

„SOVOVCE“ na ně čekalo 10 stanovišť, na kterých plnili čarodějnické 

úkoly. Následovalo opékání špekáčků a hledání pokladu čarodějnice 

Lízinky. Každý z účastníků si našel svůj poklad, zahráli jsme si míčové hry 

a příjemně unaveni a zároveň i plni dojmů jsme se vraceli zpět do svých 

domovů. Velké poděkování patří našim starším kamarádům, kteří nám 

pomáhali na jednotlivých stanovištích (žáci z 6.A, 6.C a 7.A) a Spolku Kamarád za 

občerstvení a čarodějnický poklad.  

 A jak dopadla tento měsíc CELOROČNÍ HRA „ROK V PŘÍRODĚ“? V měsíci 

dubnu jsme se věnovali hospodářským a užitkovým zvířatům. Na domečku se nám sešly 

krásné obrázky a dokonce i farma, kterou nám přinesl Marek Rosa z 5.A .  

 

Základní škola Třešť ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Třešť  

organizují 

FLORBALOVÝ TURNAJ  

S FIT PROGRAMEM  

v sobotu 4. května od 8.00 hodin 

Turnaj je pro VŠECHNY KAMARÁDY od 2. - 9. ročníku. 

Přihlásit se můžete na domečku do pátku 3. 5. 2019 

 

* akce se uskuteční ve sportovní hale  



10 
 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE TŘEŠŤ VE SPOLUPRÁCI SE 

SPOLKEM KAMARÁD  

zvou družstva 5. tříd 

na znalostní a sportovní soutěž  

v úterý 7. května 2019 

od 8.00 hodin v sále pohybové výchovy DDM 

Těšíme se na Vás!!!  

 

* * * 

 

Dům dětí a mládeže spolu se Spolkem Kamarád 

Vás zvou na  

v úterý 7. května 2019   
 

začínáme ve 14.30 hodin v sále pohybové výchovy DDM 

čtyři soutěžní kategorie 

 

Každý účastník si připraví dvě písničky bez hudebního doprovodu. 

 

Přihlásit se můžete v kanceláři Domu dětí a mládeže. 

 

 

* * * 
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MIRÁKULUM 

V MILOVICÍCH 

CENA:  dospělí:  vstupenka 130,- Kč + 300,- Kč doprava 

              děti:        vstupenka 130,- Kč + doprava zdarma 

 

 

Zájemci se mohou hlásit v kanceláři DDM do pátku 3. 5. 2019, zároveň je nutné 

uhradit uvedenou cenu. 

 

* * * 

 

Dům dětí a mládeže společně se Spolkem Kamarád 

pořádají soutěž 

 
odpoledne plné zábavy, vědomostí a dovedností 

ve středu 15. května 2019 

začínáme ve 14.00 hodin 

TĚŠÍME SE NA VÁS… 

 

* * * 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiewYfZscnSAhUF1BoKHRxHD7cQjRwIBw&url=http://www.turistika.cz/clanky/park-mirakulum-vstoupi-do-nove-sezony-silnejsi-o-parni-lokomotivy-lesni-hriste-nebo-vodni-oazu&psig=AFQjCNGb3DL0-2iIKb2kMKffvkJ2WCVOiA&ust=1489147578069846


12 
 

Základní škola Třešť ve spolupráci s Domem dětí a mládeže  

pořádají v rámci FIT PROGRAMU 

 

BIATLON 
 

Termín: 21. 5. 2019        Kategorie:      I.     1. – 3. ročník 

Místo: fotbalové hřiště a jeho okolí                  II.     4. - 5. ročník 

Startujeme: od 14.30 hodin          III.     6. – 7. ročník 

                               IV.     8. – 9. ročník 

 

 

 

* * * 

 

Dům dětí a mládeže Třešť ve spolupráci se Spolkem Kamarád Třešť 

organizují 

ve čtvrtek 23. května 2019 

začínáme v 15.00 hodin 

soutěžíme ve dvou kategoriích 

* tělocvična základní školy 

 


