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

…………………………………………………………………………………… 

 

Milí kamarádi, 

 

rády bychom Vám popřály do nového roku hodně 

zdraví, štěstí, mnoho skvělých kamarádů, ještě více 

skvělých zážitků, dny plné pohody a radosti. Velice se 

těšíme na setkání s Vámi na našich výletech, soutěžích, 

dílničkách a v neposlední řadě i na letním táboře. 

 

 

Mirča a Renďa 

 

 

 

mailto:ddm@zs-trest.cz
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   LEDEN 2019 

    Datum  Akce 

 

      středa 

        9.1.  

DOBBLE 

soutěž ve stolní hře pro žáky od 1. – 5. ročníku 

začínáme ve 14.30 hodin                                               

* klubovna DDM 

čtvrtek 

17.1.  

ZIMNÍ VÝTVARNÁ DÍLNIČKA 

určeno pro žáky od 1. – 5. ročníku 

začínáme ve 14 hodin, můžeš přijít i později 😊                                                                                                

vybíráme 20,- Kč                                                           

* klubovna DDM                                                    

 

do 29.1. 

 

CELOROČNÍ SOUTĚŽ   4. 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 29.1. 

„NAMALUJ MI ZIMU“ 

výtvarná, literární či fotografická soutěž pro všechny kamarády 

žáci mohou odevzdat své kreativní práce do úterý 29.1. 2019 

* kancelář DDM 

 

středa 

16.1.  

ZIMNÍ ODPOLEDNE - SNĚHOVÉ STAVBY 

určeno pro žáky 1. ročníku (pohybové hry a školní družina) 

akce se uskuteční dle počasí  

začátek od 13 hodin                                                  * okolí hřiště DDM 

sobota 

26.1. 

BRUSLENÍ S FIT PROGRAMEM 

dvouhodinové bruslení a sportovní hry na zimním stadionu v Telči 

od 11.00 – 13.00 hodin 

zájemci se mohou hlásit v kanceláři DDM 

* vybíráme 50,- Kč      

datum bude 

upřesněn  

úterý  

22.1. nebo 29.1. 

ZIMNÍ BIATLON S FIT PROGRAMEM 

sportovní akce se uskuteční dle počasí  

začátek od 14 hodin 

* fotbalové hřiště základní školy 
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„LEDEN – ČAS PRO PTÁKY“. 

 PTÁCI jsou pozoruhodná zvířata. Většina jich dokáže to, po čem člověk touží už od 

nepaměti: létat. K tomu, aby se mohli odpoutat od země a zamířit vzhůru do oblak, mají 

dokonale přizpůsobené tělo. Jsou různě velcí, mají všelijaké zbarvení. Někteří jsou výbornými 

pěvci. Člověka ke svému životu nepotřebují, ale každou, zejména dlouhou zimu, přece jen 

naši pomoc uvítají. Všichni jsou „opeřenci“ – jako jediní živočichové v přírodě mají celé tělo 

pokryté peřím.  

 Někteří ptáci jsou tažní. To znamená, že před zimou od nás odlétají do teplých krajin. 

Jiní zůstávají a můžeme se s nimi setkávat teď v lednu. Dokážete-li být na vycházce potichu, 

až se přiblížíte k nějakému ptačímu krmítku u domu, na zahradě anebo nějakého ptáka uvidíte 

na chodníku či na ulici, můžete je chviličku pozorovat….  

   

  Ve středu 19. prosince jsme podnikli malý výlet do nedalekého lesa v blízkosti 

vlakové zastávky v Hodicích, kde jsme připravili vánoční nadílku pro ptáčky a lesní 

zvířátka. Společně jsme ozdobili nízké smrčky jablíčky, mrkví a lojovými koulemi. Lesní 

zvířátka dostala i pytel žaludů.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. úkol:  CO SE DĚJE U KRMÍTKA? 

 

POZORNĚ si prohlédni obrázky. Nejsou nějak popletené?  

Jednotlivé části OČÍSLUJ ve SPRÁVNÉM POŘADÍ tak, aby vznikl  obrázek 

krmítka. Pak jednotlivé obrázky VYSTŘIHNI a VYBARVI. 
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2. úkol:  

 

ČÍM KRMIT PTÁKY V ZIMĚ 

 

 V ZIMĚ, při dlouhodobém chladu a 

sněhové pokrývce je svrchní vrstva půdy zmrzlá a 

potrava na zemi i pod zemí je pro ptáky nedostupná. 

Zdroj potravy je značně omezený. Proto je důležité 

ptáky v zimě přikrmovat. Ptáci nejsou příliš vybíraví, 

přesto nemohou sezobnout vše. Do ptačího jídelníčku 

se hodí například semínka, ovesné vločky, rozinky, 
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sýr, nesolená vařená rýže, chléb. Nevhodné jsou slané buráky, zbytky masa, uzeniny. 

Krmení umísťujeme do krmítek za okny, na stromech nebo vyrobíme jednoduché „závěsy“. 

Může to být například šiška naplněná semínky, „burákový závěs“, „salám“ ze ztuhlého tuku 

(před ztuhnutím obaleným v ptačím zobu). 

 

Zkus si vyrobit jednoduché krmítko, které poté pověsíš na vhodné místo třeba v parku 

nebo na zahradě 😊😊😊. Foto nám můžeš poslat na mailovou adresu DDM. 
 

Ke zhotovení krmítka potřebujeme tužku, nůžky, kousek provázku a prázdnou PET lahev. 

   

 

    3. úkol:  KOSÍ RÉBUS 

   

  a) Můžeš v zimě vidět kosa na krmítku? 

  b) Najdi dvě okrasné rostliny. 

  c) Kosatka je například název pro dva organismy. Pro které? 

  d) Vyhledej dva druhy trav a jeden mech, které jsou v rébusu zastoupeny. 

   (Použij slovníček!) 
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 Na měsíc prosinec jsme připravili mnoho skvělých 

akcí.  
 

 V sobotu 1. prosince jsme společně navštívili největší 

aquapark Vysočiny VODNÍ RÁJ. Krytý areál nám nabídl 2 hodiny 

dovádění v bazénu s řadou atrakcí včetně tobogánu, báječné relaxace ve 

vířivce, sauně a na dalších místech. Všichni jsme si dnešní dopoledne 

neskutečně užili a jen škoda, že se této akce nezúčastnilo více dětí.  

 

 

 V úterý 4. prosince proběhla další předvánoční akce 

„ČERTOVÁNÍ“, která byla určena zejména pro žáky 1. stupně ZŠ. 

Čertíci, čerti, andělé a v neposlední řadě i sám Mikuláš se s dětmi setkali 

v kulturním domě na čertovské diskotéce se spoustou soutěží. Odměnou 

zúčastněným byla nejen mikulášská nadílka, ale i společné foto se 

samotným Mikulášem. 
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 A jaké sportovní odpoledne jsme pro žáky připravili? Ve středu  

5. prosince se v tělocvičně základní školy 

uskutečnila Mikulášská vybíjená. K turnaji 

byli přizváni žáci ze 3., 4. a 5. ročníků. 

Celkem si přišlo zasoutěžit asi 50 žáků. Žáci 

třetích ročníků si to rozdali mezi sebou, poté 

si čtvrťáci a páťáci poměřili své síly. Vítězné 

týmy získaly pro svou třídu diplom a 

zajímavé mikulášské ceny. Turnaj byl po 

celou dobu plný vzrušení, napětí a neskutečné energie, kterou žáci vynaložili při samotné hře. 

Úžasné utkání ze strany všech 😊. Děkujeme!!! 

 

 

 Zatoulaní nebo opuštění pejsci z Třeště putují převážně do Psího 

útulku v Polné. Tam proto i letos směřovaly dárky od dětí a dospělých, 

kteří se rozhodli do vánoční sbírky přispět. Sice se do této akce zapojilo 

méně dárců než v loňském roce, ale i přesto za všechny čtyřnohé 

kamarády z útulku děkujeme. Deky, granule, konzervy, oblečky, hračky, 

pelíšky a různé pamlsky byly do útulku dovezeny 2. ledna 2019.  

 

 

Velké poděkování za svou štědrost patří těmto dárcům: 

* Adéla NEVRKLOVÁ, MŠ Hodice * Eliška BÍNOVÁ, 3.B * Milada BARTUŠKOVÁ  

* Aleš MAZAČ * Jakub PARTL, MŠ * Lukáš NOSEK, 3.A * Simona NOSKOVÁ, MŠ  

* Květa SOUKUPOVÁ * Magda FRENŠTACKÁ, 2.A * Jiří FRENŠTACKÝ, 3.B * Jana 

HUDZIECKOVÁ, MŠ * Jaroslava HUDZIECKOVÁ, 3.A * Miloš HINK, 5.C * Klára 

GERMEKOVÁ, MŠ * HONSOVI, Hodice * KUBÁTOVI, Rácov * HAMERNÍKOVI  

* Štěpán KUBŮ, 1.B * Kryštof KUBŮ, MŚ  

 

 

Opět jsme o krůček blíž k tolik očekávaným VÁNOČNÍM 

SVÁTKŮM. A protože máme rádi zvířátka, rozhodli jsme se vykonat ještě 

jeden dobrý skutek. Společně s mysliveckým Spolkem STRÁŇ Hodice jsme 

ve středu 19. prosince podnikli malý výlet do nedalekých Hodic, kde jsme 

poblíž vlakového nádraží nazdobili smrčky pro lesní zvířátka. Přivezli 

jsme lojové koule, tukové kroužky se slunečnicovými semeny, jablíčka, 

mrkev, bukvice a společně s panem Romanem Navrátilem jsme připravili 

dobrůtky ptáčkům a ostatním lesním zvířátkům. Odměnou nám byl špekáček, 

který jsme si opekli na ohýnku, jež pro nás připravil pan Jiří Holoubek na        

hodickém nádraží. Vymrzlí, unavení a spokojení jsme se vraceli do svých domovů. 

 

 Poslední akcí tohoto kalendářního roku bylo VÁNOČNÍ 

KUFROVÁNÍ S FIT PROGRAMEM, které se uskutečnilo ve čtvrtek 

27. prosince v dopoledních hodinách. Orientace v terénu pouze s mapou 

tras, které připravila paní Hana Polednová, čekala nejen na děti, ale i 

jejich rodiče.  Počasí nám i tentokrát přálo, a tak doufáme, že si účastníci 

obě trasy dostatečně užili. Po návratu k nám na domeček na všechny 

čekalo občerstvení v podobě teplého čaje, párku a sladkostí pro děti.  

Paní Haně Polednové za přípravu této akce moc děkujeme!!! 
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A náš časopis KAMARÁD? 

 

 I v prosinci se někteří z vás zapojili do plnění našich úkolů. Získali jsme od vás   

nádherná vánoční přáníčka, která potěšila své obdarované a výtvarné práce ozdobí zdi našeho 

domečku. Posuďte sami!!! Nejsou tyto práce úžasné? 

 

DDM TŘEŠŤ a SPOLEK KAMARÁD TŘEŠŤ 

zvou žáky od 1. – 5. ročníku  

na 

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE  

S DOBBLE 

středa 9. ledna 2019 
 

začínáme ve 14.30 hodin 
 

s sebou: přezůvky                                             * klubovna DDM 

 
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO HRÁČE 

ODMĚNA PRO VÍTĚZE, MALÁ DOBRŮTKA PRO VŠECHNY 
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Dům dětí a mládeže Třešť a Spolek Kamarád Třešť 

 

zvou na  

 

 

*   *   * 

 

Základní škola Třešť ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v 

Třešti  

pořádají v rámci FIT PROGRAMU 

ZIMNÍ BIATLON 
úterý 22.1.2019 nebo 29.1.2019 

od 14 hodin na fotbalovém hřišti základní školy 

Kategorie:  I.  1. – 3. ročník 

   II.  4. - 5. ročník 

   III.  6. - 7. ročník 

  IV.  8. - 9. ročník         

 Lyže si lze zapůjčit na hřišti.         
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DDM Třešť a Spolek Kamarád Třešť  

vyhlašují  

výtvarnou, literární a fotografickou soutěž 

 

Své práce můžete odevzdávat do kanceláře DDM  

nejpozději do úterý 29. 1. 2019. 

 

 

 

 

 

*   *   *  

 

 Základní škola TŘEŠŤ a DDM TŘEŠŤ 

zvou žáky v rámci FIT programu na 

dvouhodinové BRUSLENÍ  

na zimním stadionu v TELČI 

sobota 26.1. 2019 

odjezd v 10.30 hodin z BUS zastávky v Třešti 

návrat ve 13.30 hodin opět na BUS zastávku 

s sebou: brusle, teplé oblečení, batůžek, svačinu, kartičku zdravotní pojišťovny 

 

Zájemci se mohou hlásit v DDM Třešť nejpozději do 25.1. 2019 .  

 

vybíráme poplatek 50,- Kč 


