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Dům dětí a mládeže Třešť                                              
a Spolek Kamarád při DDM v Třešti             LISTOPAD 2018 

 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,  

s třetím číslem našeho časopisu přichází i mnoho zajímavých informací. 

Stále jste ještě nepostřehli, že můžete své příspěvky vhazovat do 

připravené schránky, která se nachází na hlavní chodbě I. stupně základní školy, 

na stole mezi třídami. Je to pomalovaná krabička, na které jsou nalepená velká 

písmena DDM.  

A jaké byly ohlasy na naše říjnové číslo? 

Velký úspěch měla opět výtvarná soutěž „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“. Na 

domečku se nám sešla spousta nádherných obrázků různých velikostí a technik. 

Tentokrát jsme od vás získali i fotografie Vašich mazlíčků, které zajisté 

využijeme i v naší listopadové celoroční hře. Obrázky se moc líbily a jsme moc rády, 

že budou zdobit prostory našeho „Domečku“. DĚKUJEME!!! 

A jak dopadla celoroční soutěž? I ta dopadla velmi dobře. Dokonce nám 

někteří z Vás vyrobili zajímavé draky z podzimního listí, no vždyť sami uvidíte 

😊😊😊. 

I v tomto měsíci se na Vás těší  

                                Mirča a Renďa     

 

mailto:ddm@zs-trest.cz
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LISTOPAD 2018 
 

 

    Datum  Akce 
 
 

 

 

 

do 1.11. 

SOUTĚŽ O NEJLÉPE NAZDOBENOU DÝNI, MELOUN 

ČI JABLÍČKO 

své kreativní práce přines do 1.11.2018, do kanceláře DDM 

Nejhezčí práce budou vyhodnoceny 2.11.2018 v Kině MÁJ 

      

 
 

 

2.11. 

TŘEŠŤSKÉ STRAŠENÍ S HALLOWEENSKOU 

DÍLNIČKOU 

od 14.00 – 15.30 hodin      Halloweenská dílnička                               

vybíráme 20, - Kč na výtvarný materiál 

                                                             * jídelna DDM  

od 16.00 pohádkový příběh COCO    * kino MÁJ 

následuje vyhodnocení soutěží a putování večerní Třeští 

 

 

                   14.11. 

 

 

AZ KVÍZ PRO TŘEŤÁKY 

soutěžní odpoledne s AZ kvízem pro žáky třetích ročníků 

začínáme od 14.30 hodin                      * klubovna DDM  

s sebou: přezůvky  
 

                      24.11. 

PŘEDADVENTNÍ  SVĚTÉLKOVÁNÍ  

s kreativními dílničkami pro děti,  s vánoční tématikou 

od 10.00 – 16.00 hodin                         * přísálí kulturního domu                               

30.11. 

 

VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ     akce pro děti a jejich 

rodiče                                                     * jídelna DDM 

vybíráme poplatek 160,- Kč na dekorativní materiál 
do 29.11. CELOROČNÍ SOUTĚŽ   2. kolo 

časopisu Kamarád s názvem ROK V PŘÍRODĚ, 

splněné úkoly mohou žáci vhazovat do SCHRÁNKY DDM, 

která se nachází na stole v přízemí 1. stupně základní školy (hlavní 

chodba) 

         do 30.11. 

ČERTOVSKÝ REJ 

výtvarná soutěž pro žáky, své práce můžeš odevzdat 

v kanceláři DDM, do 30.11. 2018 

 

 

                 do 30.11. 

MÁME RÁDI VÁNOCE 

výtvarná soutěž pro všechny, kteří chtějí svými výkresy přispět 

k vánoční výzdobě na vánočním jarmarku ... 

výkresy můžete odevzdávat p. uč. D. FRANTOVÉ, kabinet ZŠ 
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„LISTOPAD je měsícem DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ“. 

 Není snad na světě holka nebo kluk, kteří by nechtěli mít doma nějaké zvířátko. A nejde 

jen o děti. Kolik „dospěláků“ neodolá například kočkám a psům – ale o nich si budeme povídat 

až v únoru. Existují desítky zvířat, která nás mohou nejen potěšit, více spojit s přírodou, ale 

také v nás rozvíjet citové vazby a smysl pro odpovědnost. Přítomnost zvířete v domácnosti nás 

učí, jak pečovat o někoho slabšího, někoho, kdo potřebuje naši péči, lásku a kdo je na nás plně 

odkázaný. Pořídíme-li si „zvířátko na doma“ – musíme se o něj umět postarat a dopřát mu 

pěkný život, takový, jaký chceme žít i my sami. Věnovat se mu musíme nepřetržitě, každý den, 

a to i tehdy, když sami máme náladu „pod psa“ anebo venku je – jako teď v listopadu – počasí, 

že by „ani psa nevyhnal“.  

   

1. úkol:  LISTOPADOVÁ BÁSNIČKA 

 

Poslední říjnové básničky od Vás, naši milí kamarádi, byly úúúžasnééé 😊😊😊. 

Nevíme, jestli se sem všechny vejdou, ale zkusíme vybrat alespoň ty, které se nám líbily 

nejvíce. Musíme Vás moc pochválit, neboť tento úkol je pro Vás, zdá se hračkou!  

 

A tady je naše listopadová básnička: Když se začne brzy stmívat    

                       budeme se doma dívat             

                       listopad celičký              

             na domácí mazlíčky!      

      

2. úkol:  HÁDANKA pro vás 

 

Podaří se vám uhádnout o jakém zvířátku se tu mluví?  

  

 Naše zvířátko vypadá, (ať nám to promine), jako opravdu dobře vykrmené prasátko. Je 

pravda, že jeho potrava by měla být pestrá, jiná v létě než v zimě. Něco potřebuje mít 

pravidelně. Například tvrdé pečivo. Rádo baští kořenovou zeleninu a zrní. V létě si pochutnává 

na listovém salátu, pampeliškách, jeteli a jitroceli. V zimě si jako „zákusek“ rádo dá trošičku 

sena. Občas si dopřeje vejce natvrdo či tvrdý tvaroh na strouhání. Pochází z „NOVÉHO 

SVĚTA“ – z Jižní Ameriky. Představte si, že toto zvířátko bylo dlouho součástí lidského 

jídelníčku, ale i hračkou pro pobavení dětí. Do Evropy ho nejspíš přivezli Španělé. Kdysi se mu 

říkalo „prasátko“. Snad si toto pojmenování vysloužilo díky své podobnosti domácímu praseti, 

ale i chutí masa, které prý připomínalo vepřové. Už víte, o jakého „domácího mazlíčka“ tu jde? 

 

Pokud ano, zkus napsat, jak se jmenuje a nakreslit jeho obrázek na samostatný papír 😊. 

 

 

3. úkol:  POJĎ si vyrobit PTÁKA ANDULÁKA 

 

  Pod květinkou sedí ptáček, 

  říká si Anduláček. 

  Má hebounká peříčka, 

  mrkají mu očička. 

  Nad lesem si poletuje,  

  vesele si prozpěvuje. 
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Materiál: 

Papírové tácky různých velikostí. Různá barevná peříčka. Barevné papíry a čtvrtky. Barevná 

průhledná látka. Barevné stužky. Různé větší korálky. Papírová očička… 

 

Pomůcky a náčiní: 

Vodové nebo temperové barvy. Suché pastely. Voskovky. Nůžky. Jehla s velkým ouškem. 

Vlasec. Papírové ubrousky. Tuhé i tekuté lepidlo HERKULES. Štětec. Tavná pistolka s náboji. 

 

Pracovní postup: 

1. Zvolenou velikost papírového tácku ozdobíme výtvarnou technikou: 
 

- celý tácek pokreslíme barevnými voskovkami, suchými pastely a   

   prstem rozetřeme 
 

- poklad tácku zvlhčíme vodou a do mokrého podkladu štětcem  

  zapouštíme barevné skvrny vodových barev 
 

- tácek pomalujeme temperovými barvami 
 

- tácek polepíme natrhanými kousky barevného papíru. Na závěr   

  polepený tácek potřeme tekutým lepidlem, aby se kousky papíru  

  přilepily a povrch dostal hezký lesklý vzhled 

 

2. Ozdobený tácek PŘEHNEME NA POLOVINU – tím vznikne 

TĚLÍČKO ptáčka. 
 

3. Z barevných čtvrtek vystřihneme zobáček, ocásek a křidélka. 

Papírový ocásek a křídla můžeme nahradit skutečnými barevnými 

peříčky nebo průhlednou látkou. Barevná peříčka – křidélka i ocásek 

přilepíme k tělíčku tavnou pistolkou. 
 

Průhlednou látku na křidélka protáhneme 

vytvořeným otvorem uprostřed tělíčka 

ptáčka. Na obou stranách látku 

rovnoměrně nařasíme a mírně přilepíme 

směrem k ocásku.  
 

4. Mezi přeložený tácek vlepíme též dvojitý 

zobák. Na hlavičku ptáčka z obou stran 

nalepíme očička. 
 

5. Mezi obě poloviny tácku vložíme 

zmuchlané papírové ubrousky, abychom 

dosáhli objemu bříška. Okraje tácku po 

celé délce pevně slepíme. Uprostřed 

uděláme malinký otvor, kterým 

protáhneme stužku jako nožičky ptáčka. 

Na oba konce navlékneme větší korálky a 

uvážeme mašličku. 
 

6. Hotové ptáčky můžeme zavěsit jednotlivě, 

ale pokud jich máme více, vytvoříme 

ZÁVĚS. K tomu potřebujeme jen vlasec a 

tyčku, nebo obyčejný klacík  
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DOPLŇOVAČKA 
  

 Vyluštit naši doplňovačku není tak složité. Stačí doplnit jména zvířat do příslušných 

políček a je to. V tajence – když všechno správně dosadíš – ti vyjde jméno dobře známého 

domácího mazlíčka. Ten člověka provází po dlouhá staletí. A tak si určitě zaslouží, abys právě 

tohle zvíře nakreslil do prázdného bílého oválu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podařilo se Ti splnit naše úkoly? Pokud ano, stačí jejich vyluštění vhodit do 

připravené schránky DDM, která se nachází na stole v přízemí 1. stupně základní školy 

nebo je přinést k nám do „Domečku“.  
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 Na tuto část KAMARÁDA jsme se určitě všichni moc těšili. Máme tu nejhezčí 

říjnové básničky, které se nám sešly v našem „Domečku“. A že jich bylo 😊 !!! 

 
„O DRAKOVI“ – Karolína Uličná, 1.C            „DRAK“ – Anna Říhová, 1.C           

DRAKU, TY JSI VÁŽNĚ DRAK? A CO TĚMI ZUBY JÍŠ?          KOUPIL SI DRÁČEK  

HUDRY, HUDRY, JE TO TAK! PRINCEZEN MÁM PLNOU SPÍŽ.         NA NOVÝ FRÁČEK.         

A MÁŠ ZUBY DRAČÍ?  I TY LHÁŘI, KAŽDÝ TO VÍ,         NA KAŽDÉM KNOFLÍČKU  

MÁM DVA, TO MI STAČÍ. ŽE JSI JENOM PAPÍROVÝ.        BUDE MÍT PENTLIČKU.       

           

Viktor Krejčí, 1.C   „ŘÍJEN“- Marek Rosa, 5.A     Radka Králová, 5.A  

LETÍ, LETÍ, NENÍ TO AEROPLÁN, V ŘÍJNU JSEM SE NARODIL    ULETĚL MI DRAK 

LETÍ, LETÍ, NENÍ TO PTÁK.  A MAMINCE ŽIVOT OSLADIL.    VZHŮRU DO OBLAK.   

MÁ MODRÉ OČI,   OD TÉ DOBY, CO TU JSEM,    DRAKU, DRAKU, DRÁČKU 

OCASEM TOČÍ,    PROVÁZÍ MĚ ŽIVOTEM.     SEDÍŠ SI TAM NA OBLÁČKU.  

LETÍ, LETÍ, VŽDYŤ JE TO DRAK!                             POLEŤ ZA MNOU DOLŮ, 

                                  BUDEME LÉTAT SPOLU. 

 

 Naší výtvarné soutěže „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ se zúčastnili nejen jednotlivci, ale 

i třídní či družinové kolektivy. Za jejich obrázky móóóc děkujeme. Už se těšíme, až budou 

zdobit nástěnky našeho „Domečku“. 
 

A tady jsou některé z nich: 
 

Třída 3.B  

Mgr. I. Pátková 

25 výkresů 
    

 

1. oddělení ŠD   5. oddělení ŠD 

vychovatelka J. Hronová  vychovatelka I. Příhodová 

32 koláží    1 deník, 9 obrázků  

 

 

 

Třída 1.C  

nám vyrobila krásné  

draky z podzimního listí 

třídní učitelka 

Mgr. M. Páralová 
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Matyáš Hron, 1.B 

Jana Hudzieczková, MŠ 

Jaroslava      

         Hudzieczková, 3.A 

 

 

        Autory těchto draků                      

                                  jsou 

       Anna Rosová, 2.C a 

                                                               Marek Rosa, 5.A 

 

 

ZA OBRÁZKY A KOLÁŽE Z PŘÍRODNÍHO MATERIÁLU VŠEM MOC DĚKUJEME!!! 

 

Na měsíc říjen jsme připravili spoustu zajímavých akcí.  

 

 První takovou dlouhodobější akcí byl SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ. Akce trvala celý 

měsíc a zdá se, že vás velice zaujala, protože sbírali všichni, co měli ruce a nohy. Nejšikovnější 

asi byli maminky a tatínkové, kteří svým „ratolestem“ se sběrem pomáhali, co jim síly stačily.  

 Určitě Vás bude zajímat, kolik se celkem nasbíralo. Výslednou tabulku i se jmény vítězů 

otiskneme v prosincovém zpravodajství NAŠE MĚSTO.  

 

VÍTĚZŮM BLAHOPŘEJEME A VŠEM OSTATNÍM DĚKUJEME!!!  

Doufáme, že si v zimě zvířátka na nasbíraných kaštanech a žaludech pochutnají😊😊😊. 

Vždyť o to nám také šlo, nebo ne? 

 
 

A jak dopadly ostatní říjnové akce?  
  
 

 9.10.2018 si mohli žáci v zámeckém parku vyzkoušet 

ORIENTAČNÍ BĚH. Této akce se zúčastnilo 71 dětí. Závodili jak děti 

z MŠ, tak i žáci 1.- 9. ročníku základní školy. Poděkování patří zejména 

Ing. H. Polednové, která připravila 2 trasy v areálu zámeckého parku, 

Mgr. J. Smetanovi a Ing. M. Koreckému za spolupráci a organizaci akce. 
 

 

 
 

 

 

 
 

Těžší trať - pouze starší:        Fáborková trať (1. – 2. ročník): 

1. místo Jokl Václav (14) 19:20      1. místo Brychta Lukáš (2. ročník) 19:51 

2. místo Šlechta Dan (13) 20:20       2. místo Suchá Anežka (2.A) 20:15 

3. místo Kučerová Kristýna (12) 35:20    3. místo Faitl Radim (2.A) 20:19 

 

Fáborková trať (3. - 6. ročník):       Fáborková trať (7. – 8. ročník): 

1. místo Brychta Jan (9) 16:06       1. místo Jokl Václav (14) 12:47 

2. místo Králová Radka (11) 16:10      2. místo Roháčová Radka (13) 14:33 

3. místo Suchý Matěj (10) 17:10      3. místo Šlechta Dan (13) 15:06 

  

VELKÁ GRATULACE!!! 
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 ZÁBAVNÉ SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE jsme si užili 

10.10.2018 v klubovně a tělocvičně DDM. Deset stanovišť čekalo na 

dobrovolné účastníky. Pět z nich bylo sportovních, ostatní stanoviště 

byla zaměřena na zručnost, paměť a postřeh. Odměnou pro všechny 

účastníky byla čokoládová tyčinka. Po sečtení všech bodů, získali tři 

nejlepší diplom, sladkost a věcnou cenu. Doufáme, že si všichni 

zúčastnění tuto soutěž užili a mohli si tak vyzkoušet, jak na tom jsou se 

svou tělesnou zdatností a vědomostmi.  
 

Kategorie mladších žáků:    Kategorie starších žáků: 

1. místo      Matěj Koníř, 2.C  47 bodů 1. místo    Ondřej Machek, 6.C      63 bodů 

2. místo      Jaroslav Mareš, 2.B    45 bodů 2. místo    Lenka Trojanová, 6.C   62 bodů    

3. místo      Jan Mareš, 2.B     44 bodů 3. místo    Lýdie Cvaková, 6.C      61 bodů 

 

BLAHOPŘEJEME! 

 

 

PODZIMNÍ DÍLNIČKA 11.10.2018 

 

 Je podzim a my jsme se rozhodli, že si v 

rámci výtvarného kroužku nazdobíme 

podzimní dýně. Každý, kdo se chtěl této 

akce zúčastnit, mohl přijít odpoledne do 

klubovny DDM.  Děti si s sebou přinesly 

dýně různých tvarů a velikostí. V klubovně 

si je nazdobily dekorativním výtvarným 

materiálem. Ať už to byl přírodní materiál, 

barevná peříčka, pryž, chlupaté drátky, 

korálky, knoflíčky či barevné výřezy 

kytiček, výsledné nazdobené podzimní dýně byly prostě úžasné. Všichni odcházeli spokojení a 

s sebou domů si odnášeli dýně v podobě barevných králíčků, pavoučků, indiánů, ježků či jiných 

fantazijních zvířátek. 

 

  

FIT program a Robinson 
 

 Když se řekne „Robinson“, všichni ví, že na nás čeká prima odpoledne v jihlavském 

zábavním parku. A ne jinak tomu bylo i ve středu, 17. října 2018, kdy se plný autobus 

natěšených dětí vydal za zábavným sportováním do centra, plný skluzavek, prolézaček, 

trampolín, motokár, skákacích balonů a jiných atrakcí, kterých se děti nemohly již dočkat. Toto 

odpoledne plné pohybu jsme připravili se základní školou v rámci projektu Fit program. 
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Dům dětí a mládeže v Třešti spolu se Spolkem Kamarád Třešť 

vyhlašují výtvarnou soutěž 

 

 

 

 

 

Nejhezčí obrázky budou vyhlášeny na „ČERTOVÁNÍ“ v KD v Třešti.  
 

 

* * * 

 

 

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ v Třešti, Spolek Kamarád a DDM Třešť 

 

 

                                                                  vyhlašují výtvarnou soutěž  

 

                                                                    na téma 
 

 

„VÁNOCE“ 
 
                                 Soutěž je určena pro všechny, kteří chtějí svými výkresy           

                                přispět k vánoční výzdobě na vánočním jarmarku. 
 

                         Termín odevzdání prací je do pátku 30.11.2018 

 

                      Své výtvarné práce můžete odevzdávat paní učitelce  

          D. FRANTOVÉ (kabinet na 2. stupni). 
 



10 
 

DDM TŘEŠŤ a SPOLEK KAMARÁD TŘEŠŤ 

zvou 

žáky 3.- 5. ročníků 
na 

AZ KVÍZ 
 

 

ve středu 14. listopadu 2018 
 

od 14.30 hodin 

 

s sebou: přezůvky                           * klubovna DDM 
 

SOUTĚŽE, HRY, ZÁBAVA A MALÁ DOBRŮTKA PRO VŠECHNY 
 

Chceš zažít vzrušující hru? Tak neváhej a přijď!!! 

 

* * * 

 

 

 

 

MĚSTO TŘEŠŤ VE SPOLUPRÁCI S DDM TŘEŠŤ 

zvou na 

PŘEDADVENTNÍ SVĚTÉLKOVÁNÍ  

a 

DÍLNIČKY s vánoční tématikou 

                v sobotu 24.11.2018  
                                 od 10.00 – 16.00 hodin 
                      * přísálí kulturního domu v Třešti 



11 
 

DDM Třešť a SOU Třešť  

zvou žáky i rodiče  

na výtvarnou dílnu 

ADVENTNÍ VĚNEC

 

* * * 

 

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 autobusovou zastávku  

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

               chlapci (nelze kraťasy), pití a malou sváču 

 

Zájemci se mohou hlásit v kanceláři DDM Třešť nejpozději do 16. listopadu 

2018, vybíráme 50,- Kč 
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Dům dětí a mládeže, Spolek Kamarád, Město Třešť a Spolek rodičů a přátel 

školy 

zvou žáky z 1. – 5. tříd na  

“ČERTOVÁNÍ” 

v úterý 4.12.2018 od 16 hodin do Kulturního domu v Třešti 

 
 

 

 

Nezapomeň oblek nebo alespoň masku “ČERTA” 

Těšit se můžeš na čertovskou diskotéku, soutěže i Mikulášskou nadílku …. 

 

* * * 

 

Základní škola Třešť a Dům dětí a mládeže Třešť 

                       pořádají v rámci FIT PROGRAMU 

MIKULÁŠSKÝ TURNAJ   

VE VYBÍJENÉ 
ve středu 5.12.2018  

od 13:30 do 16:00 hod v tělocvičně ZŠ Třešť 

 

Turnaj je pro žáky třetích, čtvrtých a pátých ročníků. 

Jednotlivé týmy se mohou hlásit do 30.11. 2018 v kanceláři DDM. 

 


