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Dům dětí a mládeže Třešť                                              
a Spolek Kamarád při DDM v Třešti              PROSINEC 2019  

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 

……………………………………………………………………………………  

Ahoj kamarádi,  

 máme před sebou poslední měsíc v tomto kalendářním roce. Měsíc, na který 

se snad nejvíce těší všechny děti. Měsíc, kdybychom měli splnit všechny sliby, 

které jsme dali, abychom do nového kalendářního roku 2020 šli, jak se říká 

s čistým štítem 😊😊😊.  

 Úplně na samém začátku tohoto krásného, láskyplného a štědrého měsíce 

nás čeká Mikulášská nadílka a potom už nám nezbývá než čekat na „Ježíška“. A 

abychom si ten nekonečně dlouhý čas čekání trošku zkrátili, můžeme si spolu 

s Andulkou něco vánočního vyrobit.  

 Než se do toho pustíme, ráda bych vám ještě připomněla jeden významný 

den toto měsíce. 11. prosinec je „SVĚTOVÝM DNEM DĚTSTVÍ“. Tento den je 

jedním z mnoha významných dnů, který je věnován právě dětem. V roce 1946 byla 

založena organizace UNICEF – Dětský fond Organizace spojených národů, který 

pomáhá ke zlepšení životních podmínek dětí po celém světě. 

A na závěr bychom vám chtěly popřát   ŠTĚSTÍČKO A ZDRAVÍČKO, 

                                   V ŽIVOTĚ JEN SLUNÍČKO, 

       V SRDCI JENOM LÁSKU MĚJTE, 

       ŽIVOTA SI UŽÍVEJTE 😊😊😊 

                                                                             Mirča a Renďa 

mailto:ddm2@zs-trest.cz
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A máme tu hodnocení akcí, které jsme pro vás v měsíci listopadu připravili. 

 

 Na středu 20. listopadu jsme si k nám do domečku pozvali všechny účastníky SBĚRU 

KAŠTANŮ A ŽALUDŮ, abychom vyhodnotili nejlepší sběrače. Za přítomnosti pana Romana 

Navrátila, získali peněžní poukázky ti, kteří nasbírali nejvíce. I když bylo v letošním roce těchto 

přírodnin méně než vloni, přesto jsme nasbírali krásných 825 kilogramů. Sběru se zúčastnilo 13 žáků.  

 

KAŠTANY 

 

1. místo Natálie Kameníková, 5.B 288 kg 

2. místo Adéla Nevrklová, 1.B  154 kg 

3. místo Maxim Mikuda, 1.C    53 kg 

 

Lukáš Matula z 1.A nasbíral 23 kg, Karolína Novotná z 5.B přinesla 16,5 kg, Jan Král z 5.C 18,6 kg, 

Matěj Kirchner ze 6.B nasbíral 15 kg, Michaela Pražská ze 6.C 3,8 kg, Jakub Páral ze 2.A přinesl 3,2 

kg a Lukáš Páral z 1.C nasbíral 1,5 kg.  

Celkem se nasbíralo krásných 577 kg kaštanů.  

   

ŽALUDY 

1. místo Jakub Kameník, MŠ  183 kg 

2. místo Štěpán Kubů, 2.C    35 kg 

3. místo Michaela Pražská, 6.C                30 kg 

Celkem se nasbíralo 248 kg žaludů. 

 

Vítězům blahopřejeme, všem ostatním děkujeme a doufáme, že si letos v zimě 

zvířátka na nasbíraných přírodninách opět pochutnají!!!  

 

 

  V pátek 1. listopadu ve 14.00 hodin přišlo k nám na domeček 

asi 60 dětí. Na HALLOWEENSKÉ DÍLNIČCE, kterou si pro děti 

připravila paní učitelka Mgr. D. Frantová, pomáhali i žáci z IČKA. Děti 

si vyrobily malé podzimní strašidýlko. Od 16.00 hodin čekal na všechny 

pohádkový film LEGO PŘÍBĚH 2. Mezitím se venku setmělo a děti 

společně se svými rodiči vyrazili na 

strašidelné putování třešťskými uličkami. Deseti stanovišti, na 

kterých čekali žáci převlečeni do strašidelných kostýmů, museli projít 

všichni účastníci. Odměnou jim bylo nejen lízátko a pexeso na 

jedenáctém stanovišti v DDM, ale i pizza, připravená v Kině Máj. 

Hojná účast dětí svědčí i o tom, že je tato akce nejen mezi třešťskými 

velice oblíbená.  

 

Moc děkujeme paní učitelce Mgr. D. FRANTOVÉ a všem žákům, bez nichž by se akce nemohla 

uskutečnit.  

 

 Soutěžní odpoledne s AZ KVÍZEM jsme zorganizovali ve středu 6. listopadu 2019. Na žáky 3. 

a 4. ročníků čekala pyramida zajímavých otázek. Sami si mohli vyzkoušet, jak na tom jsou se svými 

znalostmi a vědomostmi. Některé otázky se zdály být jednoduché, jiné zase našim soutěžícím pořádně 

zamotaly hlavu. Do finále se probojovali Denis Kamitz, Simona Kimlíčková a Pavel Hartl.  

A kdo byl vítězem?  
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 na     1. místě se umístil Denis Kamitz, 4.B 

          2. místo obsadil Pavel Hartl, 4.A  

          3. místo získala Simona Kimlíčková, 4.B 

 

Vítězům blahopřejeme, ostatním soutěžícím děkujeme za účast. 

 

  V sobotu 16. listopadu jsme společně navštívili největší 

aquapark Vysočiny VODNÍ RÁJ. Krytý areál bazénu nabídl 

dvouhodinové dovádění s řadou atrakcí včetně tobogánu téměř 64 dětem, 

které se rozhodly toto dopoledne strávit trošku jinak, než jsou zvyklí.  

Základní škola Třešť se v rámci FIT programu podílela na této sportovní 

akci ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Třešti. 

 

 Příjemnou předvánoční atmosféru přineslo PŘEDADVENTNÍ SVĚTELKOVÁNÍ, které 

zorganizovalo Město Třešť v sobotu 23. listopadu 2019.  Návštěvníci si mohli 

v našich dílničkách zpříjemnit čas výtvarným tvořením. U stolečků nejen našich 

lektorek se vystřídalo mnoho dětí se svými rodiči a domů si odnášeli vánoční dárky 

v podobě andílků, sněhuláků, svícnů, rybiček, či nazdobených hvězdiček. I koutek 

našich řezbářů přilákal nejedny oči, kde si mnozí z příchozích mohli vyzkoušet 

zaříznout svůj nožík do měkkého lipového dřeva. Ke shlédnutí zde byly vyřezané 

lžíce, hrnky, vidličky, ale i betlémské figurky a mnoho dalšího. Předadventní 

atmosféru zpříjemnilo všem přítomným, zejména pak dětem, maňáskové divadlo 

pod vedením pana Luďka Kováře. 

  Blíží se nám první adventní neděle a my 

jsme v rámci evropského projektu Šablony II ve spolupráci s SOU a 

SOŠ v Třešti zorganizovali ADVENTNÍ DÍLNIČKY, na kterých si 

přítomní mohli vyrobit vánoční svícny na stůl do svých domovů. 

Dílniček se zúčastnili nejen děti se svými rodiči, prarodiči, pozvání 

přijalo i několik místních. Dvouhodinová setkání jsme strávili ve 

společnosti paní Bc. Romany Holubové a paní Ivy Mátlové, mistrové 

odborného výcviku. Obě lektorky seznámily své skupiny s dostupným 

přírodním materiálem a pod jejich odborným vedením si vyrobily 

krásné adventní dekorace. Na závěr obou dílniček měli přítomní 

možnost shlédnout vystavené práce žáků, kteří zde na SOU a SOŠ 

studují. Společně strávené chvíle v příjemném prostředí dílen SOU a 

SOŠ v Třešti si náležitě užili. Spokojeni a plni dojmů se rozešli do svých 

domovů.  

Oběma lektorkám děkujeme za věnovaný čas.  

 

  

 

 O pekle se nedá vyprávět, peklo se musí zažít! Poslední akcí tohoto měsíce 

byla NÁVŠTĚVA POHÁDKOVÉHO PEKLA ČERTOVINA, která se 

uskutečnila v sobotu 30. listopadu 2019. Pekelná říše pro malé rarášky a velké 

hříšníky nám nabídla mikulášský program s dílničkami pro děti, malování na 

obličej, čertovské účesy a mnoho dalšího. Na děti čekala i nadílka, kterou dostaly 

od Mikuláše za písničku či básničku. Podzemní labyrint si užili nejen malí, ale i 

velcí a nakonec byli všichni rádi, že si je v tom čertovském pekle nechtěli nechat 

nadobro.  
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         PROSINEC 2019 

  

    Datum  Akce 

             do středy  

            18.12. 

            měsíční      

            akce 

VÁNOČNÍ SBÍRKA PRO OPUŠTĚNÉ PEJSKY 

granule, kostičky, kapsičky, psí salámy, hračky, deky, pelíšky …. 

Můžete nosit nejpozději do středy 18.12. do kanceláře DDM 

Za pejsky předem „DĚKUJEME“ 

             do středy        

            18.12. 

           měsíční akce 

CELOROČNÍ SOUTĚŽ   3. kolo 

časopisu Kamarád s názvem NÁPADY PRO ŠKOLÁČKY, 

splněné úkoly mohou žáci přinést k nám na domeček do středy 18.12. 

 

úterý 

3.12. 

POHÁDKA O MAXIPSU FÍKOVI (ŠABLONY II) 

kulturní akce pro děti, rodiče i jejich prarodiče 

vybíráme jednotné vstupné 80,- Kč, BUS pro všechny zdarma  

odjezd v 16.00 hodin z autobusového nádraží v Třešti 

                                                                  * Horácké divadlo v Jihlavě 

       

pátek 

  6.12. 

ŠKOLNÍ VÁNOČNÍ JARMARK 

stánky s výrobky žáků, divadelní představení, vánoční kavárnička … 

od 15.30 – 19.00 hodin                                                       * jídelna ZŠ                                                                                                

                      

                    

 

středa                       

11.12. 

LESNÍ VÁNOČNÍ NADÍLKA (ŠABLONY II)             

společně připravíme lesním zvířátkům vánoční stromeček a za 

odměnu si opečeme na hodickém nádraží špekáček 

odjezd vlakem ze zastávky Třešť–město ve 14.35 hodin 

návrat v 16.25 hodin opět na vlakovou zastávku   

                                                                   * Čertova skála v Hodicích 

 

                pondělí      

                  16.12. 

ZAHÁJENÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVY     

přehlídka výtvarných a rukodělných prací s vánoční tématikou, 

určena nejen jednotlivcům, ale i kolektivům dětí z MŠ, žákům ZŠ 

Třešť, Hodic, Růžené a ZUŠ. 

instalace výstavy: od 15.00 hodin        * Vývoj Třešť, oděvní družstvo 

         

  pondělí 

   16.12. 

 

VÁNOČNÍ TURNAJ V KOPANÉ   

s FIT programem pro děti 

sportovní dopoledne pro žáky 1. a 2. ročníků 

začínáme v 8.00 hodin                                            * sportovní hala ZŠ 

  

 pátek 

 27.12.  

VÁNOČNÍ KUFROVÁNÍ S FIT PROGRAMEM 

orientační putování po Třešti 

od 9.00 – 11.00 hodin                                  * start DDM Barvířská 30 
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Celoroční hra „NÁPADY PRO 

ŠKOLÁČKY“           3. část 

  

 Venku je trošku pošmourno a Andulka se začíná nudit. Ví, že je 

tu další měsíc, prosinec. Prosinec je totiž kouzelný měsíc od začátku do 

konce. V prosinci se pořád něco děje, každý den je blíž ke Štědrému dni. 

Prosinec je plný očekávání, tajemství a překvapení. A najednou Andulce 

vůbec nevadí, že je venku tma a nevlídné počasí. Dnes odpoledne přijde 

za Andulkou její kamarádka Lucka a budou péct perníčky. Maminka připravila těsto a když 

bylo dostatečně odpočaté, nastala ta nejkrásnější, nejbáječnější, nejsenzačnější a nejzábavnější 

práce, totiž vykrajování perníčků. Děvčátka vykrajovala rybičky, ovečky, Mikuláše i čerta, 

anděla, kometu, srdíčka, čtyřlístky a mnoho dalšího. Maminka hlídala troubu a holčičky se 

těšily, až upečené perníčky ochutnají.  

 Vzácnou chvíli, kdy se narodil Ježíšek, si v čase Vánoc připomínají lidé na celém světě 

a příběh, který se k narození Ježíška váže, je tento: Dívka Maria čeká dítě a žije se svým 

ochráncem Josefem na severu Izraele ve městě Nazaretě. Na příkaz římského císaře se musejí 

proti vlastním plánům vydat ke sčítání lidu do města Betléma na opačném konci země, odkud 

pocházel Josefův rod, aby mohli být zapsání do seznamů. Vydali se tedy na cestu přes kopce. 

Jeli na oslici. 

 Do Betléma dorazili teprve večer a hledali si nocleh. Ale Josef byl chudý a ulice 

přelidněné. „Jděte pryč,“ odháněli je všude, „Betlém je už plný příchozích z okolních vrchů a 

údolí, co se sem přišli zapsat.“ Pohlédli na unavenou Marii, která ztěžka seděla na oslici. „Hni 

sebou“, pobízeli ji a posílali pryč. Nastala noc. Josef přehodil přes Marii svůj plášť a vedl ji 

ulicí. Kráčeli pěšky, neboť i oslice již ztrácela síly, až přišli k hostinci. V každém okně se svítilo 

a uvnitř bylo plno lidí, kteří jedli a popíjeli. Na dvoře stáli koně, velbloudi a osli a přežvykovali 

seno. Josef zaklepal. „Nemám už ani jedno volné místo!“ křikl na ně hostinský a mávnutím 

ruky je odehnal. Když hostinský uviděl, že Marie čeká dítě, řekl, že si mohou ustlat ve chlévě. 

A tak si Marie ustlala v příjemně vonícím seně a tam vedle telátka a oslíka porodila syna. Dala 

mu jméno Ježíš. Pastýři, kteří střežili i v noci na pahorcích kolem Betléma svá stáda, měli vidění 

o této události a přišli se jako první poklonit Božímu synu, který se podle dávného slibu stal 

člověkem. V jesličkách spatřili spící děťátko, poklekli před ním a klaněli se mu. Potom vyšli 

ven a lidem v Betlémě vyprávěli, co se stalo, a všichni žasli. 

 Když si Andulka poslechne vánoční příběh, pochopí, že zpěv koled, nazdobený a 

rozsvícený stromeček, dárečky a slavnostní vánoční stůl vytváří z těchto dní neopakovatelný a 

výjimečný svátek, na který se těší všichni. Děti i dospělí. 

 Je nutné ještě dodat, že první, krásně tajemnou předehrou Vánoc je advent neboli doba 

přípravy na Štědrý den, období očekávání. 

 Vánoce a Advent symbolizují naději a víru v příchod slunce, světla, tepla a nového 

života. Narodil se Ježíšek a nastává také zimní slunovrat, sluníčko bude zacházet později, dny 

se začnou prodlužovat. 
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HRY A TVOŘIVÉ NÁMĚTY 

A tady je recept na SVÍCEN ze slaného těsta: 

Co budeme potřebovat: 

➢ slané těsto, které vyrobíme z 300 g jemné soli, 300 g hladké mouky, čajová lžička oleje a 

asi 200 ml vody (vodu přiléváme postupně), vše smícháme v míse a zpracujeme; formičku 

na vykrajování vánočního cukroví ve tvaru hvězdičky, tenké menší svíčky, pečicí papír na 

plech, váleček na nudle. 

➢ jedno těsto je asi pro 2-3 děti 

➢ pečeme 20 minut při 180 °C 

 Z vypracovaného slaného těsta vyválíme plát o síle asi 8 mm a formičkou vykrajujeme 

hvězdičky. Vykrájené hvězdičky přeneseme na plech s pečicím papírem a svíčkou vytlačíme 

do středu hvězdiček otvor (nesmíme zapomenout!), do kterého po upečení svíčku postavíme. 

Svícny můžeme ponechat v přírodní barvě a přelakovat nebo je nabarvit temperovými barvami 

či postříkat zlatou barvou ve spreji. 

PODKOVIČKY PRO ŠTĚSTÍ 

Co budeme potřebovat: 

➢ čtvrtku nebo tvrdý karton, zlatý staniol (lze i stříbrný), stuhu, větvičku, sušené květy  
 

 Ze čtvrtky či tvrdého kartonu vystřihneme tvar podkovy a polepíme jej zlatým 

staniolem. Ozdobíme stuhou, větvičkou, sušenými květy. Ze zadní strany připevníme očko na 

zavěšení. 

HÁDANKY A OTÁZKY PRO CHYTRÉ DĚTI: 

Sám nohy nemá, každého však prožene. Co je to?   ( _ _ _ _ ) 

Co roste kořenem vzhůru?   ( _ _ _ _ _ _ _ ) 

Která voda je tak tvrdá, že se o ni můžeš uhodit?   ( _ _ _ )  

➢ Jaký je v zimě den a jaká noc? 

➢ Víš, na které straně vašeho domu vychází slunce a na které zapadá? 

➢ Co bys chtěl/a najít pod stromečkem? 

➢ Kdo u vás zdobí stromeček a jak? 

➢ Jaké zvyky a obyčeje na Štědrý den dodržujete? 

➢ Umíš si sám vyrobit nějakou hračku? Napiš jakou a popiš postup její výroby. 

 

HRA PRO DĚTI: HOPSINKY 

Tato hra je podobná jako třeba „Štronzo“. Hraje se během jiných běžných 

činností. Kdykoli někdo pronese nahlas nebo jenom pošeptá druhému „kouzelné“ 

slovo HOPSINKY, musí druhý hned povyskočit tak, aby se na okamžik nedotýkal 

ani jednou nohou země. Pokyn se dává většinou ve chvíli, kdy to druhý nejméně čeká 

😊😊😊. 



7 
 

ROZUM DO LAVICE ANEB JAK SPRÁVNĚ NA ŠKOLU 

   – něco málo pro naše starší spolužáky 

 

NEPROPADEJTE PANICE 

 

 Určitě znáte ty nepříjemné, někdy téměř nesnesitelné pocity, které leckoho provázejí 

v takových hrůzných situacích, jako např. když je nečekaně ohlášena písemná práce 

z matematiky, anebo čeká-li vás vstup do nového, neznámého prostředí. Někdo takové situace 

snáší snáze, jiný hůř, podobně jako třeba návštěvu zubaře či vosí bodnutí. Podle svého založení, 

které je nám z velké části vrozené, se dělíme na různé typy osobností, od naprostých kliďasů až 

po nevyléčitelné trémisty. Prvním krokem k úspěchu je uvědomit si, že je to zcela přirozený jev 

a navíc – i na překonání trémy existuje několik pomůcek a rad. Hlavně nepropadejte panice! 

TRÉMA a někdy i PANIKA jsou přirozenou reakcí na stres. Stresem se obvykle rozumí 

vnitřní stav člověka, který je buď něčím nebo někým ohrožován, anebo se ohrožen cítí, a přitom 

má obavu (leckdy mylnou), že se nedokáže dostatečně bránit. 

 Naše odolnost vůči stresu bývá odlišná, a někdy je trocha stresování dokonce k užitku, 

protože právě ve stresových situacích dokážeme zmobilizovat pozornosti a pekelně se 

soustředit. Nezapomeňte však, že čím více si dělá člověk starostí, tím více ztrácí kontrolu nad 

myšlenkami. Tréma se dostavuje většinou právě ve chvíli, kdy nám na tom, jak působíme, 

nejvíc záleží, a to je logické. O to důležitější je učit se ji překonávat.  

Podobnou metodu uplatnil i učitel obrany proti černé magii, profesor Lupin ve Škole čar a 

kouzel v Bradavicích. Harryho Pottera a jeho spolužáky učil, jak zneškodnit bubáka – 

strašidlo, které na sebe bere podobu toho, co nás nejvíc děsí. Kouzlo, které bubáka zapudí, je 

jednoduché: musíte bubáka donutit, aby vzal na sebe podobu něčeho, co vás pobaví! 

Myslete na to, že pokud překonáte prvních pět vteřin, tréma vás určitě přejde. 

 Přemýšlejte! Z čeho máte vlastně trému, co vás stresuje, čeho se bojíte? Ano, jsou to 

vaše představy o sobě samém, nenechte je, aby ovládly vaši mysl. Místo: „…určitě se 

ztrapním…“ si opakujte: „…těším se, jak zapůsobím…“. Do poslední chvíle se snažte odpoutat 

pozornost od toho, co vás čeká.  

 Uvolněte se, užitečná jsou dechová cvičení-pohodlně se usaďte, pomalu dýchejte, než 

vypustíte z plic všechen vzduch, počítejte do čtyř, dejte si krátkou přestávku (asi 2 vteřiny), 

poté se dlouze nadechněte, počítejte přitom znovu do čtyř. 

➢ V žádném případě nepoužívejte žádné uklidňující prostředky, léky, nebo snad dokonce 

alkohol či jiné omamné látky!!! 

➢ Nešetřete úsměvem! Zakabonění mrzouti jsou všem protivní na první pohled a úsměv 

má kouzelnou moc, zlepší náladu i vám samotným. 

➢ Jestliže vás čeká veřejné vystoupení nebo třeba právě první den v nové škole, je 

důležitá volba vhodného oblečení. Oblékněte se tak, abyste se především cítili dobře. 
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A na závěr opět něco zábavného!!!  

Jdi po šipkách a najdi názvy 4 povolání. První písmeno každého názvu je v rohu mřížky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


