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

máme tu druhé číslo našeho školního časopisu Kamarád. Někteří z vás si ho 

prohlédli, někteří ne, ti ostatní se dokonce zapojili do soutěží, které v časopise 

našli.  

Dostaly jsme od vás i spoustu krásných obrázků z letošního žhavého léta. 

Vybraly a ofotily jsme ty nejhezčí a už nyní zdobí nástěnky našeho „Domečku“. 

Jejich autoři od nás získají sladkou odměnu 😊. 

A nabídka zájmových kroužků? Věříme, že jste si všichni vybrali podle 

svého „gusta“ a pokud ne, tady je ještě dodatečná nabídka: 

Od 1.10.2018, pro velký zájem, otevíráme ještě tyto zájmové 

kroužky:  

MÍČOVÉ HRY  pro 2.-4. ročník, vedoucí ZÚ Hana Kubátová 

   čtvrtek   od 14.30 – 15.30 hodin         v tělocvičně ZŠ 

 

JUMPING III. pro dívky 1. stupně ZŠ, vedoucí ZÚ Bc. M. Hamerníková, ml. 

   středa   od 15.30 – 16.30 hodin  v tělocvičně DDM  

 

I v tomto měsíci se na Vás těší  

                                Mirča a Renďa     

 

mailto:ddm@zs-trest.cz


2 
 

 

ŘÍJEN 2018 
 

    Datum  Akce 
      

 

 

 
3.10. 

PŘÍRODOVĚDNÝ VÝLET NA JELENICI V HODICÍCH  

i s mysliveckým průvodcem, opékání špekáčků … 

* sraz na vlakovém nádraží Třešť–město ve 14.25 hodin 

s sebou: batůžek, pláštěnku, sportovní oblečení a obutí, pití,     

              špekáček, chléb, kartičku zdravotní pojišťovny 

9.10. 

ORIENTAČNÍ BĚH S FIT PROGRAMEM 

začátek ve 14.00 hodin               * zámecký park 

s sebou: sportovní oblečení a dobrou náladu 

 

 

10.10. 

 

 

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DRUHÁČKY 
soutěžní odpoledne pro žáky z druhých tříd 

začátek ve 14.30 hodin    * klubovna a tělocvična DDM  

s sebou: přezůvky  
 

11.10. 

 

PODZIMNÍ KREATIVNÍ DÍLNIČKA 
výtvarné tvoření v podzimním duchu 

začátek ve 14.00 hodin        * klubovna DDM 

s sebou: 10,- Kč na dekorativní materiál a malou dýni 
 

17.10. 
ROBINSON S FIT PROGRAMEM         akce pro děti 
nahlásit se můžete do pátku 12.10. 2018, vybíráme poplatek 50,-Kč                                

20.10. 

 

ZOO JIHLAVA     výlet pro rodiče s dětmi 
zájemci se mohou hlásit na DDM Třešť do 15.10.2018 

vybíráme za vstup a dopravu, děti 50,- Kč, dospělí 100,- Kč 
 

24.10. 
BRAMBORIÁDA      zábavné odpoledne s bramborami    
začátek ve 14.30 hodin                     * tělocvična a klubovna DDM 

měsíční soutěž 

 

SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ 
zapoj se do soutěže o „nejlepšího sběrače“ podzimních plodů  
                                                                 * DDM Třešť 

 

   do 26.10. 
CELOROČNÍ SOUTĚŽ   1. kolo 
časopisu Kamarád s názvem ROK V PŘÍRODĚ 

splněné úkoly mohou žáci vhazovat do SCHRÁNKY DDM na 1. stupni ZŠ, do 

pátku 26.10. 2018  

do 26.10. 
SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ JABLÍČKO 
jablka mohou žáci přinést do kanceláře DDM 

do 26.10. 

MÁME RÁDI ZVÍŘATA 

výtvarná, literární a fotografická soutěž pro všechny, kteří se chtějí zapojit 😊 
výkresy, příběhy a fotografie můžete odevzdávat v kanceláři DDM 
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„ŘÍJEN je měsícem listnatých stromů.“ 

 Stromy jsou nejpozoruhodnější rostliny, jaké příroda kdy vytvořila. Každý z těch 

„zelených obrů“ vyrostl z docela malinkého semínka. Bez ohledu na to, jak vypadají, lze 

většinu z nich zařadit do jedné ze dvou velkých skupin. K jehličnanům nebo k listnáčům. Teď 

v říjnu je příležitost pozorovat LISTNATÉ STROMY.  

 A až budete podnikat vycházky ven – zejména v první polovině října, kdy zpravidla 

ještě doznívá „babí léto“ – zastavte se na chvilku a dívejte se pozorně na stromy kolem sebe. 

 

  

1. úkol:  

 

Zkusíš vymyslet básničku na tento měsíc? No tak, nestyď se a zkus to, alespoň 

kraťoučkou! Já už jednu mám: 

 

Kde se vzaly, tu se vzaly,    

            z pelíšku se vyklubaly               

           tmavohnědé kaštany.               

               Léto už je za námi!                    

 

 

2. úkol:  

Hádanka bude o něco jednodušší.  

 

Hádej, hádej hadači, co k sobě patří?  

Najdi dvojice – plod x list, můžeš spojit 

přímo do obrázku a do volného místa  

vedle obrázku můžeš napsat, z jakého 

stromu dvojice obrázků pochází. 

  

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

3. úkol:  

 

Chodíte ven? Určitě ano. Tak si dnes zkusíme vyrobit „DRAKA Z LISTÍ“. A komu 

se to povede, může nám ho přinést do domečku na podzimní výstavu 😊😊😊. 
 

- při vycházce si nasbíráme krásně barevné velké listy – nejlépe se hodí javorové listy, ale 

můžeme využít i listy z jiných stromů.  
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- jednotlivé listy propojujeme za sebou tak, že vždy řapíkem jednoho listu propíchneme 

špičku druhého listu a pak zpět propíchneme původní list u řapíku 

- tak pospojujeme libovolný počet listů – záleží na tom, jak dlouhého dráčka chceme mít 

- hlava dráčka je tam, kde list začíná řapíkem. K vytvoření obličeje můžeme použít 

samolepicí barevné oči, pusu a jiné detaily dokreslíme černým lihovým fixem. Fixem lze 

nakreslit i celý obličej. 

- tělo dráčka můžeme nazdobit mašličkami z přírodního lýka nebo stužek. Zvolit můžeme i 

další varianty zdobení – například otiskování prstů namočených v prstové barvě…. 

Fantazii se meze nekladou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

A protože jste byli moc šikovní, určitě si s námi nebo ve školní družině můžete 

zahrát hru, která se jmenuje „STROMOVÁ ALEJ“. 

 

Počet hráčů: skupina 

Pomůcky: papírové koule – listy stromů 

 

 Hráči se rozestaví do dvou řad naproti sobě. Vytvoří uličku širokou asi 3 metry. Každý 

hráč má v ruce jednu papírovou kouli (kouli z listí). Na pokyn vedoucího hry vybíhá poslední 

hráč z řady a probíhá uličkou. Hráči se házením papírových koulí či koulí z listí snaží 

zasáhnout běžce. Zásahy se počítají. Po proběhnutí uličky a spočítání zásahů se hráč postaví 

zpět do řady, ale tentokrát jako první. Do uličky vybíhá další běžec. Hra se opakuje tak 

dlouho, dokud se v úloze běžců nevystřídají všichni hráči.  

 

 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. 

Nezapomeň na splněné úkoly napsat své jméno a třídu, aby se Ti mohly začít sčítat 

body. Ti, kteří s námi projdou všemi čísly Kamaráda, od nás získají velice zajímavou 

cenu. Máte se na co těšit 😊😊😊 
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 Úvodního zářijového čísla se zúčastnilo hned několik žáků. A jaké byly výsledky? 

Sešly se nám 3 krásné básničky: 

 

Podzim, M. Rosa, 5.A                      Září, A. Rosová, 2.C      R. Králová, 5.A 

Škola začne v září,                           Září, září                         Nastal podzim, vítr fouká, 

ukaž mi to v kalendáři.                    slunce ještě září.             nažloutlou má barvu louka, 

Obloha je plná mraků,                    Koníček se pase,             listí pestrou barvou hýří, 

už se těším na pouštění draků.        škola je tu zase.                        vlaštovičky na jih míří. 

 

A jak dopadly TAJENKY?  DOPLŇOVAČKA:    Těšíme se na prázdniny  

     PÍSMENOVKA:         Slunečník      

   

Do PÍSMENOVKY se vloudila malá chybička, za kterou se všem moc omlouváme ☹ 
 

V září jsme vzpomínali na prázdniny a soutěž – ŽHAVÉ LETNÍ PRÁZDNINY vás 

natolik inspirovala, že se k nám dostalo mnoho krásných obrázků. Zejména třídní kolektivy 

nás zahrnuly rozmanitými kresbami. Obrázky, které se nám nejvíce líbily, ozdobí nástěnky 

našeho „Domečku“ 😊 😊 😊. Všem za obrázky moc děkujeme!!! 

 

A tady jsou nejhezčí z nich: 

 

 

      

 

      

 

 

 

 

 

 

1. oddělení ŠD, vychovatelka J. Hronová, 18 obrázků 

 

 1.B, Mgr. Lada Bakajová 13 obrázků              1.C, Mgr. Michaela Páralová, 15 obrázků
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3.B, Mgr. Iva Pátková, 24 obrázků                   4.A, Mgr. Alena Tejklová, 27 obrázků 

  

 

 

                                                                              4.C, Mgr. Radka Gregorová, 6 deníků 

 

 

 

Ve středu 12. září 2018 se poprvé v tomto školním roce na „Domečku“ soutěžilo. Pro 

prvňáčky byla připravena zábavná hra na procvičení paměti PEXESO. Soutěžního odpoledne 

se zúčastnilo celkem 22 žáků. Přišlo 15 prvňáčků, ostatní byli starší žáci ze 2. – 8. ročníku.  

A jaké bylo umístění prvňáčků?  

 

1. místo  AMÁLKA KAŇKOVSKÁ, 1.B,  

2. místo  JULČA KOVÁŘOVÁ, 1.B  

3. místo  KAROLÍNKA ULIČNÁ, 1.C. 

   

Umístění starších žáků bylo též velice zajímavé: 

 

1. místo  VOJTĚCH LAKATOŠ, 8.C 

2. místo  ERIK BÍLÝ, 6.A 

3. místo  VANESA MALÍKOVÁ, 4.A 

 

VŠEM ZÚČASTNĚNÝM BLAHOPŘEJEME!!! 

 

 

 Následující středa opět patřila našim nejmladším. Připravily jsme pro ně ZÁBAVNÉ 

A SPORTOVNÍ ODPOLEDNE. V tělocvičně na ně čekalo 5 stanovišť, na kterých si mohli 

vyzkoušet svou zručnost, zdatnost a přesnost. Klubovna skrývala 5 vědomostních úkolů, ve 

kterých si naši nejmladší mohli vyzkoušet svou paměť, fantazii a postřeh. A jak to všechno 

dopadlo? 

 Zasoutěžit si přišlo 43 žáků. I když někteří bojovali jako lvi, byli i tací, kteří si úkoly 

ani nevyzkoušeli. Poděkování od nás si též zaslouží paní vychovatelka J. Hronová a Monika 

Pivoňková, které nám pomohly s organizací soutěžního odpoledne. Děkujeme!!! 
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1. místo  ŠIMON BERAN, 1.C (58 bodů) 

   JAKUB PÁRAL, 1.A (58 bodů) 

2. místo  MATĚJ NAVRKAL, 1.B (56 bodů) 

3. místo  NINA MIKEŠOVÁ, 1.C (55 bodů) 

 

DĚKUJEME ZA ÚČAST A BLAHOPŘEJEME!!! 

 

 

LODNÍ MODELÁŘI  

 

8.9 - 9.9.2018 tento víkend se naši lodní modeláři zúčastnili 7. a 8.kola soutěže Moravského 

poháru, která probíhala v Třinci. 
 

Výsledky:  

 

7. kolo – 8.9.2018 

      

Kategorie EX-500     
 

1. místo     Lukáš Nechvátal  

4. místo     Michal Šnajdr  

5. místo     Veronika Bartíková   

       

8. kolo – 9.9.2018 

 

Kategorie EX-500 

1. místo     Daniel Bartík  

 

Kategorie F4A 

2. místo     Daniel Bartík 

5. místo     Michal Šnajdr                                                   

   

     Gratulujeme 😊 
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DDM TŘEŠŤ a SPOLEK KAMARÁD TŘEŠŤ 

ve spolupráci s Mysliveckým spolkem STRÁŇ HODICE 

organizují akci na 

akce bude probíhat po celý měsíc ŘÍJEN 

 

NASBÍRANÉ KAŠTANY A ŽALUDY PŘINES K NÁM DO DDM 

Tři nejlepší sběrači získají zajímavou odměnu!!!   

                                  

̽   ̽   ̽   ̽   ̽   ̽   ̽ 

DDM TŘEŠŤ a SPOLEK KAMARÁD TŘEŠŤ 

zvou milovníky přírody na 

ve středu 3.10. 2018 
                                            

odjezd ve 14.35 hodin vlakem do Hodic z vlakové zastávky TŘEŠŤ-MĚSTO 

návrat v 18.46 hodin opět na vlakovou zastávku TŘEŠŤ-MĚSTO 

 

s sebou:    20,- Kč na dopravu, batůžek, sportovní oblečení a obutí, pláštěnku, 

pití, špekáček na opečení, chléb, kartičku zdravotní pojišťovny 



9 
 

 

ZŠ TŘEŠŤ a DDM TŘEŠŤ 

pořádá 

ORIENTAČNÍ BĚH S FIT 

PROGRAMEM 

v úterý 9.10. 2018 

od 14.30 hodin v zámeckém parku 

ODMĚNA A DIPLOM PRO NEJLEPŠÍ A NEJRYCHLEJŠÍ … 

 

̽   ̽   ̽   ̽   ̽   ̽   ̽    

 

DDM TŘEŠŤ a SPOLEK KAMARÁD TŘEŠŤ 

zvou děti na 

 

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO 

DRUHÁKY 

středa 10. října 2018 
 

začínáme ve 14.30 hodin 
 

s sebou: přezůvky        * klubovna a tělocvična DDM 
 

SOUTĚŽE, HRY, ZÁBAVA A MALÁ DOBRŮTKA PRO 

VŠECHNY 
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DDM TŘEŠŤ a SPOLEK KAMARÁD TŘEŠŤ 

zvou na 

 

PODZIMNÍ KREATIVNÍ DÍLNIČKU 

výtvarné tvoření v podzimním duchu 
 

ve čtvrtek 11.10. 2018 

od 14.00 hodin  

* klubovna DDM 

 

s sebou: malou dýni a 10,- Kč na drobný dekorativní materiál  

 

̽   ̽   ̽   ̽   ̽   ̽   ̽ 

 

ZŠ TŘEŠŤ ve spolupráci s DDM TŘEŠŤ 

zvou děti k návštěvě 

ZÁBAVNÉHO PARKU ROBINSON  

S FIT PROGRAMEM 

ve středu 17.10. 2018 

 

odjezd v 16 hodin z BUS zastávky 

návrat kolem 19 hodiny opět na BUS zastávku 

s sebou: batůžek, svačinu, pití, kartičku zdravotní pojišťovny 

Zájemci se mohou hlásit na DDM Třešť nejpozději do pátku 12.10. 2018, 

vybíráme poplatek 50,- Kč 
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DDM TŘEŠŤ a SPOLEK KAMARÁD TŘEŠŤ 

pořádají akci pro děti (dle zájmu i jejich rodiče) do 

SOBOTA 20.10. 2018 

odjezd v 9.23 hodin z vlakové zastávky Třešť-město 

návrat v 15.26 hodin opět na vlakovou zastávku Třešť-město 

 

S sebou: batůžek, kartičku zdravotní pojišťovny, pláštěnku, sportovní oblečení, 

svačinu, pití, kapesné … 
 

Zájemci se mohou hlásit na DDM Třešť nejpozději do 15.10. 2018 

 

Vybíráme: cena výletu  děti 80,- Kč (cestovné + vstupné) 

 

 
̽   ̽   ̽   ̽   ̽   ̽   ̽ 

 

DDM TŘEŠŤ a SPOLEK KAMARÁD TŘEŠŤ 

zvou na   
 

BRAMBORIÁDU 
 

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S BRAMBORAMI – SOUTĚŽE, HRY, VAŘENÍ 

 

ve středu 24.10. 2018 

 

od 14.30 hodin 
 

Chceš vědět, co všechno se dá dělat s bramborami? Tak neváhej a přijď!!! 

Přines s sebou: 3 brambory vařené, 3 brambory syrové 

 

Zájemci se mohou hlásit na DDM Třešť do 19.10. 2018, vybíráme 30,- Kč na další 

ingredience. 
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ROZHÁZENÁ PÍSMENKA 

 

 Tento úkol jistě nebude těžký. V siluetě každého organismu je ukrytý jeho název, 

avšak písmenka se nám zcela přeházela. Poskládejte z nich opět správná jména. 

 

 


