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

máme tu již 5. číslo našeho časopisu KAMARÁD. Z následujících větších akcí nás 

v tomto měsíci čeká dětský karneval, na který jste všichni srdečně zváni. Tentokrát společně 

navštívíme zoologickou zahradu 😊 . 

Všichni jistě netrpělivě čekáte na vyhlášení turnusů LETNÍHO TÁBORA DOBRÁ 

VODA. Tak tady je! V tomto školním roce spolu prožijeme „Indiánské léto“.  Přihlášky lze 

získat z internetových stránek nebo u nás na domečku, od 4. 2. 2019 

Mirča a Renďa 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V TŘEŠTI 

 

mailto:ddm@zs-trest.cz
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ÚNOR 2019 

    Datum  Akce 

 

do úterý  

  26. 2. 

„Z POHÁDKY DO POHÁDKY“ 

výtvarná, literární či fotografická soutěž pro všechny kamarády 

žáci mohou odevzdat své kreativní práce do úterý 26. 2. 2019 

* kancelář DDM 

 

do úterý  

26. 2. 

 

CELOROČNÍ SOUTĚŽ   5. 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 

 

         středa 

         6. 2. 

UBONGO 

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

začínáme ve 14.30 hodin 

Že nevíš co je to za hru? Tak neváhej a přijďzkusit něco nového!!!   

nezapomeň přezůvky                                                   * klubovna DDM 

 

středa 

 13.2. 

LEZECKÁ STĚNA V JIHLAVĚ  

dvouhodinové sportovní odpoledne s FIT programem 

zájemci se mohou hlásit do úterý 12. 2. 2019 v kanceláři DDM 

vybíráme 50,- Kč 

 

 

 

 

 

pátek 

15. 2.  

STOLNÍ  TENIS akce pro děti a rodiče                                                           

turnaj ve stolním tenise pro všechny, kteří si chtějí mezi sebou poměřit 

své síly 

začátek: v 16,00 hodin  

zájemci se mohou hlásit (i telefonicky) v kanceláři DDM do středy  

13. 2. 2019    

nezapomeň na přezůvky a chuť opřít se do toho a VYHRÁT!!!                                                                                                                                     

                                                                                                * sál DDM  

 

sobota 

16. 2. 

DĚTSKÝ KARNEVAL  

začínáme v 15 hodin a přijít mohou malí i velcí … 
tentokrát jedeme do zoologické zahrady za zvířátky - nezapomeň masku  ☺                        

čeká na Tebe hra o ceny, kolo štěstí a občerstvení                                   

                                                                                         * Kulturní dům Třešť  

  
 

pondělí 
18. 2. 

FIT PROGRAM - SOUTĚŽ VE STŘELBĚ ZE VZDUCHOVKY  

pro žáky 4. – 9. ročníku 

začínáme v 15. hodin 

zájemci se mohou hlásit do pátku 15. 2. 

* přezůvky s sebou                                                                * sál DDM 

čtvrtek 

21. 2. 

MASOPUSTNÍ VÝTVARNÁ DÍLNIČKA 

určeno pro žáky od 1. – 5. ročníku  

začínáme ve 14 hodin, můžeš přijít i později 😊                                                                                                

vybíráme 20,- Kč na výtvarný materiál                                                          

* klubovna DDM                                                    
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„ÚNOR – ČAS PRO NEJSTARŠÍ PRŮVODCE ČLOVĚKA A PRO POMOC    

                  ZVÍŘATŮM“. 

 Ani v ÚNORU není v přírodě nic zajímavého k pozorování. Stále je zima, chladno, 

sníh a mráz. Nejen lidé, ale i zvířata hledají nějaký teplý pelíšek. Zvláště PSI a KOČKY. Mají 

se s lidmi rádi, vždyť je doprovázejí životem už hodně dlouho. Jsou to možná úplně nejstarší 

zvířecí průvodci lidí. A pokud jde o domácí mazlíčky, pak jsou právě psi a kočky nejčastější 

čtyřnozí obyvatelé lidských obydlí. Oba jsou milí a srdeční společníci, i když kdysi dávno 

měli v přírodě divoké předky: vlka a divokou kočku. Ostatně ti ještě v přírodě žijí, i když jich 

ubývá. „Domácích“ psů a koček je mnoho druhů. Mají hodně společného, ale současně každý 

z nich je originál.  

 A jak je to u Vás? Máte doma nějakého pejska nebo kočičku? Zkuste nám o svém 

„MAZLÍČKOVI“ napsat pár vět (jestli to je kluk nebo holčička, jak se jmenuje, kolik je 

mu/jí let, s čím si hraje nejraději ...) a pak, rádi uvítáme i namalovaný obrázek, jak Tvé 

zvířátko vypadá 😊😊😊. 

 

         A nyní si ještě připomeneme, že i teď v únoru je potřeba myslet na ostatní zvířata a 

přikrmovat je 😊.   

   

1. úkol:  A MÁME TU BÁSNIČKY: 

 

 Podívej se veverky!                   Pokud bude velká zima,      

 To jsou malé čiperky.   v mém hnízdečku bude prima.

  Na strom skočí,   Když nastane hezký den, 

  pak zas dolů,    proběhnout se půjdu ven. 

  vesele si hrají spolu. 

 

 Už se těším na Vaše nové nápady. Neváhejte a zkuste vymyslet nějakou zimní 

básničku. Své nápady nám pošlete, my je otiskneme v příštím čísle KAMARÁDA 😊. 

 

 

  2. úkol: POJĎ SI NĚCO PĚKNÉHO NAMALOVAT:  

   

  KOČKOVÁNÍ 
 

 Kočička je nejoblíbenější domácí mazlíček, kterého si přeje snad každé dítě. Má 

uhrančivé oči, heboučkou srst, dlouhé vousky, neslyšný krok díky polštářkům na tlapkách. 

Kočička je láskyplná, něžná a přítulná. V naší výtvarné dílně si ji vytvoříme technikou 

KOLÁŽE. Základem techniky je skládání obrázku z různých kousků papíru, které můžeme 

vrstvit, kombinovat, překládat, mačkat. Pojďte to zkusit s námi. 

 

VÝTVARNÝ MATERIÁL:    POMŮCKY A NÁČINÍ: 

 

- čtvrtka formátu A4      - nůžky 

- tenký papír (kancelářský formát A4)   - tyčinkové lepidlo 

- papírové zbytky (nejrůznější síly, struktury)  - barvy na linoryt 

        - tiskařský váleček 
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        - skleněná deska nebo plastová 

     ;       podložka na rozválení barev 

        -   benzin 

        -   hadříky na čištění barvy 

PRACOVNÍ POSTUP: 

 

1. Z papírových zbytků vystřihujte jednotlivé tvary a postupně skládejte obrázek 

kočičky. Snažte se kombinovat hladké papíry a papíry se zajímavou strukturou. Vše si 

připravte a rozložte na čtvrtku. 
 

 2.  Pokud máte obrázek kočičky hotový, začněte jednotlivé části lepit. Snažte se lepit 

opravdu pečlivě, aby některé části při tisku neodpadly.  
 

3. Nechte lepidlo dobře zaschnout. Připravte si tiskařské barvy, váleček a podložku na 

rozválení. V další části práce si z koláže vytvoříte tisk, na kterém vynikne tvar i jednotlivé 

detaily. 
 

4. Na koláž přiložte tenký kancelářský papír. Rozválejte barvu a dostatečným tlakem 

válečku přejeďte plochu. Kancelářský papír na koláži pevně přidržte, aby nedošlo k posunu. 

Tisk z koláže by byl rozmazaný a nejasný. Papírová koláž (matrice) vydrží i opakované tisky. 
 

5.  Nakonec válejte tiskařskou barvu i na papírovou koláž (matrice). Získáte tak zajímavý 

„kočičí obrázek“. Obrázky vystavte vedle sebe, aby ostatní měli možnost porovnat papírovou 

koláž a tisk z ní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3. úkol: 

   

  Během zimy je potřeba myslet i na ostatní zvířata. O lesní obyvatele se starají     

                        myslivci. My můžeme pomáhat třeba veverkám. Také pro ně lze vyrobit 

závěsy s jídlem. Například takový KEBAB z oříšků. Různé druhy navlékáme na silnější 

provázek a zavěsíme na větev třeba v parku. Podobně jako u ptáků můžeme využít smrkové 

šišky k výrobě veverčího pamlsku. Veverky mají rády oříšky. Tak je zastrkáme do mezer 

mezi šupinami šišky.  

 

RECEPT NA TUKOVOU SMĚS 
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 Vyrobíme ji buď z loje nebo ze ztuženého pokrmového tuku. Nepoužívejte olej, máslo 

ani sádlo z domácích pečených pokrmů. Tuk rozpustíme v nádobě ponořené do hrnce 

s horkou vodou. Tuk by se neměl přepalovat, proto není vhodná jeho úprava na pánvi. Tuk 

nesolíme ani jinak neochucujeme. Do rozehřátého tuku vmícháme různá semena. Mohou být 

vyklepaná třeba ze suchých šišek, použít je možné suchá semena tykví, maku, slunečnicová 

semena, různé zrní – proso, dále ovesné vločky, krupky, obilní šrot, zbytky ořechů, 

rozdrcené vlašské ořechy a jiná semena. Tuhnoucí směs nalijeme do květináče, necháme 

ztuhnout. Před úplným ztuhnutím lze z tuku udělat kouli, kterou vložíme do síťky od brambor 

nebo od ovoce. Tukovou směsí můžeme plnit smrkové a borovicové šišky. 

 

 Až do konce zimy spojíme vycházky s krmením ptáků. Pravidelně bychom měli 

doplňovat námi vyrobená jednoduchá krmítka. Ptačí jídelníček je poměrně bohatý. Do 

krmítek můžeme sypat zrní, nejlépe slunečnicová semínka, proso, lněné semínko či řepku. 

Použít lze i na kostky nakrájené maso, lůj či tvaroh.  

 Ptáky zásadně nekrmíme zbytky z kuchyně, těstovinami, slanými a kořeněnými 

výrobky, uzeninami.  

Vodní ptáky – jako například kachny, labutě, racky – můžeme krmit měkkým, neslaným 

pečivem, nadrobeným na co nejmenší kousky. 

 

 

 A NYNÍ NĚCO NA PROCVIČENÍ MOZKOVÝCH ZÁVITŮ: 
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DOBBLE – společenská hra 

 

První akcí měsíce ledna bylo setkání žáků na 

společenské hře DOBBLE. Akce se uskutečnila ve středu 

9. ledna. Zahrát si přišli žáci od 1. – 6. ročníku. Tato hra je 

zaměřená spíše na postřeh a orientaci na jednotlivých 

kartičkách. Někteří mladší jedinci byli neskutečně rychlí, a 

jak se říká, strčili by do kapsy i nás dospěláky. Hrálo se 

formou losování. Vylosovaní jedinci hráli mezi sebou a 

postupně se probojovávali do samotného finále.  

A jaké bylo umístění? 
 

1. místo vybojovala Aneta SCHILHABOVÁ 3.C, na 2. místě skončila Karolína 

NOVOTNÁ 4.B, krásné 3. místo obsadila Viktorie MURIŇOVÁ 3.B  

 

Vítězkám blahopřejeme a všem zúčastněným hráčům děkujeme!!! 

 

ZIMNÍ VÝTVARNÁ DÍLNIČKA 

 

 Ve čtvrtek 17. ledna se v klubovně DDM konala 

další výtvarná dílnička. Tentokrát pod vedením paní 

asistentky Aničky Lávičkové, která si pro děti připravila 

výrobu „sněžítek se sněhuláky“. Akce se zúčastnili nejen 

žáci 1. stupně základní školy, ale i děti z mateřské školy. 

Zprvu se zdála být tato výtvarná práce zcela jednoduchá, 

ale pletení šál malým sněhuláčkům nám dalo docela zabrat. 

Hotová „sněžítka“ byla úžasná. Děti využily nejen své 

fantazie, ale i kreativity při samotné výrobě a všichni měli 

z hotových výrobků radost. Skvělé práce jsme nafotili a uložili do našeho fotografického 

archivu. 

 

ZIMNÍ AKTIVITY 

 

 Leden je jedním ze zimních měsíců, kdy je pro nás hlavním úkolem organizace 

zejména zimních aktivit pro děti. I když jsme závislí převážně na počasí, přesto se nám 

podařilo následující aktivity uskutečnit.  

  

  První zimní akcí tohoto měsíce bylo 

dvouhodinové bruslení s FIT programem na zimním 

stadionu v Telči. Akce se uskutečnila v sobotu 26. ledna za 

doprovodu dospěláků z DDM. Všichni účastníci si mohli 

vyzkoušet své bruslařské dovednosti na novém zimním 

stadionu. Soutěže, honičky, slalom a práce s hokejkou byly 

hlavní náplní této akce. Příjemně unaveni jsme opouštěli 

zimní stadion a vraceli se do svých domovů.  
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 Následoval zimní biatlon s FIT programem. 

Sportovní akce se uskutečnila na fotbalovém hřišti při 

Základní škole v Třešti pod vedením Mgr. J. Smetany a 

Ing. M.  Koreckého. A protože bylo docela mrazivé 

počasí, střelba ze vzduchovky probíhala v tělocvičně 

základní školy pod vedením pana V. Šenkapoula. Žáci 

byli rozděleni do IV. kategorií, zvlášť na chlapce a 

dívky. Ti, kteří nezávodili na běžkách, obíhali na čas 

vytyčenou trať na fotbalovém hřišti. Všichni účastníci bojovali jako „lvi“. Vždyť i výsledky 

tomu nasvědčovaly. Ti nejlepší získali diplom a sladkou odměnu a samozřejmě jsme si 

pochutnali na párku v rohlíku.  

 Akce byla velice příjemným zpestřením úterního odpoledne.  

 

 Poděkování patří především organizátorům akce za její přípravu (Mgr. J. 

Smetana, Ing. M. Korecký a V. Šenkapoul) a v neposlední řadě i všem závodníkům, bez 

nichž by se tento závod nemohl uskutečnit.  

Děkujeme, že jste se zúčastnili 😊. 
 

Pozn: Celkové výsledky jsou vyvěšeny na nástěnce u tělocvičny základní školy. 

 

 Další větší akcí tohoto měsíce byl fotbalový halový turnaj starší přípravky sk. A, 

který se uskutečnil 12. ledna 2019 v Městské sportovní hale v Třešti. Malí fotbalisté Slavoje 

a jejich trenéři uspořádali pro své vrstevníky z okolních měst halový turnaj. Kromě domácího 

celku přijalo pozvání dalších sedm týmů. A jaké byly konečné výsledky? 

 

Výsledky domácích ve skupině A: 

TJ Slavoj Třešť – TJ Ježek Rantířov   5 : 1  

TJ Slavoj Třešť – TJ Slovan Kamenice n/Lipou   6 : 2 

TJ Slavoj Třešť – TJ Spartak Počátky   2 : 0 

Semifinále: 

TJ Slavoj Třešť – TJ Slavoj Pacov   6 : 1 

Finále:  

TJ Slavoj Třešť – TJ Slavoj Žirovnice   6 : 0 
  

Vítěznému týmu blahopřejeme!!! 

  

 A abychom nezapomněli, i výtvarná soutěž má své zastoupení v našem měsíčním 

programu. Tentokrát na téma „Namaluj mi zimu“. Zimní počasí nám letos docela přeje, a tak 

se nám sešla pěkná řádka obrázků se zimní tématikou. Tentokrát se nám sešlo přes 200 

obrázků, z nichž jsme vybrali ty nejhezčí a autoři od nás obdrží sladkou odměnu. Výtvarné 

práce budou zdobit nejen prostory našeho „Domečku“, ale i jídelnu, kam chodí obědvat 

zejména žáci 1. ročníků. Děkujeme!!!  
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DDM Třešť a Spolek Kamarád Třešť  

vyhlašují  

 

výtvarnou, literární a fotografickou soutěž 

„Z POHÁDKY DO 

POHÁDKY“  
Své práce můžete odevzdat v kanceláři DDM 

nejpozději do úterý 26. 2. 2019. 

 

*   *   * 

 

DDM TŘEŠŤ a SPOLEK KAMARÁD TŘEŠŤ  

zvou  
 žáky 1. – 5. ročníku   

 

na soutěžní odpoledne 

s UBONGO 
 

ve středu 6. února 2019 od 14.30 hodin 
 

Soutěžní odpoledne plné adrenalinu a zábavy. 

Malá odměna pro všechny účastníky ☺☺☺ 

 

Přijď si zahrát! Těšíme se na Tebe!  

           

s sebou: přezůvky                                                     * klubovna DDM 

 

*   *   * 
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ZŠ TŘEŠŤ ve spolupráci s DDM TŘEŠŤ 

zvou žáky k návštěvě 

 

LEZECKÉ STĚNY V JIHLAVĚ  

dvouhodinové sportovní odpoledne s FIT PROGRAMEM 

ve středu 13. 2. 2019  

odjezd v 16 hodin z autobusové zastávky 

návrat v 19 hodin opět na autobusovou zastávku 

 

s sebou: teplé sportovní oblečení, doporučujeme sálovou obuv na přezutí,     

              batůžek, svačinu, pití, kartičku zdravotní pojišťovny 

 

Zájemci se mohou hlásit v kanceláři DDM nejpozději do úterý 12. 2. 2019 

vybíráme 50,- Kč 

*   *   * 

 

                                                       SPOLEK KAMARÁD A DDM TŘEŠŤ 

                                                                             organizují pro děti 

 

                          

           ZOO      

 

                                                                        16. 2. 2019 v 15.00 hodin

                                   HRA O CENY, KOLO ŠTĚSTÍ, OBČERSTVENÍ 

                                                                    a možná přijde i KOUZELNÍK …                          

                                                                KD TŘEŠŤ 
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Spolek Kamarád ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Třešti 

pořádají turnaj ve 

STOLNÍM TENISE 

pro děti a rodiče 

v pátek 15. 2. 2019 od 16 hodin  

Zájemci se mohou hlásit (i telefonicky) v kanceláři DDM  

do středy 13. 2. 2019 

Nezapomeň na přezůvky a chuť opřít se do toho a VYHRÁT!!! 

* sál DDM 

 

*   *   * 

 

Základní škola Třešť a Dům dětí a mládeže v Třešti 

 
pro žáky od 4. – 9. ročníku  

  * přezůvky                                                                        * sál DDM                             
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Dům dětí a mládeže Třešť a Spolek Kamarád Třešť 

zvou na  

 

*   *   * 

 

ZAPOMENUTÝ  OSTROV  HER 

aneb 
PŘÍMĚSTSKÝ  TÁBOR  O  JARNÍCH  PRÁZDNINÁCH 

pro děti od 6–10 let 

 

      TERMÍN:   4. –  8. 3. 2019 
 

           CENA:   1.400,- Kč  

 

   VEDOUCÍ  TÁBORA:   

              p. Markéta Smetanová 

 

       NABÍZÍME : 

 hry, zábavu, tvoření, soutěže, 
 výpravy do přírody, výlet do Telče.…. 
 

Přihlásit se můžete v kanceláři DDM nebo na tel. 567 224 986. 

 


