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Dům dětí a mládeže Třešť                                             
a Spolek Kamarád při DDM v Třešti                 ŘÍJEN 2021 

 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.ddm-trest.cz 

…………………………………………………………………………………… 

 

Ahoj kamarádi,  

s nástupem měsíce října přichází i nové akce, které jsme pro vás připravily. 

V naší programové nabídce si jistě vybere každý z vás.  

Stále pro vás ještě organizujeme v rámci Komunitní osvěty akce hrazené ze 

Šablon II (podzimní dílna, výtvarná dílnička, keramická dílna…). 

Pro KUTILY A TVŮRČÍ OSOBNOSTI bude letošní časopis Kamarád jakousi 

„LAHŮDKOU“, protože vám v jeho závěru vždy odkryji jednoduchý návod 

toho, co si lze vyrobit doma z dostupných surovin. Záležet pak bude už jen 

na tom, jak si se vzniklým pořádkem poradíte, jak ho rychle uklidíte a jak 

se na to budou tvářit vaši rodiče, zda vám dovolí v těchto HOKUSECH 

POKUSECH pokračovat?  

Jinak vám přeji hodně štěstí, ať vždy vyrobíte to, co chcete a pokud 

se to nedá jíst, NEJEZTE TO!!! Ať vám z toho není špatně     . 

 

 

 

 

 

mailto:ddm2@zs-trest.cz
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                                                           ŘÍJEN 2021 

 

    Datum  Akce 

 

 

 

 

 

měsíční soutěž 

SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ 

- zapoj se do soutěže o „nejlepšího sběrače“ podzimních plodů  

- nasbírané kaštany můžeš nosit do DDM každý den  

  PO – PÁ od 14.00-16.00 hodin                                                                

                                           

                                          * stará budova DDM – vchod mezi kontejnery 

ČT 

07. 10. 

 

V rámci komunitní osvěty zveme nejen rodiče s dětmi, ale i jejich 

prarodiče k VÝTVARNÉMU VYRÁBĚNÍ V ZUŠ, pod 

vedením výtvarnice Eriky Houserové. 

Zájemci o akci se mohou přihlásit v kanceláři DDM. 

Sraz přihlášených je v 15.30 hodin u DDM.  

                                                                               ⃰  výtvarná dílna v ZUŠ  

PÁ 

15. 10. 

 

 

Na prohlídku GALERIE v ATELIERU KASALÝ zveme nejen děti, 

ale i dospělé. Prohlídka je doplněna besedou s odborníkem Adamem 

Kasalým. 

Sraz zájemců je v 15.15 hodin u vchodu do DDM. 

Na všechny zúčastněné čeká malý dárek od odborníka. 

Nebojte se a přihlaste se na zajímavou akci v kanceláři DDM                . 

                                                                          

                                                                         ⃰ Galerie v Atelieru Kasalý                          

 

 

 

 

SO 

16. 10. 

DRAKIÁDA - akce pro rodiče s dětmi 

soutěž o nejhezčího a nejlépe létajícího (vyrobeného i papírového) draka  

- začínáme ve 14.00 hodin na kopci u Bačkory 

 

V závěru akce ohýnek a opékání vlastních špekáčků,  

sdělování dojmů a vyhodnocení akce                . 
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 V rámci realizace dotačního programu Šablony II. se naše nabídka 

zájmových kroužků i v letošním školním roce rozšiřuje o Kluby, jejichž docházka 

je zdarma a činnost pro účastníky potrvá do 31.03.2022. 

- Klub deskových her I.       PONDĚLÍ     12.00 – 13.30 hodin 

- Klub deskových her II.     PONDĚLÍ     13.30 – 15.00 hodin 

- Klub kutilů                        ÚTERÝ         16.00 – 17.30 hodin 

- Klub malých čtenářů         STŘEDA      12.30 – 14.00 hodin  

- Lego klub I.     ČTVRTEK     15.00 – 16.30 hodin 

- Lego klub II.   ČTVRTEK     16.30 – 18.00 hodin 

- Klub techniků   STŘEDA      16.00 – 17.30 hodin 

 

 

Ve středu 9. září jsme spolu s panem Ing. Janem Šebestou zorganizovali 

ukázku leteckých modelů a dronů zejména pro ty žáky, pro které otevíráme nový 

zájmový útvar LETECKÝ MODELÁŘ. Akce se zúčastnilo asi 15 zájemců, z nichž 3 

se následně do kroužku přihlásili. Pan Šebesta nás seznámil s jeho náplní a 

jednotlivě nám představil něco málo ze své sbírky leteckých modelů. Akce byla 

velice zajímavá. Z důvodu povětrnostních podmínek jsme neměli možnost 

vyzkoušet některé modely na školní zahradě.   
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Následující týden opět ve středu 

15. září jsme v rámci Projektového dne 

mimo SVČ navštívili se žáky 4. ročníků 

Zoologickou zahradu v Jihlavě, kde žáci 

absolvovali výukový program „Opičí se 

opice?“. Projektového dne se zúčastnilo 

51 žáků spolu se 6 ti dospěláky. Žáci byli 

rozděleni na dvě skupiny. Každá skupina 

měla možnost nahlédnout PodpoVRCH, 

kde na ně čekal devadesátiminutový výukový program pod vedením zkušených 

lektorek. Žáci se seznámili s jednotlivými druhy opic, shlédli obrazovou PC 

projekci, zahráli si námětové hmatové hry a získali informace o potravě opic. 

Zajímavostí byla ukázka lebky opice – postavení jejích zubů a ostrost. 

Ve druhé části projektového dne 

měli žáci možnost, prohlédnout si celý 

areál zoologické zahrady, kde získali 

zajímavé informace i o dalších zvířatech, 

které se v areálu ZOO nachází. Celý den 

nás provázelo teplé a slunné počasí, a tak 

jsme si všichni do sytosti užívali. 

 

 

A co to jsou vlastně MARIONETY? To jsme 

měli možnost zjistit v pondělí 27. září, kdy jsme 

v rámci komunitního setkávání navštívili 

KRÁLOVSTVÍ LOUTEK v Hodicích, jehož 

majitelem je umělecký řezbář a restaurátor pan 

Radek POLANECKÝ. V současné době se v jeho 

KRÁLOVSTVÍ nachází kolem 70 ti kusů různých 

pohádkových postaviček. Pan Polanecký provozuje 

svoji činnost od roku 2000 a zabývá se především 

výrobou marionet, což jsou loutky ovládané shora 

provázky. Každý výrobek, který se v jeho expozici 

nachází je originál. Základním materiálem je lipové 

dřevo, které je po opracování ošetřené přírodní pryskyřicí a včelím voskem. 



5 
 

V Království loutek je možné si 

objednat zakázku dle vlastní fantazie – na 

základě fotografie, výkresů či jiné 

předlohy s dodací lhůtou 1-3 měsíce, záleží 

na náročnosti zpracování. Pan Polanecký se 

zabývá i opravami a restaurací starých 

loutek a starožitného nábytku. Z jeho 

expozice byli nadšeni nejen děti, ale i 

dospělí. Snad každý by si přál mít doma 

nejeden exemplář z této galerie. 

 

Podzimní tématika byla náplní dalšího odpoledního setkání, kdy jsme 

na konci měsíce září připravili pro děti a jejich rodiče kreativní dílničky pod 

vedením paní Ivy Mátlové a paní Bc. Romany Holubové – mistrové odborného 

výcviku na SOŠ a SOU v Třešti.  

V průběhu dílniček si jedna 

skupina vytvořila z přírodního 

materiálu podzimní dekoraci 

v proutěném košíku, kam za asistence 

lektorky aranžovali sušené květiny, 

plody a dřeviny.      

Druhá skupina měla možnost 

vytvořit si podzimní závěsný věnec 

z přírodního materiálu, jako je mech, 

kaštany, žaludy, sušené květiny, šípek…. 

Obě lektorky nám ukázaly aranžování 

podzimních květin a různé způsoby 

zdobení podzimních věnců.  

Všichni přítomní si odpoledne užili a domů si odnesli nádherné podzimní 

dekorace. 
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Cesta k tvořivosti může být pěkně spletitá – jsou na ni spousty odboček a 

slepých uliček a místy to pořádně klouže.  

HOKUSY a POKUSY je pro vás soubor příležitosti k tvoření.  

Až toto budete číst, vzpomeňte si, kolik legrace si člověk užije, když 

maluje, hraje si nebo peče bláznivý dort. Nezapomeňte, že veškerý nepořádek, 

ať je jak chce velký, se dá uklidit. Každý, kdo se zúčastní, využívá především své 

představivosti a fantazie při této aktivitě.  

Všechny návody, které vám v časopise Kamarád nabídnu, procházejí fází, 

kdy je výrobek mokrý nebo lepkavý. Dostanete ode mě návody na špinavější (tj. 

zábavnější) a čistší tvoření.  

Všechny návody označené tímto symbolem   se nejlépe uskutečňují 

venku nebo někde, kde nevadí, že při nich bude pokapaná podlaha a trochu 

nepořádku. Nedělejte si násilí. Když zrovna nemáte náladu na uklízení, 

soustřeďte se na návody s bílou rukou . 
Návody jsou pozoruhodně jednoduché a vyžadují z vaší strany jen 

minimální úsilí. Pokud nemáte doma kuchyňskou odměrku, můžete při odměřování 

tekutin a sypkých přísad použít pro zjednodušení hrnek čtvrtlitráček známý 

z Hrníčkové kuchařky: 250 ml = 1 hrnek, 125 ml = 1/2 hrnku, 375 ml = 1 1/2 

hrnku. 

Střídejte činnosti. Někdy vyrábějte něco, co vyžaduje úklid, někdy, ať už 

jde o jídlo, umění nebo vědu, byla odstartována jediným slovem: ano. Ano. To zní 

dobře. Ano. Můžeš hned teď. 

 

Tak už neváhejte a dejte se do toho! 

- z vynálezcovy laboratoře 

- kolotoč výtvarných nápadů 

- něco na zub 

- masti a odvary 
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Z vynálezcovy laboratoře 

Plísňová zahrádka    

POTŘEBUJETE:  

5 skleniček od dětské výživy s víčky 

500 ml nebo 2 hrnky čtvrtlitráčky horné vody 

1 balení želatiny (bez příchutě) 

bavlněný provázek 

 

 Tento návod zároveň představuje velmi účinný způsob, jak vštípit zejména 

dětem, že si musí mýt ruce. Vypěstovali jsme si plíseň z povrchu klece našeho 

mazlíčka i ze špíny pod nehty. Při výběru materiálu pro vaši zahrádku popusťte 

uzdu fantazii. 

 Skleničky od dětské výživy vysterilizujte horkou vodou se saponátem. Pak 

je vypláchněte, do každé nalijte horkou vodu a nechte několik minut stát. 

Nakonec vodu vylijte a nechte skleničky uschnout. Víčka sterilizujte ve vroucí 

vodě 5 minut. Tím, že skleničky vysterilizujete, zaručíte, že plíseň vyroste 

z nasbíraných bakterií, a ne z vnitřku skleničky. 

 Želatinu rozpusťte podle návodu v horké vodě a míchejte, dokud se úplně 

nerozpustí. Želatina je vhodným podkladem pro pěstování plísní, protože má 

vysoký obsah bílkovin. Skleničky naplňte rozpuštěnou želatinou do poloviny 

(trochu by vám mělo zbýt). Jednu ze skleniček uzavřete, na samolepicí papírek 

napište „Kontrola“, nebo „Kontrolní vzorek“ a přilepte ho na víčko. Tato kontrolní 

sklenička (ve které se nebudou množit žádné bakterie) vám umožní porovnávat 

změny v ostatních skleničkách. Nastříhejte pět kousků provázku dlouhých asi 12 

cm. Provázky namočte do zbytku rozpuštěné želatiny a přejeďte jimi různá místa 

v domě. Můžete nasbírat bakterie z prstů na nohou, úst, nehtů nebo z vašeho 

zvířecího mazlíčka. Napište na každou skleničku, odkud obsah pochází, a položte 

provázek do rozpuštěné želatiny. Skleničky uzavřete. Odhadněte, které bakterie 

porostou nejrychleji, a hypotézy si zapište. 
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 A teď čekejte. Během týdne (někdy už za 24 hodin) se vám v roztoku 

rozrostou různé druhy plísní.  

Jsou všechny stejné?  

Co se stane se želatinou, když se plíseň rozbují?  

Která plíseň roste nejrychleji. Která nejpomaleji?  

Odpovídá to vašim hypotézám? 

 

Kolotoč výtvarných nápadů 

                              Abeceda z těsta    
Děti se takto rády učí písmenka abecedy. Vyrobte je, upečte a pověste 

třeba na zeď! Množství uvedené v návodu vystačí na celou abecedu. 

POTŘEBUJETE: 

250 ml soli 

375 ml horké vody 

900-1000 ml pšeničné mouky  

32 kousků drátu na očka 

tempery 

štětec 

 

 Nejprve vyhřejte troubu na 250 ⁰C. Nasypte sůl do prostředně velké misky 

a přilejte horkou vodu. Míchejte, dokud se sůl z velké části nerozpustí 

(nerozpustí se úplně). Nechte vychladnout a pak přidejte 250 ml mouky. 

Vymíchejte do hladka. 

 Přidejte dalších 250 ml mouky a 

promíchejte. Zbytek mouky zapracujte do těsta 

ručně. Je-li těsto lepkavé, přidejte trochu 

mouky: pokud se drolí, přidejte trochu vody. 

Propracovávejte je tak dlouho, až je hladké a 

poddajné. 

 Teď můžete začít s abecedou. Oddělte 

kousek hmoty velký asi jako vlašský ořech a 

udělejte z něj váleček. Zformujte ho do tvaru 

písmene A. Podobně vyrobte i ostatní písmena. 
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Nesnažte se udělat jedno písmeno jako druhé. Taková se dají koupit kdekoliv, ale 

vaše abeceda má být výrazem představivosti! Hotová písmena položte na slabě 

vymaštěný plech a do každého nahoře vtiskněte očko z drátu na zavěšení. Aby 

byla písmena hladší a lépe držela pohromadě, přetřete je vodou. 

 Písmena pečte 30 minut. Když vychladnou, můžete je ještě podle svého 

nabarvit temperovými barvami. 

 

 

Něco na zub 

Lízinčin dort    
 Za svůj život jsem upekla spousty dortů – luxusní se spoustou neobvyklých 

příměsí, šťavnaté, které vyžadovaly složitý postup, ale žádný z nich se nevyrovná 

jednoduchému, lahodnému dortu od Lízinky. Lízinka je moje kamarádka a rády 

spolu vaříme. Přizpůsobila tenhle recept pro děti, takže jim příprava těsta 

zabere jen několik minut. Voňavé vzpomínky na pochoutku jim vydrží ještě 

dlouho. 

POTŘEBUJETE: 

750 ml mouky polohrubé    2 polévkové lžíce kakaa 

500 ml cukru krupice     180 ml rostlinného oleje 

2 čajové lžičky jedlé sody       1 čajovou lžičku vanilkového cukru 

1 čajovou lžičku soli          2 polévkové lžíce octa 

       500 ml studené vody 

 

Těsto máte hned hotové. Předehřejte 

troubu na 180 ⁰C. Nasypte všechny suché 

přísady do středně velkého pekáče a dobře 

promíchejte. 

Pak do směsi udělejte tři důlky. Do 

jednoho nalijte olej, do druhého vodu a do 

třetího ocet. Všechno dobře promíchejte metlou 

na šlehání. Pečte 40 minut. Těsto musí být 

uprostřed na dotek pružné. Ozdobte vaší 

oblíbenou polevou. 
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Masti a odvary 

Domácí koupelové sole    
 

 Velká část potěšení z výroby těchto solí spočívá ve výběru voňavé esence. 

Seženete ji v parfumérii, drogerii nebo v obchodě s alternativními léčebnými 

pomůckami. 

POTŘEBUJETE: 

4 polévkové lžíce jedlé sody 

olejová esence  

potravinářskou barvu 

 

 Odměřte jedlou sodu do misky, přidejte několik kapek olejové esence a 

potravinářské barvy. Důkladně promíchejte. 

 Vyrobte si ozdobné obálky, do kterých sůl dáte, nebo ji dejte do malých 

skleniček s ozdobně psaným návodem, přivázaným okolo jejich hrdla. Tyto 

aromatické soli rozpuštěné v horké lázni vás po náročném dni osvěží na duchu i na 

těle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud se rozhodnete některý z mých receptů vyzkoušet, budu moc 

ráda. Poté sebe nebo svou hotovou práci nafoťte a pošlete k nám na 

domeček, na mailovou adresu – ddm@zs-trest.cz . Nejstatečnější z vás od 

nás získá malý dárek. 

 

mailto:ddm@zs-trest.cz
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OTÁZKY A ÚKOLY PRO NAŠE      

        „CHYTROLÍNKY“ 

 

Abych si vás trošku vyzkoušela, chtěla bych vám nabídnout 

otázky z pohádek a večerníčků, hádanky a skrývačky, na které 

jistě budete umět odpovědět      .  

Ti „Chytrolínci“, kteří znají správné odpovědi nám mohou 

opět napsat správné odpovědi na náš email                . 

 

OTÁZKY pro mladší kamarády:  

 

1. BOB A BOBEK BYDLÍ V CYLINDRU KOUZELNÍKA ………………… 

2. JAK SE JMENUJE RYBNÍK, VE KTERÉM ŽIJE 

RÁKOSNÍČEK? 

3. JAK SE JMENUJE CIRKUS, VE KTERÉM VYSTUPOVAL 

KOCOUR MIKEŠ? 

4. NA JAKOU NOHU OBUL KRÁL MIROSLAV STŘEVÍČEK 

PRINCEZNĚ KRASOMILE: 

5. KOLIK UDĚLÁ VRABEC KROKŮ ZA JEDEN DEN?  

SKRÝVAČKA:  Najdi v této větě jméno: 

PRODAL MI CHALUPU NA OKRAJI LESA. 
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OTÁZKY pro starší kamarády: 

1. Děj tragédie Romeo a Julie se odehrává v: 

 - Benátkách      - Veroně  - Florencii   - Terstu 

 

2. To že je víno, tenhle kvas, vždyť křiví ústa, láme vaz… 

Ukázka je ze známé básně Jana Nerudy. Jak se báseň jmenuje: 

- Romance o Karlu IV. 

- Balada o Karlu IV.  

- Balada o víně 

- Romance o víně 

 

3. Rozhodněte ANO/NE 

- Hanzelka a Zikmund, slavní cestovatelé, psali o svých výpravách  

   knihy 

- K. Světlá psala také dobrodružné romány 

 

4. Který z těchto spisovatelů nepsal knihy pro děti? 

- R. Kipling  - E. Štorch - J. Foglar  - B. Hrabal 

 

5. V literární tvorbě se používají i tzv. figury, jak říkáme figuře, 

při níž se opakují slova na začátku veršů? 

- epifora  - anafora  - epizeuxis  - epanastrofa 

 

6. O myších a lidech je příběh dvou námezdních dělníků, v němž 

se jeden snaží uchránit druhého – slabomyslného kamaráda – před 

zlem okolního světa. Autorem je: 

- N. Sinclaire    - J. Steinbeck   - Strindberg         - Stendhal 

 

7. Julius Zeyer má slovo přátelství přímo v názvu své knihy. 

Doplňte: 

O věrném přátelství …. 


