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

LISTOPAD začíná oslavou Dušiček. Tato oslava se odvíjí od slavnosti (svátku) 

Všech svatých, který připadá na 1. listopadu. V noci z 31. října na 1. listopadu 

slavili keltové konec léta a nový rok, svátek Samhain. Samhain byl podle keltské 

tradice časem, kdy se duše zesnulých vrací domů a jejich příbuzní jim svítilnami 

z vydlabaných řep pomáhají na cestě do podsvětí. Na ochranu před zlými duchy 

se lidé převlékali do hadrů a malovali si obličeje. Svátku Samhain je svou 

podstatou a znaky nejvíce podobný Halloween slavený večer 31. října.  

 

Listopad je podzimním měsícem a podzim, co se týče barev, je nejkrásnějším 

obdobím v roce. Na začátku listopadu organizujeme pro rodiče s dětmi akci 

„TŘEŠŤSKÉ STRAŠENÍ“.  

Z důvodu protiepidemických opatření tato akce proběhne, ale bez 

pohádkového filmu, který promítáme dětem zdarma v kině MÁJ. 

Bližší informace a program tohoto dne jsou ke shlédnutí na webových stránkách 

DDM, ve vývěsce a na plakátech. 
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                                      LISTOPAD 2021 

    Datum  Akce 
 

Út 

26. 10. 2021 

 

KOMUNITNĚ OSVĚTOVÁ SETKÁNÍ - VÁNOČNÍ 

DÍLNIČKA I. 

(zdobení keramického střepu glazurami + beseda s odborníkem). 

Akce pro rodiče s dětmi, babičky a prababičky. 

Začínáme v 15.30 hodin v dílně „ZTŘEŠTĚNÁ KERAMIKA“.                                                                                         

Je nutné se zaregistovat v kanceláři DDM.                                                                                   

Přijďte si vytvořit dekoraci do bytu!!!                               

                               * keramická dílna ZTŘEŠTĚNÁ KERAMIKA                                                                                                                                
 

Út 

2. 11. 2021 

KOMUNITNĚ OSVĚTOVÁ SETKÁNÍ – VÁNOČNÍ 

DÍLNIČKA II. 

(zdobení keramického střepu glazurami  + beseda s odborníkem). 

Akce pro rodiče s dětmi, babičky a prababičky. 

Začínáme v 15.30 hodin v dílně „ZTŘEŠTĚNÁ KERAMIKA“.                                                                                         

Je nutné se zaregistovat v kanceláři DDM.                                                                                   

Přijďte si vytvořit dekoraci do bytu!!!                              

                              * keramická dílna ZTŘEŠTĚNÁ KERAMIKA                                                                                                                             

      

 

 

 

 

Pá 

5. 11. 2021 

 

TŘEŠŤSKÉ STRAŠENÍ S HALLOWEENSKOU 

DÍLNIČKOU ve ZTŘEŠTĚNÉ KERAMICE 

- od 14.30 – 16.30 hodin   Halloweenská dílnička                               

- před vstupem do dílny vybíráme 40, - Kč na keramiku     

                                ⃰  keramická dílna ZTŘEŠTĚNÁ KERAMIKA 

- od 17.30 hodin následuje bloudění večerní Třeští + odměna    

  dětem                                                                     * kino MÁJ 

So 

20. 11. 2021 

PŘEDADVENTNÍ SVĚTÉLKOVÁNÍ  

kreativní dílničky pro děti s vánoční tématikou 

od 10.00 – 16.00 hodin                      

                                    * přísálí kulturního domu v Třešti                            

 

 

               

 

 do pátku      

   03. 12. 

MOJE PŘÁNÍ POD STROMEČEK 

Výtvarná soutěž pro všechny kamarády, kteří chtějí pustit uzdu 

fantazii a svými výkresy přispět k vánoční výzdobě našeho 

domečku. 

Žáci mohou odevzdat své kreativní práce do pátku 03. 12. 2021. 

                                                                          * kancelář DDM 
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ZAJÍMAVOSTI VE SBĚRU KAŠTANŮ A ŽALUDŮ 

 Po celý měsíc říjen opět na našem domečku 

probíhala soutěž ve sběru kaštanů a žaludů. Nasbírané 

přírodniny mohli žáci nosit ještě první týden v listopadu. 

Zatím se nám sešly pouze kaštany, žaludy letos vůbec 

nebyly             .  

A propó… Letos začaly padat kaštany velice brzy a jen tak pro 

zajímavost – jsou velice malé!!!  

 

A jedna důležitá informace: pokud si necháte kaštany doma v krabici, mohou 

vám zplesnivět a jisto jistě seschnou. To není pro zvířátka moc dobré. Někteří 

z vás poté nasypou tyto kaštany do lesa v domnění, že je sežerou, ale opak je 

pravdou. Celé a jistojistě plesnivé kaštany lesní zvířátka NEJEDÍ     .  

No jedli byste je vy? Asi ne! 

 

A pokud byste se rozhodli kaštany, které máte doma na hraní odevzdat, 

nemusíte se bát a přineste je k nám na domeček. My je určitě odevzdáme 

do správných rukou 😊😊😊. 

 

 Jména vítězů, kteří přinesli nejvíce 

kaštanů, se dozvíte v našem prosincovém 

čísle časopisu Kamarád. Zde bude 

k nahlédnutí i výsledná listina všech 

zúčastněných sběračů.  
 

Na výherce čeká zajímavá odměna.  

 

Za nasbírané kaštany moc děkujeme!!! 

 

 

VÝTVARNÉ VYRÁBĚNÍ V ZUŠ + BESEDA S ODBORNÍKEM 7. 10. 2021 

  

Zajímavé odpoledne s Erikou Houserovou 

jsme strávili ve výtvarné dílně Základní umělecké 

školy v Třešti. Paní učitelka si pro nás připravila 

zajímavou techniku sítotisku na textilní batůžky 

pro děti. Na šablony dle vlastního výběru jsme 
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nanesli akrylové barvy na textil a plastovou špachtlí či gumovou stěrkou jsme 

rovnoměrně roztáhli části barev po celé ploše šablony. Na 

stěrku bylo nutné vyvinout tlak a barvu roztírat vícekrát 

v různých směrech, až jsme si byli jisti, že barva prošla 

všemi „dírkami“ šablony sítotisku. Dekorování jednotlivých 

obrázků jsme provedli ručně dle vlastní fantazie. Hotové 

batůžky se nechaly zaschnout, poté následovala fixace 

žehličkou přes pečicí papír, ale to si již provedl každý sám 

doma. Výsledné práce byly úžasné. Některým účastníkům 

se práce s barvami natolik zalíbila, že si dozdobili i svá 

vlastní trička. 

 
NÁVŠTĚVA GALERIE V ATELIERU KASALÝ 15. 10. 2021 

 

 Páteční odpoledne jsme měli možnost 

strávit v rodinném atelieru, zabývajícím se 

designem a uměním především v oblasti skla. 

V současné době pracuje v Atelieru Kasalý 

výtvarnice Eva a její syn Adam. Eva se věnuje 

oboru skleněná mozaika. Adam se po dokončení 

studií zabývá designem v oblasti interiéru a 

exteriéru.  

 V galerii jsme měli možnost shlédnout skleněné mozaiky, vitráže, šperky, 

pískované vitráže, objekty i designové návrhy z oblasti 

interiéru a exteriéru. Každý ručně vytvořený „kus“, 

který v tomto Atelieru vznikne je originál. Oba 

výtvarníci jsou zvyklí pracovat na zakázku, a tak 

každému vytvořit dílo přímo na „tělo“. 

 V dílně pro nás byly připraveny obroušené kusy 

skla, na které si přítomní pomocí brusky vytvořili 

ornamenty dle vlastní fantazie. 

 Atelier Kasalý nabízí kreativním jedincům 

workshop se zaměřením na tvorbu skleněné mozaiky. 

Výsledný barevný obraz s charakterem vitráže může 

zdobit osobní prostor kohokoliv z nás. 

DRAKIÁDA 16. 10. 2021  

 Sobotní slunné odpoledne jsme strávili na kopci nad 

Bačkorou a přítomní měli možnost předvést nám své draky, 

ať už kupované nebo vyrobené. Té letošní drakiády se 

zúčastnilo 5 draků vyrobených doma nebo v dílně leteckých 
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modelářů a 17 draků kupovaných. Naše soutěžící přišli podpořit mnohdy i celé 

rodiny. Jednu chvíli nás na kopci bylo i kolem 80 ti. Členové zájmového kroužku 

LETECKÝ MODELÁŘ nám předvedli své nádherné draky, které si zde pod 

vedením pana Šebesty vyrobili. A musím říct, že i když bylo zapotřebí většího 

větru, přesto nám draci ukázaly, co umí.  

 

A jak to všechno dopadlo? 

V kategorii vyrobených draků:   V kategorii koupených draků: 

1. místo FAITL Radim + Jolana   LÖWOVÁ Ema 

2. místo NEŠPOR René    HOANG Alena + Tony Le 

3. místo SMUTNÝ Marek    SOUTOR Filip + David 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všem soutěžícím blahopřejeme, všem zúčastněným děkujeme                .  

Po skončení DRAKIÁDY jsme si na připraveném ohýnku opekli přinesené 

špekáčky.    

 

VÁNOČNÍ KERAMICKÁ DÍLNA I. 26. 10. 2021 

 Úterní odpoledne jsme zahájili opět vyráběním. 

Tentokrát vánočním zdobením svícnů a zvonečků. 

V keramické dílně „ZTŘEŠTĚNÁ KERAMIKA“ se sešlo asi 

28 účastníků z řad dětí, rodičů a 

prarodičů. V příjemné atmosféře se 

svícny a zvonky těšily na nové 

kabátky. Někteří použili techniku 

tupování, jiní si hráli s tvorbou 

ornamentů. Výsledné práce byly velice zajímavé a všichni 

se již těší, jak budou vypadat jejich výrobky po výpalu 

v keramické peci      . 
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Z vynálezcovy laboratoře 

Cestující párátka    

Pokud nemáte kostkový cukr, nahraďte ho několika vrchovatými lžícemi 

krystalového. Výsledek je podobný, ale párátka reagují lépe při použití kostek. 

POTŘEBUJETE:  

vodu  

mělký talíř 

7-8 párátek 

2-3 kostky cukru 

několik kapek saponátu 

 

 Nalijte na talíř tolik vody, aby párátka mohla plavat. Když se hladina 

uklidní, položte na ni párátka a to tak, aby jedním koncem směřovala do středu 

talíře a druhým k jeho okraji. Párátka by měla být rozložena zhruba do tvaru 

hvězdice. Uprostřed nechte trochu místa. Pak postavte doprostřed talíře na 

sebe kostky cukru, jednu na druhou. Pozorujte, co se děje. Pak odstraňte cukr a 

kápněte do středu talíře několik kapek saponátu. 

 Co se stane? Když dáte do vody cukr, párátka plavou směrem k němu. 

Proč? Cukr do sebe nasává vodu a tím vzniká ve vodě proud, který táhne párátka 

s sebou. Když kápnete do vody saponát, párátka rychle vyrazí k okraji talíře. 

Voda má na sobě „slupku“ vzniklou povrchovým napětím. Saponát „slupku“ uvolní a 

párátka jsou přitahována silnějším povrchovým napětím na okraji talíře. 
 

Kolotoč výtvarných nápadů 

Barevná modelovací hmota      
Tato hmota je díky svému složení oblíbená mezi 

všemi dětmi. Použijte ji místo plastelíny nebo si z ní 

vymodelujte sadu šachových figurek či kostek na dámu. 
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POTŘEBUJETE: 

250 ml jedné sody 

125 ml kukuřičného škrobu (Maizeny) 

tempery, vodové barvy na barvení těsta, barvu na textil nebo potravinářskou 

barvu 

něco přes 200 ml studené vody 

  

 Dítě může ve středně velkém hrnci smíchat sodu a Maizenu. Do studené 

vody přidejte barvu a míchejte, dokud se nerozpustí. Pak ji do něj přilijte. 

Postavte hrnec na sporák na mírný oheň a neustále míchejte, dokud se směs 

nespojí. Hmotu nesmíte vařit příliš dlouho, nebo se bude drolit. Vychladlé těsto 

dobře propracujte, až je hladké a poddajné. V uzavřené nádobě vám vydrží více 

než týden. 

 

  

Něco na zub 

Náfukové    
  

V jedné mojí staré kuchařce se tohle pečivo jmenuje „Cvalíci“. A skutečně! Řídké 

těsto se jako zázrakem bleskurychle nafoukne a vznikne z něho lákavá pochoutka. 

POTŘEBUJETE: 

250 ml mléka 

252 ml pšeničné mouky 

1 čajovou lžičku práškového cukru  

1/2 čajové lžičky soli 

4 vejce 

 

Předehřejte troubu na 200⁰C. Mléko nalijte do mísy a zašlehejte do něj 

mouku. Směs musí být úplně hladká. Přidejte cukr a sůl. Zašlehejte vejce, jedno 

po druhém (dětem to jde docela dobře). Vymažte formu na vdolečky a prohlubně 

naplňte do tří čtvrtin těstem. Pečte 20 minut, snižte teplotu na 180⁰C a pečte 

dalších deset minut dozlatova. Podávejte horké s práškovým cukrem a trochou 

citrónové šťávy. 
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Masti a odvary 

Postřik proti bubákům    
 

 Zdá se, že každé dítě musí projít obdobím, kdy se po celém domě (pod 

stolem, ve skříni, pod postelí…) schovávají opravdičtí bubáci. Vidí je ovšem jen 

dítě. Nemá smysl mu to rozmlouvat, protože tím jen potvrdíte jeho nejhorší 

obavy: bubáci jdou jen po něm. 

POTŘEBUJETE:  

prázdný rozprašovač, vodu 

1 čajovou lžičku mandlové esence 

3 kapky modré potravinářské barvy 

 

 Rozprašovač naplníme vodou a přidáme mandlovou esenci. Bubáci vůni 

hořkých mandlí nesnášejí! Horší zápach snad ani neznají a na hony se mu vyhýbají. 

Pak přidejte 3 kapky modré potravinářské barvy. To je tajná přísada. Na modrou 

barvu se bubák nemůže ani podívat. I když je člověk v postřiku pouhým okem 

nerozezná, bubák svýma vypoulenýma očima rozliší každou molekulu. Jakmile ji 

zmerčí, hned bere nohy na ramena. Směs protřepejte. Hotovo! Postříkejte 

všechny kouty, kde bubáci s oblibou číhají (pod postelí, ve skříni, za dveřmi). 

Úplné odbubáčení domu může trvat i několik dní, ale náš postřik ještě nikdy 

nezklamal. Hodně štěstí. 
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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 – ddm2@zs-

trest.cz . Nejstatečnější z vás od nás získá malý dárek. 

 

OTÁZKY A ÚKOLY PRO NAŠE      

        „CHYTROLÍNKY“ 

 

Máme tu 2. část otázek 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. JAK SE DOSTALA KÁČA DO PEKLA? . . . . . . . . . . . 

2. JAKÝM ZPŮSOBEM JE MOŽNÉ VYSVOBODIT PRINCE  

ZAKLETÉHO V ŽABÁKA? 

3. JAK SE JMENOVALI TRPASLÍCI V POHÁDCE O SNĚHURCE? 

4. KOHO LÁKALY JESKYŇKY Z DOMOVA? 

5. ČÍM ZAŠILA KOČIČKA V POHÁDCE „O PEJSKOVI A 

KOČIČCE“ PEJSKOVI ROZTRŽENÝ KOŽÍŠEK? 

6. JAK SE JMENUJE SESTRA NASTĚNKY Z MRAZÍKA? 

mailto:ddm2@zs-trest.cz
mailto:ddm2@zs-trest.cz


10 
 

OTÁZKY pro starší kamarády: 

1. Které zvíře otočí hlavu o 180⁰? 

a) žirafa    b) lenochod   c) veverka   d) pásovec 
 

2. Největší ještěr na světě je: 

a) chameleon jemenský 

b) agama límcová 

c) leguán mořský 

d) varan komodský 
 

3. Nejrychlejší savec světa je gepard. Může vyvinout rychlost 

až:    a) 120km/h      b) 70km/h     c) 50km/h 
 

4. Největší oko má: 

a) krakatice obrovská  b) žralok obrovský c) plejtvák obrovský 
 

5. Nejrychleji rostoucí rostlina na světě je: 

a) leknín      b) fíkovník  c) bambus 
 

6. Nejvyšší stromy světa jsou: 

 a) cypřiše arizonské 

 b) sekvoje stálezelené 

 c) jedle kavkazské 
 

7. Že existují masožravé rostliny jistě víte. Například láčkovka 

má tak velkou nálevku, že může chytat i hlodavce velikosti krysy 

a malé ptáky. Je to pravda? 

       ANO/NE 

8. Která z těchto rostlin uvolňuje plyn, který se dá zapálit? Oheň 

zhasne stejně rychle jako vzplane a rostlinu přitom plameny 

nepoškodí. 

a) třemdava bílá 

b) viktorie amazonská 

c) pupalka dvouletá 

d) mucholapka podivná 

 



11 
 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA OTÁZKY Z MINULÉHO ČÍSLA: 

OTÁZKY pro mladší kamarády:  

1. BOB A BOBEK BYDLÍ V CYLINDRU KOUZELNÍKA - POKUSTÓNA. 

2. JAK SE JMENUJE RYBNÍK, VE KTERÉM ŽIJE RÁKOSNÍČEK? - BRČÁLNÍK 

3. JAK SE JMENUJE CIRKUS, VE KTERÉM VYSTUPOVAL KOCOUR MIKEŠ? - KLUDSKÝ 

4. NA JAKOU NOHU OBUL KRÁL MIROSLAV STŘEVÍČEK PRINCEZNĚ KRASOMILE: - na 

LEVOU NOHU 

5. KOLIK UDĚLÁ VRABEC KROKŮ ZA JEDEN DEN? – ŽÁDNÝ, VRABEC SKÁČE 😊 

SKRÝVAČKA:  Najdi v této větě jméno: 

PRODAL MI CHALUPU NA OKRAJI LESA. 

 

 

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   ANO 

- K. Světlá psala také dobrodružné romány   NE 

 

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 AMISE A AMILA. 

 


