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Dům dětí a mládeže Třešť                                             
a Spolek Kamarád při DDM v Třešti                       KVĚTEN   2022 

 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 

……………………………………………………………………………………     

Milí kamarádi, 

zdravíme z domečku a v našem dalším časopise KAMARÁD přinášíme 

akce na měsíc květen, které si určitě nenechte ujít 😊😊😊.  

V úvodu našeho časopisu připomínám - „Jarní turistickou soutěž“, 

kterou jsme vyhlásili v březnovém časopise KAMARÁD. Této soutěže se může 

zúčastnit kdokoliv z vás malých, velkých či celé skupinky 😊. Spolu s rodiči, 

kamarády či prarodiči navštivte nějaké pěkné místo, nechte se vyfotit a foto 

pošli na mailovou adresu, kterou najdeš v úvodu našeho časopisu. 

Nejaktivnější „pěšáci“ od nás získají na konci školního roku zajímavou odměnu 

😊😊😊. 

Snad nejvýznamnější akci tohoto měsíce je oslava 

60. výročí založení Domu dětí a mládeže. U příležitosti 

těchto oslav zveme malé a velké na NAROZENINOVÝ 

KARNEVAL, na kterém se předvede s novou písní i náš 

zájmový útvar KYTARA. A pokud chcete získat více informací o vzniku a 

založení našeho domečku, nezapomeňte si koupit měsíčník Naše Město, kde 

k tomuto výročí naleznete i spoustu fotografii                .  

mailto:ddm2@zs-trest.cz
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                                                                          KVĚTEN 2022 

Datum  Akce 

  neděle 

8. května 

2022 

„NAROZENINOVÝ KARNEVAL“ k 60. výročí založení DDM 

- zveme malé i velké na narozeninovou oslavu 

- začínáme v 15.00 hodin v Kulturním domě v Třešti 

- nezapomeň na masku       

- čekají na tebe soutěže, tanec, písničky, tombola… 

- nebude chybět ani občerstvení 

                                                                           * Kulturní dům Třešť 

                 středa 

11. května 

               2022  

„VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ KE DNI MATEK“ 

- vystoupí zájmový kroužek KYTARA, KEYBOARD, ZUMBA a 

FLÉTNA 

- začínáme ve 14.00 hodin                          * Spolek seniorů v Třešti 

                 pátek  

13. května 

              2022 

„VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ KE DNI MATEK“   

- vystoupí zájmový kroužek KYTARA 

- začínáme v 17.00 hodin  

                              * Spolek Senioři a Hodické kočky v Hodicích                                                                   

středa 

18. května 

2022 

„ZÁBAVNÍ PARK ROBINSON S FIT PROGRAMEM“  

- akce pro děti v zábavním parku Robinson  
- nahlásit a zaplatit poplatek 60,- Kč můžete do úterý 17.05. 2022 

v kanceláři DDM (Pozor – počet míst je omezen) 

                                            ⃰  Zábavní park ROBINSON v Jihlavě       

     pátek  

20. května 

     2022 

„ŠIKULKA“ 

- soutěž ve vaření pro všechny kamarády navštěvující zájmový kroužek  

- začátek ve 13.30 hodin ve cvičné kuchyni       * cvičná kuchyně ZŠ 

sobota 

21. května 

2022 

„OTVÍRÁČEK“  

–  zábavné odpoledne pro celé rodiny za podpory Města Třešť 

- vystoupení ZÚ na veřejnosti 

- dílničky, soutěže, malování na obličej …                                          -  

- začátek ve 14.00 hodin na zahradě ZŠ Barvířská                                       

- občerstvení zajištěno                            * zahrada ZŠ Barvířská 
 

pondělí 

25. května 

2022 

„JARNÍ BIATLON S FIT PROGRAMEM“ 

- jarní sportovní akce pro všechny přihlášené žáky (v kanceláři DDM 

do pondělí 23. května 2022) 

- začínáme ve 14.30 hodin                  * fotbalové hřiště a jeho okolí 

úterý 

31. května 

2022 

UKONČENÍ ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ  

pro školní rok 2021/2022 
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 Ve středu 6. dubna jsme pro žáky z 1. ročníků uspořádali soutěžní 

odpoledne ve společenské hře „BINGO“. Děti měly celý týden na to, aby si ve 

školní družině tuto hru s paní učitelkou vyzkoušely a postupně si osvojily čísla od 

1-50. A věřte, i tato hra se stala mezi našimi nejmladšími velmi oblíbenou. A kdo 

byl naším hlavním výhercem? Snad největší štěstí měl Martin KOLAŘÍK, 

kterému se podařilo vyhrát hned 3 linie za sebou. Je vidět, že měl velké štěstí 

     . A jak se říká „ŠTĚSTÍ VE HŘE, NEŠTĚSTÍ V …..“ 

 

1. linie  Martin KOLAŘÍK, 1.A 

2. linie  Martin KOLAŘÍK, 1.A 

3. linie ➔ Martin KOLAŘÍK, 1.A 

4. linie  Bořivoj ŠMÍD, 1.C 

 

BINGO David SOUTOR, 1.C 

  Bořivoj ŠMÍD, 1.C 
 

 

VŠEM ZÚČASTNĚNÝM MOC DĚKUJEME, VÝHERCŮM BLAHOPŘEJEME!!! 
 

Soutěžní den však ještě nekončí. Následuje další soutěžní hra a sice pro 

naše starší žáky od 2.-5. ročníku. Málokdo zná logickou karetní hru „UBONGO“, 

která je též velmi oblíbená zejména mezi našimi staršími spolužáky. 

Soustředěnost, procvičování představivosti a logického myšlení neodmyslitelně 

k této napínavé hře patří. A kdo byl tentokrát nejlepší? 

 

1. místo  Adéla NEVRKLOVÁ, 3.B 

2. místo Vanesa BOJKOVÁ, 4.A 

3. místo Ema BRUSOVÁ, 3.C  

 

BLAHOPŘEJEME!!! 

 

 Následující týden nás čekaly Velikonoce a s nimi velikonoční dílničky. Na 

středu 13. dubna jsme pro žáky u nás na domečku připravili 3 dílničky. Na jedné 

z dílniček si společně s panem J. Holoubkem a panem J. Křížem upletli pomlázku 

z 8 proutků, na druhé dílničce si žáci, pod vedením p. učitelky D. Frantové, 

vyrobili velikonoční přáníčko a ve třetí dílničce byli připraveni „velikonoční 

kohoutci“, jejichž postup výroby prozradila p. Honsová z našeho DDM. A musím 

uznat, že dnešní den se nám opět vydařil. Stejného názoru bude jistě i 61 

zúčastněných dětí, které si za námi přišly něco hezkého vyrobit a strávit s námi 

předvelikonoční odpoledne      . Děkujeme a budeme se těšit na příště!!! 

 



4 
 

Soutěžní zábavné odpoledne „PRIMA DRUHÁK“ je další akcí, na kterou 

jsme pozvaly zejména žáky 2. ročníků. Z každé třídy se mohli do této soutěže 

přihlásit 4 dobrovolníci, na které čekaly dvě vědomostní disciplíny všeobecných 

otázek z Prvouky, sportovní disciplína, zopakování si písmenek při sestavě jarní 

věty a volná disciplína, ve které každý mohl předvést dle svých možností a 

schopností co umí (zpěv, hru na hudební nástroj, recitaci či jiný talent, jímž 

vyniká třeba v zájmovém útvaru).  

 Hodnocení tříčlenné poroty (R. Honsová-DDM, R. Králová-Spolek Kamarád, 

M. Pivoňková-ZŠ) však nebylo jednoduché. Výkony účastníků byly úžasné a po 

pečlivém sečtení bodů všech soutěžních disciplín se na prvních třech místech 

umístili tito žáci: 
 

1. místo Beata MELOUNOVÁ, 2.B 

2. místo Sofie LANGOVÁ, 2.B  

3. místo Ema MATÝSKOVÁ, 2.C 

 

MOC DĚKUJEME VŠEM ÚČASTNÍKŮM A SAMOZŘEJMĚ 

VÍTĚZŮM BLAHOPŘEJEME 😊. 

 

DOPRAVKO-HRANÍ – tuto akci jsme zorganizovali 

ve spolupráci s Obvodním oddělením Policie ČR v Třešti, ve středu 27. dubna 

2022, pro malé majitele jízdních kol a koloběžek. Tito si mohli své jízdní 

schopnosti vyzkoušet na předem připravené dráze. Úsek byl samozřejmě na čas, 

který jim měřily zkušené organizátorky.   

Zájem byl veliký. Zasoutěžit si přišlo 38 jezdců. 

Po registraci a následné kontrole bezpečnostních prvků 

byli žáci rozděleni podle věku na čtyři skupiny. Starší 

žáci měli možnost prohlédnout si policejní vozidlo s 

výkladem a názornou ukázkou jeho vybavení, skupina 

nejmladších začala soutěžit. Poté se skupiny vyměnily.  
 

Nejrychlejšími jezdci pro letošní rok 2022 se stali: 

 

Kategorie MŠ + 1. ročník    Jan KASÁČEK, 1.A 

          David MAREŠ, MŠ 

          Eliška VOLFOVÁ, MŠ 

Kategorie 2. + 3. ročník    Michal BOSÝ, 2.B 

          Tomáš RŮŽIČKA, 2.A 

          Dorota HAMTÁKOVÁ, 2.A 

Kategorie 4. – 6. ročník     Matyáš JABŮREK, 5.A 

          Aleš SMEJKAL, 5.A 

          Matěj NAVRKAL, 4.B  

Kategorie 9. ročník     Samuel DIVIŠ, 9.A 
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A máme tu konec měsíce a s ním i 

blížící se Filipojakubskou noc. Víte, co to 

znamená? Že ne? Dne 30. dubna se slétají 

všechny čarodějnice na kopce, aby se 

domluvily, jak budou další rok škodit lidem. 

Naštěstí už víme, jak na ně      . 

Čarodějnice se totiž bojí ohně. A protože 

30. duben připadá na sobotu, my jsme se 

rozhodli uspořádat pro děti akci  

„O POKLAD ČARODĚJNICE LÍZINKY“ už v pátek 29. dubna v zámeckém 

parku v Třešti.  

Akce byla určena převážně pro rodiny s dětmi. Jejími sponzory bylo 

Město Třešť a Spolek Kamarád při DDM v Třešti. Na děti čekala trasa s 15 

stanovišti, kde za splněné úkoly dostaly buď nějakou sladkost nebo část PUZZLE, 

jež na závěrečném 15 stanovišti složily do obrázku „čarodějnice“. Poté měly 

možnost získat něco z pokladu čarodějnice LÍZINKY a špekáček, který si opekli 

na připraveném ohýnku za zpěvu kytarového kroužku, který vede pan Šebesta.  

Počasí nám přálo a musím říct, že přišlo přes 300 malých i velkých, aby 

strávili odpoledne v krásném prostředí zámeckého parku, který nám byl na dnešní 

den zapůjčen.  

Tímto bychom chtěli poděkovat správci zámeckého parku, za zapůjčení 

tohoto areálu, za ochotu a vstřícnost. Děkujeme      . 
 

 

Z vynálezcovy laboratoře 

 

                            Soptící sopka     

Další sopka! Udělejte si ji v rámci pokusu nebo jen tak pro radost. Dá se 

používat pořád dokola a hodí se jako dárek pro všechny děti, které se o sopky 

zajímají. 

POTŘEBUJETE:  

noviny 

igelitovou nákupní tašku 

prázdnou kojeneckou láhev 

lepicí pásku 

plech na pečení 

250 ml bílé lepicí pasty 

250 ml vody 

6 archů hnědého hedvábného papíru nastříhaného na proužky 
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průhledný akryl ve spreji 

1 polévkovou lžíci saponátu 

1 čajovou lžičku červené potravinářské barvy 

1 polévkovou lžíci jedlé sody 

80 ml octa 

 

 Sopku uděláte tak, že nacpete zmuchlané noviny do igelitové tašky, 

doprostřed usadíte kojeneckou lahev a kolem jejího hrdla tašku zavážete. Hrdlo 

ještě upevněte lepicí páskou. Pak tvar sopky upravte tak, že celou tašku 

spirálovitě omotáte lepicí páskou. Nakonec ji postavte na plech. 

 Ve velké míse smíchejte lepidlo s vodou. Natrhejte zbylé noviny na 

proužky. Pak namáčejte proužky novin do lepidlového roztoku a pokládejte je 

nejprve v několika vrstvách kolem otvoru lahve a pak po celé ploše sopky křížem 

krážem v několika vrstvách. Proužky nechte přečnívat až na plech. Poslední 

vrstvu udělejte z hedvábného papíru namočeného v lepidlové směsi, kterým 

pokryjete celou sopku. Nechte ji několik dní schnout. Až bude sopka suchá, 

zafixujte ji průhledným akrylem ve spreji. 

 Chcete ji vyzkoušet? Dejte do lahve v sopce saponát, potravinářskou barvu 

a jedlou sodu. Nakonec přilijte ocet. Ocet (kyselina) reaguje s jednou sodou 

(zásada) a vzniká kysličník uhličitý. Rozpínající se kysličník uhličitý vytlačuje 

z lahve pěnu, docela jako lávu ze sopky. Aby byl výjev ještě realističtější, 

rozestavte kolem sopky větvičky zapíchané do kuliček z plastelíny, které 

představují stromy. Když erupce skončí, opatrně obraťte sopku nad umyvadlem 

vzhůru nohama a vylijte z ní zbytky lávy. 

 

Balónky plněné kysličníkem uhličitým    
Nenafukujte balónky jen tak – naplňte je kysličníkem uhličitým!  

POTŘEBUJETE:  
1 polévkovou lžíci jedlé sody 

(sodu zabalte do kousku toaletního papíru, dáte ji tak snáze do lahve) 

prázdnou lahev od stolní vody 

250 ml octa 

balónky 

 

 Dejte sodu zabalenou v papíru do lahve. Přidejte ocet a 

rychle přetáhněte konec balónku přes hrdlo lahve. Když je 

balónek plný, zavažte ho. 

 Co se stane? Při reakci sody a octa vznikne kysličník uhličitý a naplní 

balónek. Dál pak pokračujte v pokusu takto: nafoukněte balónek o něco větší než 
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ten, který jste naplnili kysličníkem uhličitým, a zavažte ho. Když podržíme oba 

dva balónky nad zemí – který balónek dopadne dřív na zem? Budete velice 

překvapeni!  

Poskakující želatina     
Tento pokus obsahuje moment překvapení.  

 

POTŘEBUJETE: 
 

1 balení granulované želatiny s příchutí 

1 balení granulované želatiny bez příchutě 

balónek 

 

Nasypte polovinu ochucené granulované želatiny na talířek. Na jiný talířek 

nasypte celé balení želatiny bez příchuti. Nafoukněte balónek a zavažte ho. 

Třete si hlavu balónkem až budete mít vlasy plné statické elektřiny. 

Zelektrizovaný balónek podržte nad ochucenou želatinou. Dívejte se a 

poslouchejte. Očistěte balónek nad výlevkou a zelektrizujte ho ještě jednou. Pak 

ho podržte nad neochucenými granulemi. 

Co se stane? Když balónek třete o hlavu, dodáte mu další elektrony. 

Elektrony vytvoří statický náboj a přitáhnou k sobě vlákna bílkoviny obsažená 

v želatině. Tento pohyb je obzvlášť nápadný v neochucené želatině, kde se 

vytvoří sloupečky želatiny dlouhé několik centrimetrů! 

 

Kolotoč výtvarných nápadů 

   Lesklá modelovací hmota    
Lesklá hmota se hodí na všechno možné. Připravte si několik 

různobarevných dávek. 

POTŘEBUJETE:  

asi 200 ml studené vody 

1 polévkovou lžíci potravinářské barvy 

250 ml soli 

125 ml kukuřičného škrobu 
 

Vodu a potravinářskou barvu nalijte do středně velkého hrnce. Vmíchejte 

sůl a škrob. Vařte na mírném plameni, dokud směs nezhoustne a nespojí se 

dohromady. Těsto vyndejte a zabalte ho do ubrousku. Když vychladne, několik 

minut ho propracovávejte. Uchovávejte v plastikovém sáčku v ledničce. 



8 
 

Kreslení šlehačkou    
 Výtvarné nápady je možné uplatnit i při zdobení sušenek nebo pečiva. Sami 

si můžete nazdobit třeba narozeninový dort. Na tuto činnost je výborná třeba 

šlehačka ve spreji. 

POTŘEBUJETE:  

šlehačka ve spreji 

sušenky 

 

 Zatřepte nádobou se šlehačkou, vyzkoušejte, zda funguje a můžete začít 

     . Když je hotovo, klidně si olízejte prsty. 

 

Malování nohama    
Proč by to nešlo? Barva vás bude příjemně šimrat mezi prsty. Vyrobte 

několik různě obarvených dávek a vytvořte jedinečnou malbu, na kterou 

nezapomene nikdo, kdo ji jednou viděl. 

POTŘEBUJETE:  

125 ml škrobu na prádlo (k dostání tam, kde mají prací 

prostředky) 

500 ml studené vody 

125 ml mýdlových vloček (nebo můžete nastrouhat mýdla)  

1 polévkovou lžíci temperové barvy 

dlouhý kus balicího papíru 
 

 Smíchejte škrob s vodou. Vařte na mírném plameni za stálého míchání, 

dokud směs nezhoustne. Odstavte z plotny a vmíchejte mýdlové vločky a barvu. 

Vychladlou barvu můžete hned použít. Nejlépe někde na chatě nebo venku. 

 Připevněte balicí papír na rovném místě na zem. Nalijte barvu do velkých 

hrnců (15-20 cm v průměru) a postavte je vedle papíru. Zujte si boty a buď si 

potřete chodidla houbičkou namočenou v barvě, nebo si stoupněte do barvy a z ní 

vystupte přímo na papír. 
 

 

        Impasto       
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Toužíte po nových malířských zážitcích? Impasto je silná vrstva barvy, 

která se nanáší na podklad jako při malování prstem. 

 

POTŘEBUJETE:  

60 ml tekuté temperové barvy 

60 ml škrobu na prádlo v prášku (můžete použít i tekutý škrob, ale barva 

bude řidší) 

čtvrtky 

předměty, kterými budete formovat barvu: hřebeny, tyčinky, štětce 

(použijte oba konce) 

víčka od zavařovacích sklenic 

tužky aj. … 

 

Důkladně promíchejte barvu se škrobem. Používáte-li škrob v prášku, 

hmota by měla být hustá asi jako poleva. Vyberte kontrastní odstín čtvrtky a 

celou ji pomocí štětce nebo menší špachtle pokryjte barvou. Dokud je barva 

ještě vlhká, přejíždějte přes ni různými předměty. 
   

Něco na zub 

Želé pohár s rybičkami    

 Výborný moučník při dětské oslavě. Udělejte jich celou dávku a 

uspořádejte si rybí párty. 

POTŘEBUJETE: 

1 velké balení želatiny s borůvkovou příchutí 

500 ml horké vody 

250 ml studené vody 

250 ml ledových kostek 

6 průhledných plastových kelímků 

želé rybičky 

 

Nasypte želatinu do nádoby s hubičkou na vylévání, třeba do džbánku, a 

přilijte vodu. Míchejte, dokud se želatina úplně nerozpustí. Přidejte studenou 

vodu a led a míchejte, až želatina začne houstnout. Zbytky ledu odstraňte. 

Želatinu nalijte do kelímků a opatrně přidejte želé rybičky. Pokud bude želatina 
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příliš řídká a rybičky neudrží, dejte ji asi na 15 minut chladit do ledničky. 

Samozřejmě, že moje mlsná rodina pohár ozdobila kopečkem šlehačky, protože 

to prý vypadá jako pěna na hřebenech vln! 

Čokoládové listy    
 Určitě vás překvapí, že list se otiskne do čokolády se 

vším všudy, i s těmi nejmenšími detaily. I dětem se tato činnost 

určitě bude líbit. Dá se jimi také krásně dozdobit dort. 

Nezapomeňte si přečíst bezpečnostní pokyny, ale 

nesmíte se jimi nechat odradit. 

POTŘEBUJETE: 

12 listů z kamélie nebo magnólie (nebo nějaké jiné 

dužnaté, voskovité listy) 

250 ml čokolády nalámané na kousky 

větší čistý štětec 

 

 Než se pustíte do práce, přesvědčte se, že listy, 

které jste si vybrali, nejsou jedovaté. I když listy nebudete 

pojídat, patří otrava jedovatými rostlinami mezi nebezpečí, 

které může vaše zdraví vážně ohrozit. Nahlédněte například 

do atlasu rostlin nebo na webové stránky. 

 Povrch listů očistěte utěrkou navlhčenou v teplé vodě. Na pečící plech 

položte kus voskovaného papíru. Pak rozpusťte v mikrovlnné troubě čokoládu (1 

minutu při 750 W) a zamíchejte. Dál ji rozpouštějte v dvacetivteřinových 

intervalech, dokud se nerozpustí úplně. Nemáte-li mikrovlnnou troubu, rozpusťte 

čokoládu ve vodní lázni nebo v litinové pánvi na sporáku. 

 Připraveni? Uchopte list za stopku a potřete ho tlustou vrstvou rozpuštěné 

čokolády. Položte jej na voskovaný papír. Pokračujte, až jsou všechny listy 

pokryty čokoládou. Dejte je ztuhnout do ledničky. Když je čokoláda dostatečně 

tuhá, jemně list uchopte za stopku a stáhněte ho z čokoládového nálitku. 

 

 
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. 

mailto:ddm2@zs-trest.cz
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OTÁZKY A ÚKOLY PRO NAŠE      

        „CHYTROLÍNKY“ 

 

Máme tu 8. část otázek z pohádek a večerníčků, hádanky a skrývačky, 

na které jistě budete umět odpovědět      .  

Ti „Chytrolínci“, kteří znají správné odpovědi nám mohou napsat 

správné odpovědi na náš email                . 

OTÁZKY pro mladší kamarády:  

1. KTERÝ MĚSÍC NAZÝVÁME MĚSÍCEM KNIHY? 

2. KOLIK NOHOU MAJÍ PAVOUCI? 

3. DOPLŇ PŘÍSLOVÍ: KOMU SE NELENÍ, . . . 

4. DOPLŇ PŘÍSLOVÍ: DEVATERO ŘEMESEL . . . 

5. KTERÝ STĚHOVAVÝ PTÁK PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ DO DOMU? 

6. DOPLŇ PRANOSTIKU: MOKRÝ MÁJ . . . 

7. JAK SE JMENUJE SAMEC KRŮTY? 

8. JAK SE ŘÍKÁ VÁNOČNÍM PÍSNÍM? 

9. JAK NAZÝVÁME SOUROZENCE TVÝCH RODIČŮ? 

10. DOPLŇ NÁZEV LIDOVÉ PÍSNIČKY – „KDYŽ JSEM JÁ ŠEL  

    TOU PUTIMSKOU . . . 

11. JAK SE JMENUJE SKŘÍTEK NEPOSEDA ZNÁMÝ Z VEČERNÍČKU, 

    KTERÝ JE ZVĚDAVÝ JAKO OPIČKA? 

12. JAK SE JMENOVALO NEJMLADŠÍ DÍTĚ VE FILMU „S TEBOU MĚ   

    BAVÍ SVĚT?“ 

13. DOPLŇ NÁZEV POHÁDKY: „OBUŠKU, . . .“ 

14. JAK SE JMENUJE HLAVNÍ HRDINA POHÁDKY „TŘI ZLATÉ VLASY 

DĚDA VŠEVĚDA“? – Vrtáček, Chlupáček nebo Plaváček? 
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OTÁZKY pro starší kamarády: ZVYKY A TRADICE 

1. Jak se jmenují tři králové (mudrci, mágové), kteří se podle 

pověsti přišli poklonit malému Ježíškovi a chodí 6. ledna na 

koledu? 
 

2. S masopustem je spojeno velké množství zábav. Která mezi 

ně nepatří? 

a) pochovávání basy 

b) průvod v maskách 

c) poprava figuríny Masopusta 

d) označování čela křížkem z popela 
 

3. Co měl vyjádřit zvyk vhození figuríny Morany do vody? 
 

4. Jízdu králů, která se vztahuje k útěku krále Matyáše Korvína (podle jiné 

pověsti syna Jiřího z Poděbrad Viktorina, ještě podle jiné Ječmínka), 

můžeme sledovat například ve: 

 a) Vlčnově  b) Vlkanově  c) Vlkavě 
 

5. Co mělo zajistit velikonoční vyšlehání pomlázkou či polití vodou? 

 a) poslušnost b) zdraví a krásu  c) odpuštění zlých činů 
 

6. Který obyčej je stále dodržován o filipojakubské noci (30. dubna)? 
 

7. Svátek Památka zesnulých, takzvané Dušičky (2.11.), má kořeny: 

 a) egyptské  b) řecké  c) keltské  
 

8. U nás, stejně jako v jiných zemích s křesťanskými tradicemi, se 

předvánoční doba nazývá advent. Toto slovo je odvozeno z latinského 

adventus (příchod). Pro křesťany je to doba očekávání: 

 a) dárků 

 b) narození Syna Božího 

 c) konce světa 

 d) ukřižování Krista 

 e) příchodu nového roku 
 

9. Některé vánoční zvyky pocházejí z předkřesťanských dob. 

a) Které kmeny, jež žily na našem území Germány a Slovany, nám zanechaly     

    např. magii jmelí? 

 b) Co tyto kmeny slavily v období kolem 21. prosince? 
 

10. Propoj kulturní oblast a skanzeny, které zachovávají a mapují zvyky, 

tradice i lidové stavitelství: 

 a) Polabí  1) Strážnice 

 b) Valašsko  2) Přerov nad Labem 

  c) Slovácko  3) Rožnov pod Radhoštěm 
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA OTÁZKY Z MINULÉHO ČÍSLA:  
OTÁZKY pro mladší kamarády:  

1. DOPLŇ PŘÍSLOVÍ: „JAK SE DO LESA VOLÁ, …“ … TAK SE Z NĚHO OZÝVÁ. 

2. JAK SE ŘÍKÁ KRÁVĚ, KTERÁ JEŠTĚ NEMĚLA TELE?  - JALOVICE 

3. KTERÝ DEN JE DNEM ZIMNÍHO SLUNOVRATU, TEDY  

   ZAČÁTKEM ZIMY? – 21. PROSINEC 

4. KTERÉ ZVÍŘE PROPŮJČILO SVÉ JMÉNO PŘECHODU PRO CHODCE? - ZEBRA 

5. KOLIK HRÁČŮ JEDNOHO MUŽSTVA JE NA HŘIŠTI PŘI FOTBALE? – 11 (10 HRÁČŮ V POLI +     

   BRANKÁŘ) 

6. HÁDANKA: PÁSL PASTÝŘ OVCE NA TÉ ČERNÉ LOUCE. CO JE TO? – MĚSÍC A HVĚZDY 

7. KTERÉ ROČNÍ OBDOBÍ NAJDEME V TEXTU ČESKÉ HYMNY? – JARO (V SADĚ SKVÍ SE JARA  

   KVĚT…) 

8. KTERÝ PTÁK PODÁVÁ KRAKONOŠOVI ZPRÁVY V KRKONOŠSKÝCH    

   POHÁDKÁCH? - SOJKA 

9. JAKOU BARVU MĚLI FORMELÁCI VE FILMU „LUCIE, POSTRACH    

    ULICE?“ – ZELENÝ A ORANŽOVÝ 

10. KOLIK MĚDVĚDŮ BYLO VE FILMU S CIBULKOU? - ŠEST 

11. KTERÝ DĚTSKÝ ČASOPIS MÁ V NÁZVU SLOVO „LÍSTEK“? - ČTYŘLÍSTEK 

12. JAK SE JMENUJE RYBNÍK RÁKOSNÍČKA? - BRČÁLNÍK 

13. KTERÝ HEREC NAMLUVIL MACHA A ŠEBESTOVOU? – PETR NÁROŽNÝ 

14. CO SI PŘÁL MÍT KRTEČEK NA KALHOTKÁCH?  - KAPSY 
 

OTÁZKY pro starší kamarády: víme, co jíme a pijeme 

1. Rýži zbavované vnějších obalů chybí vitamíny skupiny: 

a) A b) B c) C 

(Lidé, kteří jedí rýži jako jedinou potravinu, mohou proto onemocnět chorobou zvanou „beri-beri“.) 

 

2. Kukuřice přišla do Evropy z: 

 a) Asie  b) Austrálie       c) Ameriky 

 

3. Která z těchto rostlin není cukrodárná? 

 a) tamaryšek  b) rohovník obecný (svatojánský chléb) 

 c) lékořice  d) sezam indický 

 

4. Jsou rulík zlomocný, blín černý, paprika a rajčata příbuzné bramborám? 

 ANO/NE 

 

5. Jmenuj alespoň 3 druhy zeleniny, které běžně využíváme k vaření polévky: 

    - mrkev, petržel, celer 

 

6. Meruzalce (červené, zlaté, černé…) říkáme: 

a) angrešt    b) vodní meloun       c) rybíz  d) rebarbora 

 

7. Kávovník je stále zelený keř či stromek, jehož drobné kvítky    

   připomínají a voní jako jasmín pravý.       ANO/NE 

 

8. Archeologové dokládají, že tuto rostlinu člověk využíval už    

   v nejstarších dobách. Jde o dřevnatou liánu s úponky. Její planý    

   předchůdce s květy dvoudomými rostl a roste ve Středomoří. Jde o: 

     a) čajovník  b) révu vinnou  c) kávovník  d) jmelí bílé 

 

9. Muchomůrka růžová, muchomůrka šedivá a hnojník obecný  

   jsou houby: 

    a) jedlé   b) jedovaté 

 

10. Nemalou zásluhu na rozšíření této pochutiny mají firmy    

     Egbert, Horniman, Lyons. Uveďte název oné pochutiny 

      (a)    čaj       a doplňte názvy dalších firem (b,c) 

Nápověda: 

b) L I P T O N                  c) P I C K W I C K  


