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

v letošním školním roce se již naposledy setkáváme v našem časopise 

KAMARÁD. Pro ty, co jsou nám věrni a pravidelně se k našemu časopisu vrací 

připomínám, že v červnu chystáme zejména pro žáky 1. ročníků „MALOVÁNÍ NA 

SILNICI“ a to by bylo asi tak pro letošek vše 😊. Máme za sebou spoustu 

skvělých akcí, které jsme pro vás uspořádaly a doufáme, že nám zachováte přízeň 

i v následujícím školním roce. TĚŠÍME SE NA VÁS 😊 😊 😊!!!  

Nezapomeňte, že zájmová činnost v následujícím školním roce bude 

zahájena 1. září 2022 a přihlašovat se na zájmové kroužky na nový školní 

rok budete moci již poslední týden v SRPNU 😊.   

A tady jsou pochvaly!!! 

Velkou pochvalu si zaslouží sourozenci SOUTOROVI a Klárka 

GERMEKOVÁ. Patří mezi naše nejlepšími „CHYTROLÍNKY“, kteří nám posílali 

doplněné otázky a nejen to, Klárka je zároveň i naším nejaktivnějším  

„PĚŠÁKEM“      . Děkujeme 😊. Bez vás by to nešlo!  

                    KRÁSNÉ PRÁZDNINY 😊😊😊 

mailto:ddm2@zs-trest.cz
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NAROZENINOVÝ KARNEVAL 

 Snad nejvýznamnější akcí minulého měsíce byla 

oslava 60. výročí založení Domu dětí a mládeže  

(9. května 1962). U příležitosti těchto oslav jsme 

společně se Spolkem KAMARÁD uspořádali v neděli  

8. května 2022 NAROZENINOVÝ KARNEVAL, 

který zahájil novou písní kytarový kroužek, jež složil 

náš vedoucí Jan Šebesta. Pod vedením Milana 

Nechvátala – moderátora této odpolední akce, měli přítomní možnost předvést se 

ve svých pohádkových kostýmech, soutěžit či tancovat na oblíbené písničky. Akce 

se zúčastnilo 66 nádherných masek.  

Oslavu si užívali jak malí, tak velcí. Doufáme, že si NAROZENINOVÝ 

KARNEVAL užily zejména naši nejmenší a těšíme se na další setkání s vámi      .  
 

Tímto bychom chtěli poděkovat především SPONZORŮM, kteří do této 

akce přispěli finančními či věcnými dary a v neposlední řadě i členům Spolku 

KAMARÁD, bez nichž by se tato akce nemohla uskutečnit. 
 

VYSTOUPENÍ ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ 

Konečně po dvouleté odmlce mohou žáci našich zájmových kroužků 

vystupovat na veřejnosti. Letos to bylo již podruhé co byli žáci ZÚ (KYTARA, 

KEYBOARD, ZUMBA a FLÉTNA) pozváni do Spolku seniorů v Třešti. V březnu 

zde žáci vystoupili k Mezinárodnímu dni žen, 11. května se svým vystoupením 

popřáli babičkám ke Dni matek. Svými písničkami si získali srdíčka nejen 

přítomných v Třešti, ale i v Obecním domě v Hodicích, kam si v pátek 13. května 

pozvali kytarový kroužek Seniorky z Hodic. I zde mělo vystoupení zájmového 

kroužku velký úspěch.  
 

DĚKUJEME VŠEM VYSTUPUJÍCÍM ZA PREZENTACI NAŠÍ ZÁJMOVÉ 

ČINNOSTI!!! 
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ZÁBAVNÍ PARK ROBINSON 

 

 Dvouhodinové sportovní odpoledne s FIT 

programem jsme strávili v Zábavním parku 

ROBINSON v Jihlavě. Ve středu 18. května jsme 

společně se 47 žáky Základní školy v Třešti navštívili areál plný skluzavek, 

prolézaček, trampolín, motokár, skákacích balonů a jiných atrakcí. A věřte, toto 

dovádění nám dalo dost zabrat. Poslední půlhodinku jsme využili k odpočinku. Při 

točené limonádě a zmrzlině jsme si konečně trošku popovídali. Odpoledne uteklo 

jako voda a my jsme se, příjemně unaveni, vraceli do svých domovů. 

 

OTVÍRÁČEK 

Den 21. květen, sobotní odpoledne a zahrada 

u domu dětí a mládeže je plná dětí a dospělých. Ano, 

opět po dvou letech nás všechny přivítalo zábavné 

odpoledne pro celou rodinu OTVÍRÁČEK, které jsme 

připravili ve spolupráci s Městem Třešť, Spolkem 

Kamarád a Centrem pro rodinu a sociální péči. Po celé 

odpoledne se zde hrálo, zpívalo, cvičilo, tančilo, 

tvořilo a soutěžilo…  

V úvodní hodince se nám se svým vystoupením 

představily děti a žáci ze zájmových kroužků DDM – 

taneční, mažoretky, jumping, aerobic, kytara, 

flétna, keyboard, zumba a chlapci z florbalového 

kroužku. Následovalo vystoupení AGILITY pod vedením paní Věry Molcarové, 

která nám spolu se svými sedmi psími kamarády předvedla, co všechno lze pejsky 

naučit      . Vystoupení zájmových kroužků zakončila série písní kytarového 

kroužku pod vedením pana Jana Šebesty.  

Pro děti byla připravena desítka soutěžních 

úkolů a malování na silnici. Nechyběly ani dílničky, 

dětské tetování, malování na obličej, úžasné trdelníky, 

langoše, stánek s občerstvením a na pódiu country 

skupina „Jak chceš“.  

 

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE NA PŘÍPRAVĚ I PRŮBĚHU CELÉ AKCE 

PODÍLELI!!! 
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JARNÍ BIATLON S FIT PROGRAMEM 

 Protože nám počasí příliš nepřálo, přemístili jsme se 

spolu s 37 soutěžícími do tělocvičny ZŠ a sportovní haly. Ve 

středu 25. května jsme ve spolupráci se zájmovým útvarem 

ATLETIKA uskutečnili v rámci FIT programu sportovní 

akci Jarní biatlon, na který jsme pozvali i pana Ladislava 

Šenkapoula, který byl dohlížejícím při střelbě žáků ze 

vzduchovky. Žáci byli rozděleni na 5 kategorií, ve kterých 

probíhaly soutěže biatlonu. Při střelbě ze vzduchovky měli soutěžící 3 zkušební 

střely, poté 5 ostrých střel. Ve sportovní hale následoval běh na 400 m a hod 

míčky na terč. Všichni se snažili podat co nejlepší výsledky. A jak to všechno 

dopadlo? 

 

Kategorie MŠ + 1 třídy    Kategorie 2. + 3. třídy 

1. místo    Natálie NERADOVÁ, 1.C  1. místo    Tadeáš TROJAN, 3.C 

2. místo    Bartoloměj TROJAN, 1.B  2. místo   Metoděj ŠPRINCL, 2.B/BA 

3. místo    Kateřina BRUSOVÁ, 1.C  3. místo   Simona NOSKOVÁ, 3.C 

 

Kategorie 4. + 5. třídy    Kategorie 6. + 7. třídy 

1. místo    Lukáš BRYCHTA, 5.A   1. místo    Drahomíra KOHOUTOVÁ, 6.C 

2. místo    Hynek ŠPRINCL, 4.A/BAT  2. místo    Denis KAMITZ, 6.B 

3. místo    Tereza HARTLOVÁ, 5.B  3. místo    Zuzana RAYMONDOVÁ, 6.A  

 

Kategorie 8. + 9. třídy 

1. místo    Kryštof TRNKA, 7.B 

2. místo    Radek PUSTINA, 8.C 

 

VŠEM VÍTĚZŮM GRATULUJEME, OSTATNÍM 

DĚKUJEME ZA ÚČAST V SOUTĚŽI 😊. 

 

ŠIKULKA 

 Vaříte rádi, nebo jen tak ochutnáváte? Ráda bych vám 

představila kulinářskou soutěž, ve které si každý najde něco 

svého      . V pátek odpoledne se ve cvičné kuchyni základní 

školy sešlo 8 statečných kuchtíků a kuchtiček, aby změřili 

síly ve svých kulinářských schopnostech. Paní učitelka, Mirka 

Hamerníková, která vede zájmový kroužek VAŘENÍ, 



5 
 

přítomným vysvětlila pravidla soutěže a poté již vše ostatní záleželo jen na nich. 

Každý se chopil svého receptu, přípravy ingrediencí a práce mohla začít.  

Úkolem bylo co nejlépe prostřít stůl, připravit oblíbený pokrm nebo dezert 

a namíchat ovocný či mléčný nápoj dle vlastního receptu. Na splnění těchto úkolů 

měli čas 60 minut.  

A věřte, porota měla velmi těžký úkol s vyhodnocením vítěze     .  

 

Mladší kategorie:     Starší kategorie: 

1. místo    Anna ŘÍHOVÁ, 4.C   1. místo    Sofie JIRÁKOVÁ, 5.C 

2. místo    Klára MAREŠOVÁ, 2.A  2. místo    Matyáš OBERTÍK, 5.C     

3. místo    Eliška GREGOROVÁ, 4.C  3. místo    Julie PÁTKOVÁ, 5.B 

               Helena JABŮRKOVÁ, 5.C 

                                                                                      Karel POSPÍŠIL, 6.A 

 

VŠEM ÚČASTNÍKŮM TÉTO SOUTĚŽE OPĚT BLAHOPŘEJEME A DĚKUJEME 

ZA SKVĚLE PROŽITÉ ODPOLEDNE!!! 

 

LODNÍ MODELÁŘI 

 Další významnou akcí tohoto měsíce byla účast LODNÍCH MODELÁŘŮ 

jubilejního 20. ročníku Moravského poháru pro rok 2022. 
 

30.04. – 01.05.2022 Třešť-na vodní nádrži Sedlejov 

 

 V Sedlejově za třešťské lodní modeláře soutěžili Natali Vonderková, Pavel 

Hartl, Veronika Hartlová, Matyáš Pátek, Vítek Šnajdr, Zdeněk Kadlec ml., Daniel 

Bartík, Jan Maryška, Veronika Bartíková a Martin Jileček. 

  

14.05. – 15.05.2022 Třebíč – rybník Kuchyňka 

 

V Třebíči za třešťské lodní modeláře soutěžili Zdeněk Kadlec ml., Natali 

Vonderková, Martin Jileček, Vítek Šnajdr, Daniel Bartík, Jan Maryška a Ema 

Nováková. 

 

A věřte, že celkové výsledky jak v Sedlejově, tak i v Třebíči byly úžasné!!! 

Výsledkové listiny jsou k nahlédnutí na webových stránkách 

http://www.moravskypohar.cz/Souteze/2022 

 

VŠEM NAŠIM MODELÁŘŮM A JEJICH VEDOUCÍM (L. BOČEK, Z. KADLEC) 

BLAHOPŘEJEME A DĚKUJEME ZA REPREZENTACI NAŠEHO DDM A 

MĚSTA TŘEŠŤ. 
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ZLATÁ UDICE 

V neděli 15. května se sešli mladé rybářky a rybáři u vody na Pávově, kde 

se konalo oblastní kolo rybářské soutěže ZLATÁ UDICE. Nechyběli ani naši 

rybáři s vedoucími kroužku Martinem Satrapou a Mirkem Pátkem. Tato soutěž se 

skládala ze tří samostatně vyhlášených částí. 

Prvním úkolem byl lov ryb udicí, kde 

závodníci museli prokázat své rybářské 

dovednosti. Nastražit, nahodit, zaseknout, 

zdolat, vytáhnout, vyháčkovat, uschovat ve 

vezírku. To vše běžně ve dvou dvouhodinových kolech. 

Někteří závodníci zkoušeli chytat na kuličku nebo 

kousek rohlíku, doufaje, že třeba přijde kapr nebo 

amur. Nejčastěji se však chytalo na červy. Nejlepší 

lovnou techniku prokázal Jan Horník, který ulovil v 

prvním kole 19 cejnů a 4 další bílé ryby (plotice a perlíny). Celkem se při soutěži 

nachytalo 217 ryb, z toho bylo 125 cejnů a cejnků. 

V další části rybolovné techniky soutěžící předvedli, zda umí nahodit 

přesně a jak daleko. Posledním a důležitým úkolem pro všechny účastníky bylo 

prokázat své vědomosti o rybách a rozeznat je od sebe. 

Po sečtení bodů byly výsledky následující a pro naše rybáře vynikající!!!!!! 

Mladší kategorie  Ročník  LRU  RT  RZ  Součet  Pořadí 

Škrdla Vít   2011     3       1     2        6           1. 

Pátková Julie  2010     1       3     3        7           2. 

Fraj Patrik   2010     4       2     1        7           3.  

Kubeš Petr   2011      2      4     4       10          4. 
 

Starší kategorie  Ročník  LRU  RT  RZ  Součet  Pořadí 

Horník Jan   2006   1  1  1  3   1.  

Pavlů Iveta   2007   4  2  2  8   2. 

Hinková Julie  2006   3  3  3  9   3. 

Hric Ondřej  2008   2  4  4  10   4. 
 

RT kategorie  Ročník  LRU  RT  RZ  Součet  Pořadí 

Kisiov Vojtěch  2008   1  2  2  5   1. 

Smazal Adam  2010   2  1  3  6   2. 

Kisiov Petr   2008   3  4  1  8   3. 

Čermák Jan   2009   4  3  4  11   4. 

VELKÁ GRATULACE😊 
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Z vynálezcovy laboratoře 

Sliz     

Je to jedna z našich oblíbených zábav. Při výrobě podivné hmoty a při hře 

s ní dítě objevuje vlastnosti elasticko-viskózního materiálu. 

Elasticko-viskózním materiálem je například hlína. Když ji přesypáváme 

pomalu, jako když se posouvá ledovec nebo pevniny, chová se jako tekutina. Když 

se s ní pohybuje rychle nebo trhaně, chová se jako pevná hmota nebo jako drť.  

Náš sliz se pohybuje a natahuje, láme se a klouže tím nejneočekávanějším 

způsobem. Upozornění pro rodiče: borax a lepidlo kupte raději sami. Hmota se 

snadno vyrábí a lehce odstraňuje pomocí vody. 

 

POTŘEBUJETE:  

1 l vody 

asi 60 ml boraxu 

2 velké zavařovací sklenice s víčky 

250 ml bílého lepidla 

250 ml vody 

potravinářskou barvu 

papírové kelímky 

 

 Z uvedených přísad vznikne více slizu, než očekáváte, a to je dobře. Děti 

ho určitě budou chtít předvést kamarádům nebo jím někoho obdarovat. 

 Dejte 250 ml vody a borax do jedné ze sklenic. Míchejte, než se rozpustí. 

Pak do druhé sklenice nalijte lepidlo, 250 ml vody a přidejte několik kapek 

potravinářské barvy. Uzavřete a pořádně protřepejte. Získali jste dvojí roztok: 

boraxový a lepidlový. Sliz vyrobíte tak, že do papírového kelímku nalijete dvě 

polévkové lžíce boraxového roztoku a přidáte šest lžic lepidlového roztoku. A 

teď se dívejte! Směs zhoustne a stane se slizkou. Pořádně promíchejte a pak 

odlijte všechnu přebytečnou tekutinu. Nakonec sliz propracujte, až je úplně 

hladký. 

 Sliz vznikne z jakéhokoli množství boraxového a lepidlového roztoku 

v poměru 1:3 (lepidlo obsahuje polyvinylacetát, který reaguje s boraxem). 

Například ze lžíce boraxového roztoku a tří lžic lepidlového roztoku vznikne 

menší množství, zatímco z 80 ml boraxu a 250 ml lepidla budete mít slizu ažaž. 

Sliz se chová jako plastelína. Když ho položíte na noviny a pevně přitlačíte, 

obtisknou se na něj písmena (nebo kreslené seriály). Uchovávejte v uzavřeném 

igelitovém sáčku. 
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Zábavné zkameněliny     

Tímto způsobem, třeba i ve škole, se dá názorně předvést, jak vznikaly skutečné 

zkameněliny.  

POTŘEBUJETE:  
tolik plastelíny, aby třícentimetrová vrstva právě pokryla 

dno krabice od bot 

malé plastové dinosaury nebo jiná zvířátka, rostliny, 

mušle 

listy s výraznými žilkami apod.  

sádru (k dostání v drogerii)  

tmavohnědý krém na boty (voskovitý, ne tekutý) 

 

 Pokryjte dno krabice třícentimetrovou vrstvou obyčejné plastelíny. 

Plastelína představuje bahno, které před milióny let pomohlo uchovat tvar 

rostlinných i živočišných zbytků. Vtlačte předměty do plastelíny (listy a rostliny 

pořádně přimáčkněte prsty) a zase je vyndejte ven. V plastelíně tak zůstane 

otisk. 

 Rozmíchejte sádru podle návodu (nebo přidejte tolik vody, aby měla 

konzistenci palačinkového těsta) a vylijte ji na plstelínu s otisky (vrstva by měla 

být 2-3 cm silná). Vysvětlete dětem, že sádra se chová jako láva nebo bahno, 

které ztvrdlo kolem skutečných rostlin a mušlí. Nechte sádru přes noc ztuhnout 

na teplém místě, pak z ní sloupněte krabici a plastelínu. Sádrové zkameněliny 

potřete krémem na boty, zvýrazníte je tak. Použijte na to jemný hadřík. 

 

Kolotoč výtvarných nápadů 

    Trvanlivý hrad z písku     

Až půjdete příště k vodě, přineste si domů pytlík písku a postavte si z něj 

stavby, na kterých si čas vyláme zuby! (Písek si můžete opatřit i ve 

stavebninách). Postavte si s pomocí malých šálků a krabiček menší hrádek nebo 

ztrojnásobte recept a vybudujte obrovský hrad.       

POTŘEBUJETE:  

500 ml písku 

80 ml tmelu 

250 ml vody 
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Smíchejte ve velké míse písek a tmel. Přidejte vodu a směs propracujte do 

konzistence modelovací hmoty. Při stavbě použijte vykrajovací formičky, 

papírové kelímky, prázdné plechovky, lžíce, vidličky, nože, prostě všechno, co vám 

pomůže hmotu zformovat podle vašich představ. Hotový hrad postavte na kus 

kartónu nebo překližky a nechte ho několik dní proschnout. 

 

Barva na chodník    
 Nejraději mám takové zábavy, při kterých mohou být děti venku 

s hromadou barev, představivosti a energie. Mohou nakreslit nástěnnou malbu 

nebo se jen tak s okolním světem dělit o své nápady. Chodníková barva není 

zdraví škodlivá a neškodí ani životnímu prostředí.  

POTŘEBUJETE:  

250 ml vody 

250 ml netučného mléka v prášku 

1/4 čajové lžičky potravinářské barvy 

štětce různých velikostí 

houbičky 

 

 Nalijte vodu do zavařovací sklenice. Přidejte mléko a potravinářskou barvu 

a míchejte, dokud se všechno nespojí. Barva by měla být dostatečně sytá. 

Připravte několik odstínů. Pomocí štětců a houbiček mohou děti ozdobit nějakou 

vhodnou plochu. Malba jde smýt vodou, třeba pomocí hadice. Případné zbytky 

časem smyje déšť. 

Batikovací barva    
Každý rok v létě u nás doma barvíme trička. Trička střádáme po celý rok – 

často je kupujeme třeba v second-handu. Zkuste 

si obarvit kapesníky, ponožky nebo povlaky na 

polštáře.  

POTŘEBUJETE:  

gumové rukavice 

8 balení barvy na textil, od každého odstínu dvě (když dáte do barvicího 

roztoku dvojitou dávku, bude barva sytější) 

1 kbelík z umělé hmoty pro každý odstín (nebo jiné staré nádoby) 

125 ml soli na každý kbelík/nádobu 
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horkou vodu podle návodu 

obyčejná bílá trička (vypraná a usušená)  

gumičky různých velikostí 
 

 Na trhu je velké množství různých značek barev na textil. Podle našeho 

návodu barvíme už léta s ohromným úspěchem. Barvěte trička venku a ušetříte si 

spoustu starostí s úklidem. Každý ať barví podle vlastního vkusu. Nechcete-li mít 

několik následujících dnů barevné ruce, natáhněte si před barvením gumové 

rukavice. 

 Nasypte do každého kbelíku/nádoby dvě balení barvy na textil a přidejte 

125 ml soli. Přilijte horkou vodu (asi 4 l). Míchejte, dokud se všechno nerozpustí. 

Zatímco dospělák připravuje barvicí roztok, mohou děti na tričkách vytvářet 

vzory tak, že z kusu trička udělají „bambuli“ a co nejtěsněji ji omotají 

gumičkami. Můžete udělat několik bambulí na různých místech nebo jen jeden 

veliký hvězdicovitý vzor uprostřed trička. To není všechno! Bambuli můžete 

zkroutit, složit ji do vějíře a stáhnout gumičkou, nebo si vymyslete vlastní vzor.  

 Připravená trička namočte (celá nebo jen kus) do nádob s barvou a chvíli je 

tam nechte. Čím déle bude tričko v barvě, tím bude mít sytější odstín. Každou 

bambuli můžete obarvit v jiné barvě nebo celé tričko jen v jednom odstínu. 

Přebytečnou barvu opatrně vyždímejte a obarvená trička nechte uschnout na 

šňůře. Nezapomeňte, že trička budou několik prvních praní pouštět. Perte je 

zvlášť ve studené vodě (poprvé s přidáním 150 ml octa). 
 

Něco na zub 

       Pochoutka pro zvířátka    

 Výroba různých dobrot pro naše domácí mazlíčky u nás asi nikdy nezanikne. 

Děláme je už léta a jsme přesvědčeni, že jsou lepší než cokoli koupeného. 

Nezapomeňte na vaše zvířátka, až budou mít narozeniny! 

Rybí keksy pro psy 

 Původně to měly být kočičí suchary, ale vyloupla se 

z toho neodolatelná lahůdka pro psy. Dají se s úspěchem 

využít při jejich cvičení. Když pes hezky poslouchá, dejte 

mu je za odměnu. 

POTŘEBUJETE: 

1 balíček sušeného droždí 
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125 ml teplé vody 

125 ml otrub 

250 ml celozrnné mouky (pšeničné) 

250 ml bílé-hladké mouky 

60 ml kukuřičné mouky 

1 čajovou lžičku soli 

1 malou plechovku tuňáka v oleji 

125 ml sušeného mléka 

 

Předehřejte troubu na 180 ⁰C. Droždí rozpusťte v teplé vodě. Ve velké 

míse smíchejte suché přísady. Přidejte k nim tuňáka i s olejem, droždí a mléko a 

důkladně směs propracujte. Je-li příliš suchá, přidejte trochu vody, je-li lepkavá, 

přidejte mouku. Vyválejte těsto do tloušťky asi 5 mm. Vykrájejte formičkami 

kostičky nebo jiné tvary a dejte je na plech. Pečte 30 minut. 

 

Jessin motýlí dortíček    
 Když byla moje věrná kamarádka Anička malá, dostávala se často do potíží 

s rodiči, protože jim brala cukr na tyto úžasné dortíčky. Recept znala donedávna 

jen ona sama, ale teď se o něj podělila i s námi. 

POTŘEBUJETE: 

hlínu 

vodu 

okvětní lístky 

250 ml cukru 

dortovou formu 

slunečný den 

 

 Smíchejte hlínu s vodou, vznikne bahnitá směs. Vmíchejte spousty 

okvětních lístků a cukr. Nalijte směs do dortové formy a dejte ji vyschnout na 

slunce. Počítejte motýly, kteří váš výtvor přiletí ochutnat! 

 

 

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 9. a závěrečnou 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. NAJDI V TÉTO VĚTĚ JMÉNO: KOLO TADY NENECHÁVEJ. 

2. DOPLŇ PRANOSTIKU: SVATÁ ANNA . . . 

3. DOPLŇ PŘÍSLOVÍ: VRÁNA VRÁNĚ OČI . . . 

4. DOPLŇ PŘÍSLOVÍ: KDYŽ SE DVA PEROU . . . 

5. KOLIK JICH JE – PÁTÝ A DEVÁTÝ? 

6. JAKOU BARVU MÁ KONTEJNER URČENÝ NA PLASTY? 

7. UHODNI HÁDANKU: JINÉ ŠATÍ A SAMA JE NAHÁ. CO TO JE? 

8. JAK SE ŘÍKÁ ŠEVCOVSKÉ STOLIČCE? 

9. KTERÝ PŘÍRODNÍ MATERIÁL JE PEVNĚJŠÍ NEŽ OCEL? 

10. JAKÝ JE SOUČET ČÍSEL, KTERÉ NAJDEME NA 6TI  

     STĚNNÉ HRACÍ KOSTCE? 

11. JAK SE JMENOVALY DCERY KNÍŽETE KROKA? 

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

    BAVÍ SVĚT?“ 

13. KTERÉ CHUTĚ ROZEZNÁVÁ JAZYK ČLOVĚKA? 

14. JAK NAZÝVÁME VYLEŠTĚNÝ VÁPENEC? 

15. KAREL IV. BYL:  PŘEMYSLOVEC  

LUCEMBURK 

HABSBURK? 
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OTÁZKY pro starší kamarády: NA POLI CTI A SLÁVY 

1. Vítěznou bitvu u Vogastisburgu roku 631 vybojoval: 

    a) Mojmír b) Rostislav  c) Sámo d) Svatopluk 
 

2. Přemysl Otakar II. padl v bitvě na: 

a) Polském poli 

b) Uherském poli 

c) Slezském poli 

d) Moravském poli 
 

3. Která bitva otevřela prostor k reálnému řešení politické situace v českých    

   zemích za vlády Zikmunda Lucemburského? 

    a) bitva u Sudoměře  b) bitva na Vítkově  c) bitva u Lipan 
 

4. Ludvík Jagellonský se utopil roku 1526 v bitvě: 

 a) u Moháče  b) u Mühldorfu  c) u Prešpurku 
 

5. V roce 1648 obléhalo Prahu vojsko: 

 a) turecké  b) švédské  c) německé 
 

6. Který z českých panovníků vedl války o dědictví rakouské, sedmiletou  

   válku a válku o dědictví bavorské? 

    a) Karel IV.  b) Josef II.  c) Marie Terezie       d) Leopold II. 
 

7. Na Moravě byla v roce 1805 svedena bitva tří císařů – Napoleona I.    

   s carem Alexandrem I. a rakouským císařem Františkem I. U kterého    

   městečka proběhla? 

 a) u Slavonic  b) u Slavkova  c) u Strážnice  
 

8. Jistý panovník předával během 1.sv. války vládu nad Rakousko-Uherskem   

   se slovy: „Předal jsem vládu za nejtěžších okolností a předávám ji za      

   okolností ještě těžších. Byl bych rád, kdybych toho Karla ušetřil.“ Kdo    

   byl tento panovník a koho měl na mysli oním Karlem, kterého jmenoval?  

 a) František Josef I. a Karel I. 

 b) Ferdinand V. a Karel V. 

 c) Leopold II. a Karel III. 
 

9. Vyberte, ve kterých zemích Evropy vznikly během   

   1. sv. války československé legie? 

a) Rusko  b) Anglie 

c) Španělsko  d) Itálie 

e) Německo  f) Francie 

 

10. Kde významně během 2. sv. války zasahovaly československé jednotky? 
a) Tobrúk  b) Paříž c) Dunkerque  d) Sokolovo 

e) Minsk f) Kyjev 
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA OTÁZKY Z MINULÉHO ČÍSLA:  

OTÁZKY pro mladší kamarády:  

1. KTERÝ MĚSÍC NAZÝVÁME MĚSÍCEM KNIHY? březen 

2. KOLIK NOHOU MAJÍ PAVOUCI?  osm 

3. DOPLŇ PŘÍSLOVÍ: KOMU SE NELENÍ, . . . tomu se zelení 

4. DOPLŇ PŘÍSLOVÍ: DEVATERO ŘEMESEL . . . desátá je bída 

5. KTERÝ STĚHOVAVÝ PTÁK PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ DO DOMU? vlaštovka 

6. DOPLŇ PRANOSTIKU: MOKRÝ MÁJ . . . v stodole ráj 

7. JAK SE JMENUJE SAMEC KRŮTY? krocan 

8. JAK SE ŘÍKÁ VÁNOČNÍM PÍSNÍM? koledy 

9. JAK NAZÝVÁME SOUROZENCE TVÝCH RODIČŮ? Strýcové a tety 

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

    TOU PUTIMSKOU . . . branou 

11. JAK SE JMENUJE SKŘÍTEK NEPOSEDA ZNÁMÝ Z VEČERNÍČKU, 

    KTERÝ JE ZVĚDAVÝ JAKO OPIČKA? Rákosníček 

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

    BAVÍ SVĚT?“ Matýsek 

13. DOPLŇ NÁZEV POHÁDKY: „OBUŠKU, . . .“ z pytle ven 

14. JAK SE JMENUJE HLAVNÍ HRDINA POHÁDKY „TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA“? –    

     Vrtáček, Chlupáček nebo Plaváček? 
 

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? Kašpar, Melichar, Baltazar 
 

2. S masopustem je spojeno velké množství zábav. Která mezi ně nepatří? 

a) pochování 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? rozloučení se zimou, konec zimy 

 

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) Vlkavě3 

 

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)? pálení čarodějnic 

 

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 

 

10. Propoj kulturní oblast a skanzeny, které zachovávají a mapují zvyky, tradice i lidové stavitelství: 
 a) Polabí   1) Strážnice    a) 2 

 b) Valašsko  2) Přerov nad Labem   b) 3 

  c) Slovácko  3) Rožnov pod Radhoštěm             c) 1 
 

9. Některé vánoční zvyky pocházejí z předkřesťanských dob. 

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

    např. magii jmelí? Keltové 

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


