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Pro chytré hlavičky 
 

Podzim 
 

Roční období je jedna z hlavních částí roku. Obvykle se roční období vyznačuje 
opakovanou pravidelnou změnou počasí.  
V tropickém a subtropickém pásu se obvykle mluví o období dešťů (monzunovém 
období) a období sucha, neboť změny v množství srážek jsou mnohem výraznější 
než změna průměrné teploty. V některých tropických oblastech jsou roční období 
tři: chladné období, horké období a období dešťů.  
V mírném a polárním pásu se obvykle rozlišují čtyři roční období: jaro, léto, podzim 
a zima. Roční období se tam mění podle toho, jak je Země otočena ke Slunci. Na 
jižní polokouli se střídají tak, jak to odpovídá změnám vzdálenosti od Slunce, na 
severní polokouli opačně, proto jsou na jižní polokouli větší rozdíly teplot v létě a 
v zimě než na severní polokouli.  
Podzim - Dny jsou kratší a chladnější. Rostliny odkvétají a ze stromů opadává listí. 
Na stromech je hodně ovoce. Obilí je sklizeno a pole jsou zoraná. Některá zvířata 
si připravují zásoby potravin na zimu. Stěhovavá zvířata odlétají do teplých krajin.  
Astronomický podzim začíná na severní zemské polokouli okamžikem podzimní 
rovnodennosti (22. nebo 23. září). V tuto dobu začíná na jižní zemské polokouli 
astronomické jaro.  
Meteorologický podzim začíná 1. září a končí 30. listopadu. Podzimními měsíci jsou 
září, říjen a listopad.  

 
Zdroj: https://cs.wikipedia.org 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8Das%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obdob%C3%AD_de%C5%A1%C5%A5%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obdob%C3%AD_sucha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sr%C3%A1%C5%BEky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaro
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9to
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podzim
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zima
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_polokoule
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_polokoule
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_polokoule
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podzimn%C3%AD_rovnodennost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podzimn%C3%AD_rovnodennost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_polokoule
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Listopad


 

 
 

Vepřová panenka 
s hříbkovou omáčkou 

 
Ingredience: 
1 ks vepřové panenky (cca 400g) 
Olivový olej (2 lžíce) 
1 ks cibule 
1 miska hříbků 
1 kelímek smetany ke šlehání 
Sůl 
Mletý pepř 
 
Jdeme na to: 
Na pánvi s trochou rozehřátého olivového oleje zpěníme 
nadrobno nakrájenou cibulku, orestujeme očištěné a 
nakrájené hříbky, zalijeme smetanou a necháme zredukovat, 
popřípadě zahustíme. Hříbkovou omáčku osolíme a opepříme. 
Vepřovou panenku očistíme, potřeme olivovým olejem, osolíme 
a opepříme. Na rozpálené pánvi opečeme každou stranu asi 
minutu. Dopečeme v pekáčku ve vyhřáté troubě na 175°C 
zhruba 8 minut do zrůžovění, když chceme více propečenou 
nebo máme větší kus, pečeme až 15 minut. Poté maso 
přemístíme zpět na odstavenou pánev, zakryjeme a necháme 
odpočinout asi 10 minut. Při podávání panenku přelijeme 
hříbkovou omáčkou, podáváme třeba se šťouchaným 
bramborem. 



☺ 

 
Kvíz 

 
 

(1) Vlajka kterého státu nemá červenou, bílou a modrou barvu? 
a) Nizozemí 
b) Rusko 
c) Itálie 
d) Francie 

 
(2) Jak se jmenuje stupnice, kterou se měří intenzita 

zemětřesení? 
a) Fahrenheitova 
b) Celsiova 
c) Beaufortova 
d) Richterova 

 
(3) Co je to tsunami? 

a) Přílivová vlna 
b) Buben 
c) Hra 
d) Bouře 

 
(4) Jak se jmenuje největší asijská poušť? 

a) Grobi 
b) Gabi 
c) Gobi 
d) Goofy 

 
Správné odpovědi: (1) C, (2) D, (3) A, (4) C 
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Nabízí pro děti na podzimní prázdniny 
 

PROCHÁZKA 
PŘÍRODOU  

A PODZIMNÍ VYRÁBĚNÍ 
 
 
Termín: 29. října 2019 (podzimní prázdniny) 
 
Cena: 100,- Kč (v ceně je zahrnutý výtvarný materiál a oběd) 
 
Program: procházka podzimní přírodou a sběrem přírodnin na další 

kreativní tvoření, oběd, deskové hry) 
 
Příchod: do DDM Blovice v 7:30 – 8:00 hodin 
 
Odchod: v 15:30 hodin. Děti, které odchází domů samy musí mít  

písemné potvrzení 
 
S sebou: 2 větší sklenice (zavařovací) bez polepky a lepidla, 

přezůvky, pití, svačinu, vhodné oblečení a pláštěnku 
 
Přihlášky: nejpozději do 21.10. 2019 v DDM Blovice a zároveň 

je nutné akci zaplatit. 
 
Informace: DDM Blovice (tel.: 371 522 159) 
   Jana Herboltová (tel.: 603 149 342) 

 

http://www.ddm-blovice.cz/


Příměstský tábor – 
Expedice Keltové 

 
Po celou dobu prázdnin probíhala v DDM řada táborů. Tím posledním 
byl příměstský tábor Expedice Keltové. 
Do života Keltů nám pomohli nahlédnout pracovníci Muzea jižního 
Plzeňska. Po shlédnutí výstavy Zrození kovu pro nás měli připravené 
výtvarné dílny, kde si děti vyrobily náušnice a prsteny z drátu, jehlice 
na oděv a utkaly si náramek. V muzeu jsme strávili ještě jedno příjemné 
dopoledne, při kterém si děti vyzkoušely různé hry v zámeckém parku. 
V dalších dnech jsme hráli minigolf na Kozlu, navštívili jsme 
Techmánii, Spálené Poříčí a na závěr nám velcí kluci připravili pěknou 
stopovačku. Kromě toho jsme ještě stihli sportovat na hřišti, hrát různé 
hry a vyrábět dobové šperky v DDM. Většina dětí si nenechala ujít 
táborák s opékáním buřtů a poté přespání v DDM. Celý týden nám přálo 
pěkné počasí a v pátek nezbylo, než se rozloučit se slibem, že se 
sejdeme zase příští rok. 

 
Bc. Helena Jindrová 

vedoucí tábora 
 

 



Letní tábor na Šumavě 
Ovocný ráj 

 
V druhé polovině srpna pořádal Dům dětí svůj další letní tábor v Nýrsku na 
Šumavě. Říká se, že v druhé polovině prázdnin jsou děti již otráveny volným 
časem a nic neděláním, rodičům končí představivost jak jim zorganizovat 
program, rodinné dovolené většinou proběhly a tak zbývají ještě tábory. No a 
zrovna na tomhle táboře se sešli vedoucí a děti, kteří vytvořili bezva partu, která 
si letošní tábor náležitě užila. Šumava je krásná v každé roční době a za každého 
počasí a tak nám nabídla nejen sluníčko, ale i déšť pro náš program. Užili jsme si 
sportovní areál v Nýrsku, vyjeli jsme lanovkou na Špičák, šli jsme naučnou 
přírodovědnou stezkou zpět k nádraží, navštívili jsme plavecký bazén v Lamu, 
Katakomby v Klatovech, přehradu u Nýrska, navštívili jsme večerní představení 
v letním lesním kině film Pat a Mat, pletli jsme náramky přátelství, připravili jsme 
podle osvědčených receptů ovocné smoothie s mlékem i s vodou, na kterých si 
děti velmi pochutnaly (děkujeme paní Kozákové za koš ovoce) a hlavně jsme si 
užívali šumavskou přírodu. Týden utekl jak voda a nám zbydou jen krásné 
vzpomínky a přání, abychom se příští rok zase sešli s podobnou partou dětí a 
šikovnými instruktory. 
 

Za DDM Blovice 
Jana a Božena 
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nabízí akci pro děti 

 

Podzimní den 
v DDM Blovice 

 
 
 

Termín: 25. října 2019 (ředitelské volno ZŠ Blovice) 
 
Cena: 100,- Kč (v ceně je zahrnutý výtvarný materiál a oběd) 
 
Program: vyrábění podzimních dekorací z přírodnin,  

deskové hry a jiné činnosti v DDM,  
pobyt venku dle počasí 

 
Příchod: do DDM Blovice v 7:30 – 8:00 hodin 
 
Odchod: v 15:30 – 16:00 hodin.  
 
S sebou: přezůvky, pití, svačinu, vhodné oblečení a obuv 
 
Přihlášky: nejpozději do 10.10. 2019 v DDM Blovice a 

zároveň je nutné akci zaplatit. 
 
Informace: DDM Blovice (tel.: 371 522 159) 
   Bc. Helena Jindrová (tel.: 605 867 348) 

http://www.ddm-blovice.cz/


Dům dětí a mládeže  
nabízí volné místo v kroužku 

 
 
Výtvarná a šperkařská dílna 
Kroužek je pro dívky od 5.-9. třídy. Budeme se věnovat 
výrobě šperků různými technikami např. z korálků, 
smaltováním, plstěním, technikou spékaného skla a 
tifany. Dále budeme vyrábět tradiční i netradiční vánoční 
ozdoby a velikonoční dekorace a seznámíme se s dalšími 
zajímavými výtvarnými technikami. Vyrobíme si šperky 
z fima, korálků, smaltované šperky, čekat nás budou i 
další zajímavé výtvarné techniky. 
Zápisné: 500,- Kč na školní rok (300,- Kč na pololetí) 
Schůzky: v úterý od 16:30 hodin v DDM Blovice. 
Vedoucí: Bc. Helena Jindrová 
 
 
Kroužek karate 
Kroužek je určen pro chlapce i děvčata ve věku mladších 
i starších žáků, dorostenců i juniorů, kteří mají zájem o 
karate, případně se chtějí zúčastnit soutěží. Zájemci se 
seznámí se základy karate a sebeobrany. Kroužek začíná 
1. října 2019, nábor členů je od zahájení až do konce 
října, případně po domluvě s vedoucím. Cvičení je vždy 
v úterý od 17:00 do 18:00 hodin a čtvrtek od 17:30 do 
18:30 hodin v sále DDM Blovice. 
Zápisné: 500,- Kč na školní rok (300,- Kč na pololetí) 
Schůzky: v úterý od 17:00 hodin a ve čtvrtek od 17:30  
hodin na sále v DDM Blovice. 
Vedoucí: Ing. Karel Průcha (4. dan) 



Kroužek šikovných rukou 
Zde je vítán každý, kdo rád něco vyrábí. Na tomto kroužku 
se děti seznámí s různými výtvarnými technikami a vyrobí 
si pěkné dárky a dekorace ať již z papíru, textilních 
materiálů nebo přírodnin. Také si vyzkoušíme různé 
zajímavé techniky jako je fimo, enkaustika, vyrobíme si 
mýdla a jednoduché šperky. 
Zápisné: 500,- Kč na školní rok (300,- Kč pololetí) 
Schůzky: v úterý ve 13:30 – 15:00 hodin v DDM Blovice. 
Vedoucí: Bc. Helena Jindrová 
 
 

Dívčí klub 
Kroužek pro děvčata od 3. třídy. Na tomto kroužku se 
seznámíme s různými tradičními i netradičními 
výtvarnými technikami. Vyrobíme si šperky plstěním, 
smaltováním, drátkováním i jinými technikami, dále např. 
vánoční a velikonoční dekorace a také něco z přírodních 
materiálů. Dále si zkusíme techniku enkaustiky, šperky 
z fima, z korálků, smaltované šperky a další zajímavé 
výtvarné techniky. Upečeme si tradiční perníčky a jiné 
lidové pečivo. 
Zápisné: 500,- Kč na školní rok (300,- pololetí) 
Schůzky: v úterý od 15:300 hodin v DDM Blovice. 
Vedoucí: Bc. Helena Jindrová 
 
 
 

Rybářský kroužek 
Pro začátečníky a pokročilé, kteří chtějí získat nejen 
potřebné znalosti, ale hlavně rybářský lístek. 
Doporučujeme pro děti od 2. třídy (mladší děti po dohodě 
s vedoucím kroužku). 
Zápisné: 500,- Kč na školní rok (300,- Kč na pololetí) 
Schůzky: v pondělí od 15:30 v DDM Blovice. 
Vedoucí: Milan Bureš 



!!! POZOR !!! 
 
Žádáme všechny členy 
zájmových kroužků, kteří 
ještě neuhradili poplatek 
za zápisné na I. pololetí, 
aby tak učinili nejpozději 
do konce října 2019, 
protože pořádek dělá 
přátele. Děkujeme 
 

!!! POZOR !!! 
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