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PODZIMNÍ PRÁZDNINY
Na podzimní prázdniny od 26. do 27. října 2017 si pedagogové z Domu dětí a mládeže ve Vratimově
připravili pro děti tři zajímavé akce.
První je výlet do hlavního města ČR. V Praze se seznámí
s historií města pomocí interaktivní výstavy „Za zlatem
alchymistů“ a nemine je ani prohlídka města včetně petřínské rozhledny a zrcadlového sálu.
Dále mohou děti navštívit ostravský veletrh hraček nebo
Aquapark Bohumín, kde se určitě vyřádí nejen na tobogánu. Více informací a možnost přihlášení na našem webu.

V září jsme
zahájili činnost v novém
školním roce
2017/2018.
Ještě stále máte možnost
přihlásit své
děti. Nabídku
naleznete
na našich
webových
stránkách.
S sebou:
přezůvky!!!

Na každou akci je nutno se předem přihlásit!
www.ddmvratimov.cz
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VP LDT BASTA
Víkendový pobyt je určený pouze pro děti z letního tábora Basta.
Sejdeme se v sobotu 14. října 2017 dopoledne
v recepci DDM Vratimov. Pojedeme na výlet,
někde si dáme oběd a odpoledne jsme zpátky
na hry v „Domečku“. Večer bude pizza od Chachara a film na dobrou noc taky chybět nebude.
Těší se vedoucí LDT Basta
Nutné přihlášení předem.

CESTA ZA VĚDOU 2017
IQ LANDIA LIBEREC
Víkend plný her, zábavy a poznání pro všechny
děti z kroužků Debrujáři a Robotika.
Cesta za vědou je tradiční podzimní akce, a tentokrát budou super podzimní prázdniny plné poznávání, vědy a zábavy v centru obnovitelných
zdrojů skupiny ČEZ, ve vodní elektrárně, na Ještědu a jeden celý dlouhý den od rána až do podvečera v jednom z největších sience center IQ
LANDII v Liberci, včetně účasti na sience
show. Nutné přihlášení předem.
Sraz ve čtvrtek 26. 10. 2017 v 4:35 hodin,
konec v sobotu 28. 10. 2017 v 19:30 hodin.

PODZIMNÍ SKLIZEŇ
Na sobotu dopoledne 28. 10. 2017 jsme pro vás a vaše malé děti připravili novou akci.
Sejdeme se v 9 hodin na hřišti nebo v sále DDM a budeme soutěžit ve sbírání brambor,
jablíček nebo třeba hub. Vyrobíme si bramborová razítka a k výtvarným hrátkám
použijeme spadané listí a kaštany. Na prodej bude zelenina přímo od farmáře.
Těší se vedoucí MíšaZemanová.

DEN REGIONŮ
V rámci akce Den regionů připravujeme v zámeckém parku a na zámku v Paskově
prezentační akci domu dětí. Čeká vás fotokoutek a zajímavé hry.
www.ddmvratimov.cz
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ZELENÝ JUNIOR
Zelený junior je název mezinárodního projektu hrazeného z programu Erasmu+.
Jde o projekt polského Centra vzdělávání a práce s mládeží OHP z Noweho Sacze.
Dům dětí a mládeže ve Vratimově se do projektu zapojil jako partner.
Dne 24. 7. 2017 se čtyřčlenná česká skupina mladých juniorů s doprovodem vedoucího
vydala na cestu do polského Noweho Sacze. Zde se spolu se skupinami z Polska, Ruska a Ukrajiny účastnili programu na téma ekologie. Každá skupina měla za úkol prezentovat svou zemi. Naše skupina seznamovala ostatní jak s obecnými informacemi
o České republice, o Vratimovu a DDM, tak i s informacemi ekologicky zaměřenými.
Velkou pozornost věnovala nejdůležitější oblasti našeho okolí a to právě oblasti Dolních Vítkovic, coby příkladu dobré praxe. Náš Český den jsme zakončili žemlovkou –
pravým českým desertem. Také ostatní země měly připravený program. Měli jsme se
možnost dozvědět zajímavé informace např. o Černobylu nebo Zakarpatské Ukrajině.
Z pokrmů jsme ochutnali i pravý boršč. Celý program během deseti dnů byl velmi
dobře sestaven. V prvních dnech byl zaměřen na seznámení se a přispěl k navázání
vztahů mezi účastníky. Mladí lidé se vzdělávali a aktivně zapojovali do ekologických
aktivit jako např. sběr odpadků v okolí a jeho následný rozbor. Ve skupinách složených ze zástupců z každé země společně pracovali a plnili úkoly. Také si užili spoustu
zábavy při bowlingu, na bazéně, či na horolezecké stěně. Velmi přínosné byly i výlety
do Krakowa, do Zakopaného nebo procházka po lesích Noweho Sacze s místními lesníky, kteří nás také obohatili zajímavými informacemi. Překvapením pro všechny byla
polská kuchyně. Skvělé jídlo, ale s koprem v téměř každém pokrmu nikdo nepočítal.
Celý projekt se našim juniorům velmi líbil. Byl to příjemně strávený čas o letních
prázdninách. Tímto bych na závěr ráda poděkovala panu Leszkovi, organizátorovi
projektu.
Michaela
Panková
vedoucí české výpravy

www.ddmvratimov.cz
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BLUDIČKY
Na sobotu 21. října 2017 Dům
dětí a mládeže Vratimov připravuje ve spolupráci s Mateřskou
školou a TJ Sokol Vratimov již
osmý ročník Bludiček.
Od 17 hodin na zahradě MŠ
budou děti plnit zajímavé bludičkovské úkoly a po setmění se
společným lampionovým průvodem přesuneme na zahradu
TJ Sokol, kde bude připraven
táborák. Kontaktní osoba:
Věra Pacíková, 734 443 694,
v.pacikova@ddmvratimov.cz
Za děti na akci odpovídají rodiče.

POTVRZENÍ O LDT
INFORMACE
Provozní doba recepce dopoledne
pondělí — pátek
9:00—11:00
Provozní doba recepce odpoledne
Dle aktuálního rozvrhu
Pondělí
14:00 – 20:00
Úterý
14:00 – 18:30
Středa
14:00 – 20:00
Čtvrtek
14:00 – 19:30
Pátek
14:00 – 18:30
Telefon:
recepce - 596 733 990
kancelář pedagogů - 596 732 333
kancelář vedení - 596 733 988 (989)
E-mail: info@ddmvratimov.cz
www.ddmvratimov.cz
https://www.facebook.com/
DDMVratimov
Zpracovala: Böhmová Renáta
Zdroje: archív DDM Vratimov
www.ddmvratimov.cz

Potvrzení o účasti dítěte na LDT může vystavit pouze paní účetní. Pokud máte o toto
potvrzení zájem, kontaktujte ji prosím
e-mailem m.pankova@ddmvratimov.cz.
Pokud máte svůj formulář, doručte poštou
nebo do recepcce DDM Vratimov.
Až bude žádost vyřízená, budeme vás
kontaktovat. Děkujeme za pochopení.

NABÍDKA KROUŽKŮ
V září jsme zahájili činnost v novém školním roce
2017/2018. Ještě stále máte možnost přihlásit své děti.
Nabídku naleznete na našich webových stránkách.

OZNÁMENÍ
V souladu s organizačním řádem DDM Vratimov,
z důvodu podzimních prázdnin ve čtvrtek a pátek
26. - 27. října 2017 nebudou probíhat kroužky.
Dům dětí a mládeže uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Stránka 4

