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Pro děti od 1,5 do 6 let jsme připravili zábavné dopoledne se vzděláváním. Tématem listopadového setkání je výroba dráčka v herně DDM Vratimov a zároveň jeho nakreslení
prstovými barvami. Jestli bude dráček létající, vyzkoušíme na hřišti u DDM Vratimov.
Děti si vyzkouší hrubou i jemnou motoriku při různých aktivitách. Výrobu dráčků zpestříme podzimními soutěžemi a hrami. Program připravuje Michaela Zemanová.
Rodiče a děti platí jednorázový vstup, a to - děti 40 Kč a dospělí 20 Kč.
Začátek je v 9 hodin v DDM Vratimov, konec v 10:30 hodin. S sebou: přezůvky.
V sobotu 11. listopadu 2017 připravujeme akci nazvanou Hra světel.
Na zahradě "Domečku" budou od 16:30 hodin připraveny soutěže,
hry ale i pokusy se světly jako jsou svíčky, baterky, svítící náramky a
podobně. Děti i jejich rodiče si budou moci vyzkoušet stanoviště s
pokusy, ve kterých se dozví spoustu zajímavostí, jako je např. zlom
světla. Jako zpestření bude připravený fotokoutek s Davidem
Holzmannem, kde si mohou účastníci zakoupit fotografii jako
památku na tento den. Ve fotokoutku si opět pohrajeme se světlem
a stíny. Za deště se akce nekoná!

VP PRO ÚČASTNÍKY LDT MÍČE, MÍČKY, KOŠÍKY...
Víkendovka je určena pouze pro účastníky LDT Míče. Na programu je spousta her a soutěží,
které jsme na táboře nestihli. Cílem je setkat se i ve školním roce s táborovými přáteli a popovídat si. Sraz v pátek 17. 11. 2017 v 10:00 a konec v neděli 19. 11. 10:00. Cena 500 Kč.
Doprava vlastní. Přihlášení možné do 15. listopadu 2017.

BADATEL VÍKEND - LISTOPAD 24. - 26. 11. 2017
Badatel víkend je určen pro holky a kluky (i nečleny kroužků) ve věku 6 - 15 let.
Co nás čeká? V pátek a v neděli hry, soutěže a malé pokusy. V sobotu vyrazíme do Brna "VIDA" science centrum. Možnost přihlásit své dítě do 22. 11. 2017.
Sraz dětí je v pátek 24. 11. - 18:30 hodin DDM Vratimov a končíme v neděli v 11:00 hodin.
V ceně je zahrnuto vše (doprava, strava, pitný režim, vstupné, program...).
S sebou přezůvky, spacák, napínací prostěradlo, průkaz zdravotní pojišťovny, hygienické potřeby, oblečení do místnosti a ven. Na sobotní výlet - batůžek, láhev na pití, pláštěnka a oblečení
dle aktuálního počasí.
www.ddmvratimov.cz
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DEBRUJÁŘI SLAVILI 25 LET
Vratimovské debrujáry už asi většina lidí z „Domečku“ nebo z jeho
okolí viděla. Debrujáři se snaží být všude tam, kde se něco děje, na
akcích pro veřejnost předvádíme pokusy, fígle a triky, které umíme
pro zábavu, zvídání i poučení všech přítomných
(občas i nás samotných). Abychom uměli pokaždé něco jiného nebo
nového, každou středu se scházíme v zájmovém kroužku v DDM
Vratimov a učíme se a vymýšlíme nové pokusy.
Scházíme se tak již od roku 2009, to už je dlouhá doba. Debrujáři v
České republice ale v září slavili mnohem větší narozeniny,
krásných 25 let. To si zasloužilo oslavu.
A jak slaví debrujár? Pokusem!
A ne jen tak ledajakým. Aby oslava byla stylová, pátrali jsme po těch pokusech, se kterými debrujáři 25. září 1992 začínali. A povedlo se. Po úporném snažení jsme se dostali
k prvním publikacím pro činnost debrujárů. Na oslavu jsme si vyrobili Möbiovu pásku, napsali jsme tajnou zprávu a otestovali jsme, že nás klamou smysly a nakonec jsme
si vyrobili teploměr. Nevěříte? Podívejte se na fotky.
Debrujárům děkuji za aktivitu, Brunovi Heinichovi za fotky. Chcete pokusy umět taky? Přihlaste se do kroužku a přidejte se k nám každou středu od 17:30 – 19 hodin.
Václav Dušek – vedoucí kroužku v DDM Vratimov.

VĚDA NÁS BAVÍ - 11. 11. 2017
Věda nás baví je science show, kterou připravují studenti a pedagogové třineckých škol. Přijďte
a nechte se vtáhnout do tajů vědy! Zaručujeme, že se nebudou nudit malí ani velcí.
Sraz v sobotu 11. 11. 2017 v 7:00 na nádraží ve Vratimově, konec týž den v 13:00, také na nádraží Vratimov. Cena 150 Kč, v ceně doprava, workshop, poplatek DDM. S sebou - malý batoh s
pitím a svačinou, průkazku pojišťovny. Přihlášku je nutné odevzdat a zaplatit do 8. 11. 2017.

HALLOWEEN - 3. 11. 2017
Co je Halloween? Jak se slaví a proč? Na všechny tyto a další otázky dostanete odpověď, když
přijdete v pátek 3. listopadu 2017 na akci Halloween za Evelínou Mazalovou, která pro vás připravuje strašidelný večer. Nebude chybět malování na tvář, výroba hallowenských dobrot, tvoření výrobků. Hry a zábava - diskotéka. S sebou: halloweenský kostým, přezůvky a dobrou náladu. Sraz v pátek 3. 11. 2017 v 16:00 hodin a konec ve 20:00 hodin. Cena 100 Kč.
Vhodné pro děti 9 - 15 let. Na akci je nutné se přihlásit.

www.ddmvratimov.cz
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CESTA ZA SVATÝM MARTINEM - ŽABEŇ, VÁCLAVOVICE
Dům dětí a mládeže pořádá na svých pobočkách v Žabni 5. 11. 2017 a ve Václavovicích
10. 11. 2017 Cestu za svatým Martinem. Děti s rodiči se projdou po své obci a budou
plnit předem připravené úkoly na téma zima a tradice v zimním období.
Sraz účastníků vždy od 16:30 - 17:15 hodin. Trasa bude
označena podkovami a čísly stanoviště. Jakmile v cíli děti
svátého Martina najdou, čeká
na ně sladká odměna. Věříme,
že kolem nás bude nejen
spousta usměvavých tváří,
ale i sníh, jak se od svatého
Martina očekává.

VTÍPKY
„Mami, pamatuješ si na tu vázu, jak ses vždycky bála,
že by se mohla rozbít“? „Ano, a co má být“?
„Nic…, jenom že už se bát nemusíš“.

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 – 18:00
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

„Pepo, máte lžíci na boty“?
„Ne, my boty nejíme“.

VÍKENDOVÉ POBYTY
17. - 18. 11. 2017 VP New´s Baráčníci
18. - 19. 11. 2017 VP DěZMV
18. 11. 2017 Společný výlet se seniory našich dětí.

UPOUTÁVKY NA PROSINEC
Na sobotu 2. prosince 2017 dopoledne chystáme
v DDM již II. ročník Deskofestu. Interaktivní program
s možností vyzkoušení nových her. Budou i novinky.
Více v příštím čísle našeho Newsletteru.

MIKULÁŠ
Mikuláš v novém kabátu! V úterý 5. prosince se sejdeme před KS Vratimov. Připravujeme dílničky,
workshopy s vánoční tematikou, jako zdobení stromečku,
malování
perníčků...
Děti budeme čekat v maskách čertíků a andílků.
V 17 hodin pak přijede svatý Mikuláš.
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