NEWSLETTER DUBEN 2015

Hřiště u Domu dětí a mládeže
Hřiště u Domu dětí a mládeže je od
března opět v provozu. V letošním roce máme nový provozní řád. Hřiště
mohou využívat i „dospěláci", tedy
občané nad 18 let. Podmínkou je objednaný termín pronájmu a úhrada za
pronájem ve výši 150 Kč/1 hod/hřiště.
Jsem přesvědčená, že se jedná o částku
přijatelnou pro všechny dospělé sportovce a to i v případě, že jde o studenty. Děti do 18 let mají v provozních
hodinách na hřiště volný přístup,
pokud není v danou dobu nahlášený
pronájem. Rozvrhy pronájmů a časy
využití hřiště pro činnost DDM budou

vždy zveřejněny vedle provozního
řádu na vývěsní tabuli hřiště a za
oknem recepce. Rozvrhy obsazenosti hřiště budeme rovněž
zveřejňovat na webových
a facebookových stránkách Domu
dětí a mládeže Vratimov.
Na www.ddmvratimov.cz také
naleznete úplné znění Provozního
řádu hřiště. Dodržování Provozního řádu hřiště je povinné pro
všechny jeho uživatele.
Hana Nevrlá, ředitelka Domu dětí
a mládeže Vratimov.
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Velikonoční prázdniny
V době velikonočních prázdnin 2. - 6. dubna 2015 v DDM, včetně poboček, nebudou
probíhat kroužky. Akce pouze pro předem přihlášené děti. Provoz recepce čtvrtek,
pátek 14:00 - 17:00 hodin. Přejeme hezké Velikonoce. Pracovníci DDM Vratimov.
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Badatel víkend
Pátek 17.—neděle 19. dubna 2015
SVČ Astra Frenštát pod Radhoštěm
Pro děti od 9 let
Téma: Optika

Milé děti, milí rodiče: „Víte co je to elektrostatika?“. Věříme, že většina odpovědí bude
správná. A představte si - my jsme si dokázali v listopadu celý víkend s elektrostatikou
hrát. Pro děti byly připraveny pokusy. Vyrobily
si
vlastnoručně
auta
z papíru
i autodráhu, kde byla dána pravidla, podle
kterých mohly „formule“ jezdit.
V dubnu se opět vypravíme do Frenštátu
pod Radhoštěm na „BADATEL VÍKEND“.
Na co se můžete těšit? Nahlédneme do světa
optiky. Pokusy budou děti provádět samy.
Pokud se nám vše podaří, odjede každý
účastník s krátkým filmem.
Těšíme se na všechny „badatele“. Víkendový
pobyt 17. – 19. 4. 2015 se blíží a počet míst
je omezen. Neváhejte s přihlášením. Podrobnější informace najdete na webových stránkách DDM Vratimov.
Renáta Míčková, Václav Dušek

Vytváření webových stránek pomocí HTML...
O víkendu 11. - 12. 4. 2015 nabízíme workshop pro
zájemce o vytvoření své webové stránky pomocí
HTML a CSS pro začátečníky s lektorem
Ing. Tomášem Korduliakem, Ph. D. Kurz je vhodný
pro mládež a dospělé od 16 do 99 let.
Garantujeme 15 výukových hodin.
Náplň workshopu: Vysvětlení základní pojmů –
co je to internet, server, protokoly http, ftp, vývojové
nástroje pro tvorbu webu, ftp klient, seznámení
s HTML a CSS a různorodou literaturou pro jejich
studium. Seznámení s vývojovým prostředím PSPad
pro tvorbu webu. Výuka jazyka HTML spojená
s aktivním testováním funkce jednotlivých tagů.
Kostry projektu webu a její naplnění textem, obrázky, kresbami apod. Výuka kaskádových stylů spojená s aktivním testováním jednotlivých stylů. Vytvoření vlastní webové stránky pod dohledem lektora.
Nabízíme: Individuální přístup, skripta k dispozici,
každý účastník u samostatného pc, wi-fi
neomezeně. Cena kurzu 1200 Kč za osobu.
Kurz určen pro minimálně 6 osob, max 10 osob.
Bližší informace: Marcela Grácová, tel.: 739 201 077,
m.gracova@ddmvratimov.cz.
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Den Země
Den Země je svátek, který si připomínají lidé na celém
světě.
L e t o š ní
rok
2015
by l
vyhlášen
Mezinárodním rokem světla. Společně si připomeneme
jeho významnou roli v každodenním životě.
Pracovníci
DDM
Vratimov
a
členové
D ě t sk é ho
za s t upi t el s t v a
m ě st a
V r at i mo v
společně s Baráčníky připravují pro předškolní
a školní děti na pátek 24. 4. 2015 akci „DEN ZEMĚ“.
Pro děti máme připraveny pokusy, hry, soutěže a
workshop TV Pantuška. Sejdeme se u Kulturního
střediska Vratimov od 15:30 hodin. Vstup je zdarma a
akce proběhne za každého počasí. Podrobnější
informace najdete na www.ddmvratimov.cz
Renáta Míčková, pedagog volného času DDM Vratimov

Velikonoční dílna v ŠD Žabeň 2. 4. 2015
Akce proběhne v prostorách ZŠ Žabeň od 8 do 14 hodin. V rámci velikonoční dílny si vyrobí
ovečku Shaun z polymerové "fimo" hmoty, sladkého perníkového zajíčka
a velikonoční vajíčko. Nebudou chybět ani hry a soutěže. Děti si musí vzít s sebou: 1ks
vyfouknutého vajíčka, přezůvky, velkou svačinu a převlečení. Pitný režim je zajištěn.
Těší se paní vychovatelka z družiny Hana Smolanová.

Diskotékové

Vtípky

I když to tak ze začátku nevypadalo, druhá sobotní diskotéka
měla přes 75 tanečníků. Zábavu
nám přijeli zpestřit členové tanečního kroužku Break dance,
fungujícího při Domě dětí
a mládeže. Sklidili velký potlesk
a doufají, že se někteří přidají do
jejich kroužku, který probíhá
s Petrem Šafránkem pravidelně
v liché úterky a sudé středy
vždy od 17:30 hodin.

Apríl s Pepíčkem :-)))
Pepíček volá do řeznictví:
„Dobrý den, máte prosím prasečí
ouška?“
„Ano máme“
„A prasečí rypáček?“
„Ano, také!“
„A prasečí ocásek?“
„Také, samozřejmě!“
„A co telecí kopýtka?“
„Máme!“
Na to Pepíček: „No vy ale musíte
vypadat!“

My se těšíme zase v sobotu
18. dubna 2015 od 18:00 hod.
Renča, David a DJ Simon :-)
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INFORMACE
Provozní doba recepce dopoledne
Pondělí — pátek
9:00—11:30
Provozní doba recepce odpoledne
Pondělí
13:30 – 19:30
Úterý
14:00 – 19:00
Středa
14:00 – 19:00
Čtvrtek
14:00 – 20:00
Pátek
14:00 – 20:00
Pokladna uzavřena vždy 30 minut
před koncem provozní doby.
Telefon:
recepce - 596 733 990
kancelář pedagogů - 596 732 333
kancelář vedení - 596 733 988
e-mail: info@ddmvratimov.cz
www.ddmvratimov.cz
https://www.facebook.com/
DDMVratimov
Zpracovala: Böhmová Renáta

Přehled akcí - duben
02. 04.

Velikonoční dílna Žabeň

02.—03. 04.

Výlet Praha—muzeum Karla
Zemana, Matějská pouť,
velikonoce v Praze.

02.—03. 04.

Víkendovka Baráčníci a DěZM
Vratimova

11.—12. 04.

Workshop webových stránek

18.—19. 04.

Víkendovka Půldivadlo

18. 04.

Diskotéka pro děti a mládež 6. – 9. tř.

22.—25. 04.

YES for Citizenship

23. 04.

Konference a výstava projektu
YES for Citizenship

24. 04.

Den Země—od 15:30 okolí KSV

03. 05.

Pohádkový les—od 15:00
v obecním lese Důlňák

Pohádkový les - květen
V sobotu 3. května od 15 hodin pořádáme
v obecním lese Důlňáku akci plnou soutěží a her
s pohádkovými postavami. Trasa bude dlouhá
asi 2 kilometry a zvládnou ji všechny děti, i ty
v kočárku. Čarodějnice, čertík, víly, vodník, kobylka Hop a další mají pro děti spousty úkolů.
Startujeme u závory z ulice K Hájence (Horní Datyně) v rozmezí od 15 do 16 hodin. Na závěr
budete mít možnost opéct si donesený párek.
Akce je vhodná pro děti od 1,5 do 12 let. Za nepříznivého počasí se akce nekoná, informace budou aktualizovány na www.ddmvratimov.cz
nebo
facebooku
DDM
Vratimov.
Marcela Grácová, pedagog volného času DDM
Vratimov
Pohádkový les se bude konat i ve Václavovicích
a to v pátek 1. května 2015 v rámci akce Pochod
kolem Václavovic. Více informací aktuálně na našem nebo václavovickém webu.
www.ddmvratimov.cz

Stránka 5

