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Přání k Vánocům
Vánoce jsou svátky nejen klidu,
míru, plných mís cukroví a kaprů
ve vaně. Vánoce, to jsou také svátky
radosti, štěstí a veselí, které si vzájemně lidé přejí. Vánoční pohodu a hodně
zdraví přejí zaměstnanci Domu dětí
a mládeže Vratimov.

Vánoční dárky

Obsah
Ubytování je možné v osmi 2-3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním
zařízením (WC + sprcha). Některé pokoje mají balkon. Na chodbě každého
patra se nachází sedačka, křesla, TV.
V mezipatře je kuchyňka a terasa
s
výhledem
na
moře.
V ceně je zahrnuta doprava, ubytování, polopenze, pojištění, program,
výlet, pedagogický dozor, zdravotník
a balíček na zpáteční cestu.
V recepci je možno si objednat
dárkový poukaz. Cena do 8 000 Kč.
Termín pobytu rodiču s dětmi
je 10. 7. – 19. 7. 2015.

Blíží se Vánoce a my přicházíme s nabídkou pobytu rodičů s dětmi v létě
2015. Stejně jako v loňském roce zamíříme do jižní Dalmácie, do městečka
Baška Voda. Dvoupatrová vila
Papagay se nachází v přímé blízkosti
Těší se na Vás osádka expedice Jadran
vily Grabovac, kde se podává strava.
Renáta Míčková a David Böhm.
Od moře je vzdálená cca 350 m.
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Chcete-li udělat svým dětem radost k vánocům, nabízíme další dárkový poukaz, který si můžete objednat v recepci DDM.
Na letní prázdniny 2015 jsme pro děti připravily
pobyt u moře v Itálii – kemp „Cesenatico”, který
se nachází 20 km od Rimini – nejznámější přímořské lázně na Jadranském pobřeží. Tato oblast
je známá svými rozsáhlými písečnými plážemi,
které se pozvolna svažují do moře.
Děti budou ubytovány v klidné části kempu cca
8 – 10 minut od moře v karavanech pro 4 osoby
se stolečkem a židlemi. V karavanu je elektrické
osvětlení a zásuvky, talíře, skleničky, skříně,
skříňky, poličky a také deky. Strava bude česká
3x denně a pitní režim bude zajištěn v prostorách
ubytování. Cena poukazu je do 6 590 Kč
www.ddmvratimov.cz

(komplexní balíček obsahuje dopravu,
stravu, pojištění léčebních výloh, storna ze
zdravotních důvodů, služby delegáta,
program).
Termín
pobytu
je
4. 8. – 13. 8. 2015.
Informační schůzka pro rodiče – úterý
13. 1. 2015 v 17:30 hod – klubovna DDM
Vratimov. Na děti se Renáta Míčková,
Lenka Velčovská.
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Knihovnička
Vážení rodiče, milé děti!
Představujeme Vám novou knihovničku, která vznikla na základě inspirace projektu
ze sousedního Slovenska „Knižné búdky Ďakujem, sused“.
Tento projekt se nám velmi líbil, a proto přicházíme s něčím podobným. Zatím nabízíme
jednu poličku knížek, které si u nás můžete
přečíst při čekání na kroužek nebo na své dítě.
Doufáme, že se nám podaří vybudovat
i opravdovou budku a že se nám bude dařit
získávat pro tuto aktivitu zajímavé knihy.
Máte doma knihy, na které jen
padá prach? Nevíte, kam s nimi?
Můžete je darovat sousedovi prostřednictvím
knižní budky (naší poličky v recepci DDM).

Při využívání knihovničky platí jediné
pravidlo: Vezmi si knihu, po přečtení ji vrať
nebo vyměň za jinou.
V knihách si můžete nechávat vzkazy či krátké
recenze. Nebojte se s vaším
sousedem promluvit, oživit
své blízké okolí a šířit v místní komunitě radost. Ta se
vám vrátí jako bumerang.
Příjemné čtení a debatování
Vám přejí zaměstnanci
Domu dětí a mládeže.
Odkaz na původní slovenský
projekt:
www.dakujemsused.sk

Vánoční setkání externistů
Vyhlašujeme druhý ročník vánočního setkání pracovníků Domu dětí a mládeže, které se opět uskuteční
v tělocvičně v Řepištích a to v sobotu 20. prosince 2014.
Srdečně zveme všechny externisty, jejich drahé polovičky a děti na sportovní den ve volejbale, badmintonu
a deskových her.
Akce proběhne jako poděkování pro vedoucí LDT
a zájmových útvarů, kteří celoročně pracují s dětmi.
Sraz vedoucích v 10 hodin v řepišťské sportovní hale.
S sebou: své drahé polovičky, ratolesti, sportovní oděv
a obuv, pití, vánoční cukroví, dobrou náladu.
Malé občerstvení zajištěno.
Termín přihlášení 15. 12. 2014.

Nabídka LDT 2015
Nabídku letních dětských táboru připravujeme již do příštího lednového čísla.
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Tradiční prosincové akce
Srdečně zveme všechny malé i větší děti na
tradiční besídku s Mikulášem. Zábavný podvečer plný her zahájíme v 16 hodin v sále
Domu dětí a mládeže. Něco pěkného si vyrobíme a pokud jste byli celý rok hodní, přijde i Mikuláš. Nezapomeňte přezůvky a dárek do mikulášského koše. Nutná rezervace
míst. Renáta Böhmová

V neděli 14. prosince 2014 pořádáme další
Sportovní den ve fotbale a badmintonu pro
děti, mládež a jejich rodiče. Akce proběhne ve
spolupráci se společností ArcelorMittal
v rámci projektu RUKAMA NOHAMA. Přihlášení možné do 12. 12. 2014.
Kontak: Marcela Grácová, tel.: 739 201 077,
e-mail:m.gracova@ddmvratimov.cz

Diskotéky pokračují
Pro mládež vratimovských základních škol pořádáme jednou
měsíčně akci „Diskotéka“.
V tomto kalendářním roce poslední bude v duchu vánoc.
První dárky si mládež může
nadělit v pátek 12. prosince
od 18:30 hodin.
Nezapomeňte si přezůvky! Těšíme se na
Vás Renča, David
a DJ Simon :-)

Vtípky:
„Mami, mami, hoří vánoční stromeček!“ „Neříká se, že hoří, říká
se, že svítí, Petříku.“ „Mami, záclony už taky svítí!“
Vypraví se dvě blondýnky do lesa
pro vánoční stromeček. Dvě hodiny se trmácí a stále nic nemají,
až už jedna rezignovaně pronese:
„Další stromek bereme, i když nebude mít ozdoby!“

Vánoční prázdniny
Od 22. 12. do 4. 1. z důvodu vánočních prázdnin Dům dětí a mládeže uzavřen.
www.ddmvratimov.cz
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Moderní mediální technologie už jsou ve školách jako doma…
…a děti v médiích také. Závěrečná konference projektu Média do škol Domu dětí a mládeže
Vratimov, které se 24. 11. 2014 na Morávce zúčastnilo téměř 180 dětí, pedagogů a dalších hostů
z obcí partnerů, ukázala význam systematické spolupráce mezi školami, středisky volného
času a odborníky z mediální sféry.
Jednorázové workshopy a projektové dny U nás pro děti z Frenštátu pod Radhoštěm, Sedlišť,
Řepišť, Hukvald a Vítkova byly zaměřeny na poznávání okolí pomocí geocachingu a místní historie v rámci besed se seniory a vyvrcholily vytvářením návrhů místní naučné stezky. Děti
v jejich průběhu také pod vedením odborných lektorů psaly tiskové zprávy, natáčely a později
zpracovávaly krátká videa o zajímavostech své obce či medailonky místních osobností. Všechny
vytvořené materiály zůstávají školám a střediskám volného času k dalšímu využití při výuce nebo volnočasových aktivitách.
Některé z těchto audiovizuálních materiálů využil projektový tým při vytváření výukové aplikace na téma místního dědictví a děti se tak mohly podílet na vzniku interaktivní hry, díky níž se
zábavnou formou seznámí se zajímavými informacemi ze své obce a jejího okolí. Další aplikaci
pro tablety s tématem mediální výchovy realizační tým projektu Domu dětí a mládeže Vratimov
právě dokončuje.
S tablety a jejich výukovým potenciálem se během projektu žáci prvního stupně důkladně
obeznámily při sérii workshopů Tablety do tříd. Dnes už vědí, že i matematika nebo čtení
může být akční hra.
Největší kus práce mají ale za sebou členové a vedoucí multimediálních dětských redakcí Ježkovo vočko (ZŠ Hukvaldy), Řepák (ZŠ Řepiště), Chytrolín (ZŠ Sedliště), Multíci (SVČ Astra, Frenštát pod Radhoštěm) a Kamera (SVČ Vítkov). Během roku a půl si prošli v sérii workshopů a
mentorovaných praxí trnitou cestu moderního novináře přes tištěné formáty (např. tisková zpráva), rozhlasové formáty (rozhlasový rozhovor, audiopohlednice) až k audiovizuálnímu žurnalismu. Vyvrcholením jejich práce jsou první regulérní video reportáže, jejichž tématem je dění a zajímavosti v obcích partnerů projektu a jejich okolí.
Sestřih mapující vývoj redakce a pokrok jejich členů, který si zástupci redakcí sami
zpracovali a naživo okomentovali, shlédli
hosté v druhé části konference. Její součástí
byla i výstava dokumentačních a tištěných
materiálů, které děti vytvořily během projektu a vybraných metodických materiálů.
Projekt končí, ale zůstává spousta natočeného záznamu, probuzený zájem o dění kolem sebe a snaha o sdělení – a sdílení - všeho, co kolem sebe vidíme a co zažíváme.
Zůstávají společné zážitky z práce na věcech, které se nás dotýkají, a touha po dalších. Proto věříme, že spolupráce s redakcemi a jejich domovskými školami a středisky volného
času bude pokračovat. A příští rok tak společně přijedeme natočit třeba něco o…VÁS.
Za tým projektu Média do škol: Michaela Bělohlavá - spoluautorka a manažerka projektu,
Petr Macura - spoluautor a metodik projektu, Petr Sedláček - metodik projektu a lektor,
Adam Dittrich - IT specialista a lektor, Marcela Grácová – koordinátorka.
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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

Poohlédnutí za akcí Cesta za svatým Martinem

I letos děti v doprovodu
rodičů a prarodičů hledaly
svatého Martina na bílém
koni.
Ve
spolupráci
s Domem zahrádkářů jsme
tak odstartovali tradiční akci
s názvem Cesta za svatým
Martinem. Sraz dětí a rodičů
byl u vratimovského Domu
dětí a mládeže a účastníci šli
cestou necestou po zlatých

www.ddmvratimov.cz

podkovách a zároveň plnili
úkoly. V cíli u Domu
zahrádkářů na ně čekalo překvapení – rytíř Martin
na krásném bílém šemíkovi.
Děti za odměnu dostaly čerstvé sladké rohlíky z místní výborné pekárny. V sále Domu
zahrádkářů nechyběly tanečky, soutěže, kolo štěstí a nově
výtvarná a dřevařská dílna
s našimi skvělými vedoucími Radankou a
Honzou. Na závěr si pro
děti připravila dvě
pohádky herečka Vladimíra
Krakovková—
Philipp z ostravského
Divadla
loutek.
Tuto úžasnou akci si

letos nenechalo ujít na 230
návštěvníků a my se těšíme
na příští rok. Děkujeme všem
pořadatelům za výbornou
spolupráci, také děkujeme
Moravskoslezskému kraji na
finanční příspěvek a rodičům
za trpělivost u startu. Věříme,
že závěr stál za to.
Za tým pořadatelů Marcela
Grácová.
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