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Jarní prázdniny
Během jarních prázdnin plánujeme
pro děti prvního stupně základní
školy čtyřdenní zajímavý program.
V pondělí to bude návštěva Aquaparku Olešná ve Frýdku Místku, v úterý
Velký svět techniky v Dolních Vítkovicích, středa bude patřit hvězdám
v planetáriu a ve čtvrtek využijeme
nabídku U6 v Dolních Vítkovicích.
Každý den bude navíc doprovodný
program - hry, soutěže v sále Domu
dětí a mládeže Vratimov.
S sebou věci dle programu dne.
V pondělí navíc plavky, ručník, igelitovou tašku na mokré věci.
Vždy přezůvky! oblečení dle počasí,
jídlo a pití na celý den - děti dostanou
pouze svačinovou polévku.

Děti se přihlašují na každý den
zvlášť. Při menším počtu než 10 dětí
se akce nekoná. Přihlášení nejpozději do 10. 2. 2015 do 18 hod.
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Jarní prázdniny okres Ostrava
Jarní prázdniny budou v týdnu od 16. do 20. února 2015. V tomto týdnu nebudou ve Vratimově,
Šenově a Václavovicích probíhat kroužky. Dům dětí uzavřen. Provoz pouze pro akci „Jarňáky“.
Provoz poboček okresu FM nepřerušen. Jarní prázdniny FM 2.—5. března 2015.

Jarní prázdniny pro Řepiště a Paskov
I na jarní prázdniny okresu Frýdek-Místek,
začátkem března, plánujeme pro děti prvního
stupně základní školy čtyřdenní program.
V pondělí to bude U6 v Dolních Vítkovicích,
v úterý návštěva Aquaparku Olešná ve Frýdku Místku, ve středu využijeme nabídku
Velkého světa opět v Dolních Vítkovicích
www.ddmvratimov.cz

a čtvrtek si společně osladíme exkurzí
v továrně Marlenka. Scházet se budeme ráno
v Komunitním centru Paskov v 8 hod.
Děti se přihlašují na každý den zvlášť.
Při menším počtu než 10 dětí se akce nekoná.
Přihlášení nejpozději do 10. 2. 2015 do 18 hod.
Plakátek na akci na poslední straně.
Stránka 1

Nové kroužky

na II. pololetí

Break Dance

Deskové hry

Pokud se zajímáte o akrobatické tance a máte
rádi street dance, pak by vás mohl zajímat
break dance, jeden ze čtyř pilířů hip hopu. Má
specifické taneční prvky, využívá break dance
triky a kroky, které jsou technicky i fyzicky
náročné. Mezi nejznámější prvky breakingu
patří například power moves, charakteristické
točivými pohyby. Jde především o styl, design,
kreativitu, fantazii a originalitu. S tanečníky
se budeme scházet v sudé týdny ve středu
a v liché týdny v úterý vždy od 17:30 hod
v sále Domu dětí a mládeže Vratimov.

Další kroužek je úplně z jiného soudku.
Jmenuje se Deskové hry a budete muset v něm
zapojit své „mozkové závity“, naučíte se spolupracovat s ostatními nebo naopak
vytvořit
svoji
vlastní
strategii.
Budete mít možnost si zahrát nové hry, jako
např. Duch, Dobble, Dixit, ale také tradiční
Aktivity nebo Česko. Zájmový útvar je určen
školním dětem od 9 let a zvídavým dospělákům. Začínáme v úterý 3. února v 17:30 hod
v klubovně Domu dětí a mládeže Vratimov.

Volná místa v kroužcích

Přehled akcí - únor

Vratimov

Paskov

07. 02.
Badmintonový turnaj
Sportovky I.
Výtvarné tvoření a hry
Street dance A
Půldivadlo
07. 02.
Diskotéka pro děti
Debrujáři
Badatel
a mládež 6. – 9. třída
Angličtina s Cookiem I.
Řepiště
Angličtina s Cookiem II.
16. 02.
Jarňáky s Domečkem,
Angličtina I.
Cukráři
Aquapark Olešná
Sportovky
Black & Brown - western
Mažoretky Žížalky
17. 02.
Jarňáky s Domečkem,
Badminton - začátečníci
Sviadnov
Velký svět techniky
Taneční klub BARE
Šachy
Deskové hry
Sebeobrana
18. 02.
Jarňáky s Domečkem,
Debrujáři
Šikulka
Planetárium Ostrava
Break dance
Badatel
Angličtina pro malé
19. 02.
Jarňáky s Domečkem,
Václavovice
školáky
Malý svět techniky
Dramaťák
Hravá španělština
Dívčí klub II.
Šachy
20. – 22. 02. Víkend Badatel
Kamera
Žabeň
02. - 05. 03. Jarňáky Řepiště, Paskov
New´s Baráčníci I.
Šachy
Sportovky II.
Dětský aerobic
Klub sportu
Fotošikulové
TV Pantuška
Jedná se nám o klub pro maminky a tatínky s nejmenšími dětmi
do 1 roku. Předpokládáme, že klub by pracoval v pátek dopoledne
nebo kterýkoliv den mezi 11 – 16 hod v DDM Vratimov. Reagujeme
tak na poptávku rodičů. Prosím zájemce, aby nás kontaktovali
telefonicky 596 733 988 nebo mailem h.nevrla@ddmvratimov.cz.
Nabízíme příjemné prostředí a dobré podmínky. Se zájemcem bude
uzavřena dohoda o provedení práce na cca 1,5 hod týdně.

Hledáme vedoucí Klubu rodičů s dětmi

www.ddmvratimov.cz
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Badmintonový turnaj

Badatel víkend

Dům dětí a mládeže Vratimov a obec Řepiště pořádají v sobotu 7. února v tělocvičně
v Řepištích Badmintonový turnaj pro děti od
8 do 15 let.

Po velmi vydařeném badatelském víkendu, kdy
jsme uspořádali Frenštát cup, tady máme další.

Specifikace kategorie A – děti navštěvující
Vratimov I., Řepiště I., Václavovice I., ostatní
- úplní začátečníci.

Od pátku odpoledne 20. do neděle 22. února se
SVČ Astra ve Frenštátě pod Radhoštěm promění
v dějiště veleslavného filmového festivalu.
A kdo bude
film režírovat
a
t v o ř it ?
Holky a kluci
ve věku od 9
do 15 let, kteří
s námi stráví
báječný badatelský víkend.

Specifikace kategorie B – děti navštěvující
Vratimov II., Vratimov III., Řepiště II.,
Václavovice II., ostatní - středně pokročilí.
Specifikace kategorie C – děti navštěvující
Vratimov IV., Vratimov V., Řepiště II.,
Václavovice III., ostatní – pokročilí.
Disciplíny: čtyřhry dětí a mládeže do 15 let
neregistrovaných hráčů.

Co nás čeká?
- hry, skvělé
pokusy, které
si každý sám
vyzkouší.

Systém turnaje: utkání hraná na dva vítězné
sety do 15 bodů (případný třetí rozhodující
set bude hrán do 11 bodů v případě rozdílu
o 2 body, systém každý s každým.
Časový harmonogram:
8:45 hod - 9:00 hod – prezence kat. A,C
9:10 hod - losování
9:15 hod - začátek hry kat. A,C
11:45 hod – 12:00 hod – prezence kat. B
12:15 vyhlášení kat. A,C, losování kat. B

Zjistíš, jak moc se v denním životě spoléháš na
své oči, jak jsou nedokonalé. Vytvoříš si vlastní
film, který si představíme, podíváš se na věci,
které obvykle nevidíme. Obarvíme pramen vody.
Že to není možné? To uvidíš, když s námi budeš
bádat. Těší se Renča, Vašek a Vojta.

12:20 hod – začátek hraní kat. B
ukončení turnaje okolo 16 hodin.

Diskotéky—ZMĚNA!
Diskotéka se v Domě dětí hezky
zabydlela, bohužel v pátek na
ni není prostor.
Protože se mládež dobře baví
a má zájem o tuto akci, vyzkoušíme scházet se v sobotu.
Poprvé to bude 7. února už
od 18:00 hodin.
Zopakujeme loňský karneval.
Nezapomeňte si přezůvky !!!
a masku dle své fantazie!
Těšíme se na Vás Renča, David
a DJ Simon :-)
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Vtípky:
Učitel říká dětem: „Ten, kdo odpoví na mou další otázku, může
jít domů.“ Pepíček vyhodí svou
aktovku z okna.“ „Kdo hodil teď
tu aktovku?“ ptá se rozzlobený
učitel. „Já,“ odpoví
Pepíček, „jdu domů.“
Učitel hudby varuje žáka:
"Jestli mě budeš dále takhle
zlobit, tak namluvím tvé matce,
že máš velký talent."
www.ddmvratimov.cz

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

Informativní schůzky LDT
LDT Útěk z Alkatrazu a Míče, míčky, košíky—11. 2. 2015 v 17 hod, hlavní vedoucí M. Grácová.
LDT Strašidelný mlýn a Strašidelná hudba—18. 2. 2015 v 17 hod, hlavní vedoucí H. Nevrlá.
LDT Hra o trůny—25. 2. 2015 v 17:30 hod, hlavní vedoucí J. Kludka.

GALA PŘEHLÍDKA Paskov, Řepiště
V neděli 25. ledna 2015 se sešly děti
a vedoucí z kroužků – pobočky Paskov
a Řepiště na GALA PŘEHLÍDCE v kině
Panorama Paskov. Byl připraven pestrý
program z činností zájmových útvarů.
Můžeme si připomenout mažoretky,
taneční i sportovní kroužky, angličtinu,
badatele. Celkem vystoupilo 100 dětí.
Velké poděkování patří nejen dětem, ale
i externím pracovníkům (vedoucím kroužků). Přehlídka byla pestrá a zajímavá.
Rodiče a veřejnost získali představu, jak
pracujeme s dětmi a jaká je náplň jednotlivých zájmových útvarů.
www.ddmvratimov.cz

Zároveň děkuji Městu Paskov za bezplatné poskytnutí prostor kina Panorama a pracovníkům Základní umělecké školy Paskov za zapůjčení techniky
a zpřístupnění prostor ZUŠ.
Renáta Míčková, pedagog volného času
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