NEWSLETTER BŘEZEN 2018
Měsíčník Domu dětí
a mládeže
ve Vratimově.
Přehled připravovaných akcí.
Informace o proběhlých aktivitách.
Fotky, plakátky...
Informace o prázdninách.
Provozní doba.
Bližší informace
o všech aktivitách
Domu dětí a mládeže
Vratimov naleznete
na našem webu a FB.

JARŇÁKY S DOMEČKEM
V době ostravských jarních prázdnin jsme připravili „Jarňáky s Domečkem“.
Akce proběhne formou příměstského tábora ve dnech
12. - 15. 3. 2018. Společně si zadovádíme v Jump centru, navštívíme ZOO
s výukovým program, nebude chybět ani oblíbený Laser game a Svět techniky. V ceně jsou zahrnuty veškeré vstupy, jízdné i oběd.
Vyplněnou přihlášku i s platbou odevzdejte nejpozději
do 5. 3. 2018 v recepci DDM Vratimov. Kontakt: Věra Pacíková,
734 443 694.

Přijďte s námi prožít
. Ve čtvrtek 29. 3. 2018 budou v sále
připraveny hry a soutěže s velikonoční tématikou. V ceně je zahrnutý materiál k programu a oběd.
Vyplněnou přihlášku i s platbou odevzdejte nejpozději do 23. 3. 2018 v recepci DDM Vratimov.
Kontakt: Věra Pacíková, 734 443 694.

Pro děti jsme připravili tradiční výlet do Prahy, tentokrát na 3 dny během velikonočních prázdnin. Ubytováni budeme v prostorách DDM Praha 2. Ve čtvrtek
se vydáme s průvodcem do Barrandova, kde uvidíme ateliéry, rekvizity, kostýmy
a zastavíme se i ve foto koutku. V pátek ráno se pojedeme podívat do Staré čistírny
odpadních vod v Bubenči, kde se svezeme i na převozníkovém prámu. Po obědě máme v plánu Pražský hrad a Zlatou uličku. V rámci výukového programu
poznáme Prahu trochu jinak. V sobotu dopoledne stihneme drobné nákupy
a rozloučit se s velikonoční Prahou.
Vyplněnou přihlášku i s platbou odevzdejte nejpozději do 23. 3. 2018 v recepci
DDM Vratimov. Kontakt: Renáta Míčková, tel.: 739 201 078.
www.ddmvratimov.cz
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BADATEL VÍKEND - březen
Badatel víkend v termínu 2. - 4. 3. 2018 je určen pro holky
a kluky (i nečleny kroužků) ve věku 6 - 15 let. V pátek a v neděli
nás čekají malé pokusy, hry a soutěže. V sobotu vyrazíme
do Olomouce - "Pevnost poznání" s návštěvou planetária.
V ceně jsou zahrnuty veškeré vstupy, jízdné, strava, pitný režim.
Vyplněnou přihlášku i s platbou odevzdejte v recepci
DDM Vratimov. Poslední volná místa!
Kontakt: Renáta Míčková, tel.: 739 201 078.
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Herničky s Kačkou pokračují i na jaře. Hrátky pro vaše děti
a povídání na zajímavá témata .V březnu například
Herničky, dětské koutky, Tipy na dovolenou, Tvoření
s prstovými barvami.
Děti s rodiči se musí předem na akci přihlásit, nejpozději
však den předem a zaplatí jednorázový vstup - a to - děti
40 Kč a dospělí 20 Kč. Minimální účast je 7 dětí, maximální 10. Při přihlášeném malém počtu účastníků se akce ruší.
Pokud budete chtít dítě odhlásit kontaktujte nás, nejpozději
však ráno v den konání akce do 8 hodin, aby měla možnost
přihlášení jiná rodina.
Kontakt: Marcela Grácová, tel.: 739 201 077.

MINECRAFT - informace pro přihlášené děti
Akce je už plně obsazená. Uvedené informace jsou
pouze pro již přihlášené děti.
Minecraft vládne světem a my se naučíme, jak se s ním dá vzdělávat, nejen hrát hry. Březnový termín je zaučovací, vysvětlíme
si základní pravidla hry a naučíme děti, jak technicky a logicky
při hře přemýšlet. Z dětí se na chvíli stanou stavaři, projektanti a
návrháři. Maximální počet zakoupených licencí pro děti v DDM
Vratimov je 10, proto je omezený počet účastníků na max.
10 osob. Vyplněnou přihlášku i s platbou odevzdejte nejpozději
do 20. 3. 2018, nebo do zaplnění kapacity PC míst, v recepci
DDM Vratimov. Kontakt: Marcela Grácová, tel.: 739 201 077.
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Mažoretky ZIK-ZAK při DDM Vratimov
se staly mistryně republiky
V sobotu 27. 1. 2018 se v Karlových Varech konalo MČR v mažoretkovém sportu. Naše děvčata ze skupiny ZIK-ZAK Vratimov vybojovala se skladbou "Harry Potter" 1. místo ve své kategorii – senior - skupinová choreografie pom pon. Zároveň tým získal nominaci na Mistrovství světa, konaném o Velikonocích
v norském Lillehammeru. Děvčatům i trenérkám Andrei a Hance Mindekovým patří velká gratulace a
stejné úspěchy na Mistrovství světa.
Bc. Hana Nevrlá, ředitelka DDM Vratimov

INFORMACE

LDT - informativní schůzky

Provozní doba recepce dopoledne
pondělí — pátek
9:00—11:00

06. 03. od 17:00 hod. – LDT „Veselé zimní olympijské hry“

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.google.cz/obrazky

www.ddmvratimov.cz

12. 03. od 16:00 hod. – Příměstský „Krok za krokem I. a II.“
16. 03. od 16:00 hod. – LDT „Badatel – Výtvarník aneb
Země v nebezpečí“
Všechny schůzky se konají v Domě dětí a mládeže Vratimov.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že v souladu
s organizačním
řádem DDM Vratimov,
z důvodu velikonočních prázdnin dne 29. 3. 2018,
nebudou probíhat kroužky. Děkujeme za pochopení.

VTÍPEK a otázka na postřeh
O Velikonocích: „Teto, ty vajíčka se ti asi nějak srazily,
ne?”„Kdepak vajíčka, ty zdražily,” vysvětluje teta, „to jsou
obarvené ořechy...”
Kolik je v našem newsletteru tajných „vejce“ agentů?
Odpověď naleznete v recepci DDM Vratimov.
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