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První aprílová sobota, 7. dubna 2018, je jako stvořená něco podniknout.
Není třeba jezdit daleko, připravili jsme pro vás druhý ročník soutěže
CITY GAME. Vyzkoušíte si netradiční disciplíny, které prověří vaši zručnost, sílu a týmovost. Zároveň poznáte zákoutí a zajímavosti Vratimova,
které třeba vůbec neznáte. Soutěžit mohou dvojice rozdělené do dvou kategorií. I. dvojice dospělý + dítě (např. rodič + dítě, sourozenci, apod.), II. dvojice
ve věku 10 - 17 let (sourozenci, kamarádi). Pro první tři v obou kategoriích
máme připraveny zajímavé ceny. Za deště se akce nekoná!
Kontakt: Věra Pacíková, 734 443 694, e-mail: v.pacikova@ddmvratimov.cz.

CITY GAME

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ KKSB
V pátek 27. dubna 2018 proběhne v Kulturním středisku ve Vratimově 9. ročník vědomostní soutěže
Regionu SB nazvané „Křížem krážem Slezskou bránou“. Uvidíme souboj žáků základních škol regionu Slezská brána ve vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět“ pro 1. stupeň a „Problematika místního regionu“ pro 2. stupeň. V odpoledním čase „do lavic“ usednou senioři, kteří podobně jako děti porovnají své
znalosti o místě ve kterém žijí.
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DĚTSKÉ SLYŠENÍ DěZMV
Dětské slyšení proběhne v pátek 13. 4. 2018 v 10:00 hodin v Domě dětí a mládeže Vratimov. Po dohodě
s ředitelkami vratimovských škol proběhne letošní Dětské slyšení formou kulatého stolu členů Dětského
zastupitelstva města Vratimova a pozvaných hostů.
Myšlenka, zapojit děti do diskuse o problémech životního prostředí, vznikla v Norsku, během přípravy
regionální konference o životním prostředí a rozvoji v Bergenu. Pro úspěšnost a spontánnost se ji organizátoři rozhodli zopakovat v celosvětovém měřítku. K účasti vyzvala světovou veřejnost norská ministerská předsedkyně G. H. Bruntlandová.
Z Norska se tato akce The Voice of Children
rozšířila také do naší země. Smyslem slyšení
je prosazovat práva a zájmy dětí, ochranu životního prostředí a celé biosféry.

DEN ZEMĚ
2018
Projektový den pro základní školy a akce pro veřejnost
Dům dětí a mládeže Vratimov připravuje v rámci Dne Země 2018 projektový den „ROK NA ZEMI“
pro děti 1. stupně základní školy a pro žáky 8. tříd základní školy. Sejdeme se v pondělí 30. 4. 2018
od 8:15 do 11:30 hodin v Domě dětí a mládeže ve Vratimově a jeho okolí.
Našim cílem je nejen děti naučit vnímat přírodu, ale mít úctu ke všemu živému i neživému kolem nás.
Historie Dne Země se začala psát roku 1970 v USA, kdy senátor Gaylord Nelson pověřil studenta Harvardovy univerzity Denise Hayesa organizací série environmentálních protestních setkání a výukových
programů s cílem podpořit environmentální hnutí po celých Spojených státech.
V následujících letech se iniciativa Dne Země postupně šířila také do zahraničí. V roce 1990 byl Denis
Hayes opět požádán o zorganizování environmentální kampaně, tentokrát na globální úrovni. Na celém
světě se podařilo zmobilizovat asi 200 miliónů lidí ve 141 zemích. Akce vedla k nastartování iniciativ zaměřených na recyklaci a také pomohla připravit světové veřejné mínění na Summit Země
v Riu de Janeiru, organizovaný o dva roky později pod hlavičkou Organizace spojených národů.

Víte, kdy má svátek naše Země? Odpověď na tuto i spoustu dalších otázek najdete v pátek 20. 4. 2018
na akci s názvem "Den Země". Kromě toho, že se zábavnou formou něco nového dozvíte, budete mít
možnost vyzkoušet si, jak jste šikovní. Přijďte s námi oslavit svátek Země. Budeme na vás čekat
od 15 do 18 hodin na zahradě Domu dětí a mládeže ve Vratimově. Za deště se akce nekoná!
Kontakt: Věra Pacíková, 734 443 694, e-mail: v.pacikova@ddmvratimov.cz.
www.ddmvratimov.cz
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Čarodějnický večírek
Od pátku 13. do soboty 14. dubna 2018 pořádáme Čarodějnický večírek. Je vhodný zejména pro děti,
které baví vyrábět si pro sebe a svou rodinu šperky a dárky. Nebude chybět připomenutí pálení čarodějnic
a s tím spojené kostýmy, čarodějnická diskotéka, hry a zábava. Děti si u nás budou mít možnost vyrobit
amulety, svíčky a talismany. Cena je 450 Kč a v ceně je vše, co budete na akci potřebovat,
včetně materiálu na výrobky. Důležité je, včas se přihlásit - nejpozději do 3. 4. 2018.
Sraz v pátek 13. 4. 2018 mezi 14:30 a 16:00 hodinou a konec v sobotu v 11:00 hodin.
S sebou: přezůvky, spacák, polštářek, pohodlné oblečení, hygienické potřeby.
Bližší informace: Marcela Grácová, m.gracova@ddmvratimov.cz, 739 201 077.
Při menším počtu než 8 zájemců se akce nekoná.

Galapřehlídka kroužků DDM Vratimov 20. 5. 2018
V neděli 20. května 2018 si udělejte čas na děti, které navštěvují zájmové kroužky v Domě dětí a mládeže
ve Vratimově. V odpoledních hodinách proběhne Galapřehlídka naší činnosti v Kulturním středisku
Vratimov a představí se nám zájmové útvary se svým vystoupením. Podrobnější program i rozpis jednotlivých vystoupení bude zveřejněn na stránkách www.ddmvratimov.cz nejpozději do 10. 5. 2018. Představí se vám taneční vystoupení, mažoretky, Taekwon-do, klub rodičů s dětmi, minisportovky, angličtina,
apod. V předsálí Kulturního střediska Vratimov můžete obdivovat práci velmi šikovných dětí
z kroužků fotografických, výtvarných a rukodělných pod vedením odborných vedoucích.
Kontaktní osoba: Marcela Grácová, m.gracova@ddmvratimov.cz, 739 201 077.
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MINECRAFT - pro nové zájemce
Tento termín je již plně obsazený, ale přijímáme náhradníky pro
květnový termín. Již brzy zveřejníme na našem webu.
Uvedené informace jsou pouze pro již přihlášené děti.
Minecraft vládne světem a my se naučíme, jak se s ním dá vzdělávat, nejen hrát hry. Dubnový termín je opět 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 4. 4. 2018, nebo do zaplnění kapacity PC míst, v recepci DDM
Vratimov. Kontakt: Marcela Grácová, tel.: 739 201 077.
Herničky s Kačkou pokračují i na jaře. Hrátky pro vaše děti a povídání
na zajímavá témata. V dubnu například Jak být krásná i s dětmi,
Barefoot, Odplenkování...
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.

INFORMACE

LDT - informativní schůzky

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

06. 04. od 17:00 hod.–LDT „Poznej své limity s Avengers“
24. 04. od 17:00 hod. – Příměstský „Badminton a míčové
hry - sportovní soustředění“
Všechny schůzky se konají v Domě dětí a mládeže Vratimov.

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: archiv DDM Vratimov
www.google.cz/obrazky
www.ddmvratimov.cz

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. Zároveň připomínáme státní
svátky 30. 3. a 2. 4. Tyto dny rovněž neprobíhá činnost
DDM Vratimov. Děkujeme za pochopení.

NOVINKA
Informace o našich akcích
naleznete nově na stránkách
Jsem z Ostravy.
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