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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE,
TŘINEC

Od května roku 2019 bude pravidelně vycházet dětský
časopis DeDeMáček.

ESTETIKA@DDMTRINEC.CZ

Vydávat jej budou naši malí “žurnalisté“, kteří se Vám
představí v následující stránce.

TELEFON: 558 989 017

Toto nulté vydání, je zkušební. Chceme si vyzkoušet, jak
nám „novinaření“ půjde, a proto Vás prosíme, napište
nám své postřehy, co se vám líbí, nelíbí, co byste chtěli
navíc, co by vás zajímalo…., své nápady nám vhoďte do
připravené krabice na vrátnici nebo pošlete na
e-mail: estetika@ddmtrinec.cz.
A na co se můžete těšit v našem DeDeMáčku?
Pozvánky na akce, soutěže, zajímavé články, tipy na
výlety, aj. zajímavosti o DDM a našich dětech.
Přejeme vám příjemné čtení a doufáme, že se stanete
našimi milými čtenáři. Novinářský kroužek snad bude
fungovat i v dalším školním roce. Už teď, můžete
kamarádi přemýšlet, jestli se chcete také stát součástí
redakčního týmu!
Pokud byste měli opravdu povedené texty, a chtěli je
publikovat v našem časopise, dveře naší redakce jsou
otevřeny. Stačí napsat e-mail, nebo kontaktovat osobně
Mgr. Janu Hrubcovou.

S pozdravem

DeDeMáček

TŘINEC

REDAKTOŘI

DOVOLTE, ABYCHOM SE VÁM PŘEDSTAVILI.
JSME ČLENOVÉ REDAKČNÍ RADY ČASOPISU DEDEMÁČEK.
Napsali jsme pár řádků o sobě………………………



ONDRA
Je mi 12 let. Rád sportuji, hlavně florbal,
jízda na kole, brusle, turistika.
Procházka po našich Beskydech je krásná a
uvolňující. Člověk může vypnout mozek a
kochat se přírodou, nasávat čistý a voňavý
vzduch.
Hodně času trávím u telefonu a počítače,,
i když vím, že tento čas by šel využít mnohem
lépe. Ve škole mám rád dějepis…

EMA
Je mi 9 let. Moje záliby jsou: čtení, psaní,
ježdění na kole a kolečkových bruslích,
vyrábění, luštění, skládání z lega a řešení
rébusů. Mám morče Harryho. Je moc
roztomilý a ráda se s ním mazlím. Mám
mladšího brášku Péťu.
Moje oblíbené hodiny ve škole jsou: výtvarná
a hudební výchova, matematika, anglický
jazyk a pracovní činnosti.

ELIŠKA
Je mi 10 let. Bydlím v Třinci, na Karpentné, s
rodiči a bratrem Vítkem.
Ráda kreslím obrázky, komiksy a vymýšlím
příběhy.
Ráda zpívám a chodím ven s
kamarádkami.

SÁRA
Je mi 10 let. Mám ráda zvířata a sportovní hry.
Doma mám mladší sestru Tinu a pejska
Gucciho. Je moc roztomilý a já si s ním ráda
hraju.
V Domě dětí kromě žurnalistiky chodím ještě
do tanečního kroužku BCC. Ve škole mám
spoustu kamarádů.
Mezi moje záliby patří chemické pokusy,
tancování, vyrábění, focení, psaní, kreslení,
čtení, hraní stolních her, plavání, jízda na kole,
cestování po světě, jízda na tobogánech,
zasazování a pozorování květin.

LAURA
Je mi 12 let. Ráda sportuju. Především mě baví
fotbal.
Budu pro Vás psát různé články.
Jako ostatní, jsem velkou součástí tohoto
časopisu. Doufám, že se Vám bude líbit.

Motto
„Milovat

děti neznamená všechno za ně dělat, nýbrž naučit je všemu
potřebnému, aby se o sebe uměly postarat.“

A jak to všechno začalo? Napíšeme Vám pár řádků o naší historii…
Na Frýdecké ulici, na okraji Třince, stál od
konce 19. století zájezdní hostinec. Po válce se
představitelé města rozhodli budovu věnovat
mládeži, tehdejším pionýrům a svazákům ke
smysluplnému trávení volného času. Budova
byla ve špatném stavu, a tak se bouralo a
stavělo….
Díky práci dobrovolníků mohl být 23. 11.1952
slavnostně
otevřen
Dům
Československého svazu mládeže, později
přejmenován na Krajskou stanici mladých
techniků. Prvním ředitelem byl František Jokl,
po něm funkci přejímá Ladislav Skála.

V roce 1957 se vrací středisku původní název,
Dům pionýrů a mládeže, a ředitelem se stává
Zbyněk Zeman.

Od roku 1958 se vydává Vlaštovka, přehled
zájmových kroužků.

V lednu 2001 je slavnostně otevřen nový, moderní
Dům dětí a mládeže v Třinci……v roce 2004, díky
finanční pomoci z holandské nadace CIVILIA se
začíná budovat hřiště, které slouží i školám a
veřejnosti.

V roce 2007 získal DDM grant v programu Prazdroj
lidem a začíná rekonstrukce turistického střediska na
Hluchové, vzniká ekologické centrum COSMOS,
které využívají mateřské i základní školy
k prožitkovým programům a školním výletům, ale i
veřejnost k pronájmům a hlavně naše zájmové
kroužky k odborným
soustředěním
a letní
prázdninové činnosti.

„Zaujmout,

potěšit, naučit, pobavit, vychovat,
rozvíjet, vzdělat, to vše a mnohem víc bychom měli
umět, aby k nám a za námi přišly děti ve svém
volném čase a strávily ho různými činnostmi a cítily
se u nás dobře ……“ Mgr. Zdeněk Walach, ředitel
DDM od roku 2009.

V roce 1960 se stává ředitelkou Dorka
Peřinová a tvoří se základ dnes již slavného
Štývarova dětského sboru, činnost se rozšiřuje
akcemi pro veřejnost. Oblíbené byly
koloběžkové závody, atletický čtyřboj, karneval
na ledě, Pionýrská liga.

V roce 1983 přebírá funkci Jana Ciencialová a
časem se mění název na Dům dětí a mládeže.

Činnost v Domě dětí je pestrá a rozdělena do 5
oddělení, zveřejňujeme i pár foteček z činnosti.

Oddělení souborů, Oddělení techniky
Oddělení estetiky, Oddělení kroužků na školách
Oddělení tělovýchovy

V roce 1992 nastupuje do funkce ředitele Mgr.
Zdeněk Karlík. V restituci přicházíme o budovu
stávajícího DDM….pět let jednání a je
rozhodnuto….od roku 1999 je zahájena stavba
nového DDM na ulici Bezručově.

Článek napsal Ondřej Cymorek – člen redakční rady DeDeMáčku

Oddělení estetiky – vedoucí Mgr. Jana Hrubcová
Výtvarné kroužky: Pastelka, Barvička, Duha, Kreativ

Naše výtvory
Děti ve věku od 3 do 6 let

Děti ve věku od 7 do 10 let

Nejmladší 3 leté

Koláže: pracujeme s různými materiály

Malba na hedvábí

Oddělení techniky

Oddělení souborů

Vedoucí Kristýna Maňásková

Vedoucí Bc. Zuzana Brezňáková

Kroužky Malý výtvarníček, Tvořivé ručičky a
Netradiční výtvarné techniky měli od 3. 4.
do 2. 5. výstavu na téma „Jaro“. Dětičky
jsou moc šikovné.
Podívejte se….

Soutěž „Zpěváček“ – Slezsko 2019

Oddělení tělovýchovy a sportu vedoucí Mgr. Marcela Strašáková
Fotografie z činnosti oddělení
Mažoretky a roztleskávačky DDM Třinec nám dělají radost :-).

Mají pěkné úspěchy a postupují na MČR, stejně tak se daří i oddílu JUDO

Chlapci ze stolního tenisu – pokročilí se účastní řady turnajů a mají nemalé úspěchy.

Florbalový turnaj pořádaný DDM Třinec. ÚSPĚCH DOMÁCÍCH HRÁČŮ .

Zábavnou formou sportují nejmenší děti z kroužků pohybovek…

...ale i starší děti z kroužku Balanc – hravě a zdravě.

AKCE PRO VEŘEJNOST - POLOLETNÍ PRÁZDNINOVÁ PÁRTY

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY

Tvoření, to nás baví…….

MŮJ DOMÁCÍ MAZLÍČEK
Můj domácí mazlíček se jmenuje Gucci. Je s ním pořád sranda. Umí i nějaké povely: dej pac,
sedni, lehni, zatancuj, překul se. Každé ráno a odpoledne chodím pejska venčit. Po venčení
dostává najíst a pak si jde lehnout a spát. Je spokojený.
Nejraději jezdí na zahradu k babičce a dědovi. Hraje si s babiččinou fenkou Julinkou. Běhají po
celé zahradě a ochraňují naši chatičku, aby tam nikdo cizí nepřišel. Běhají po celé zahradě tam
a zpátky.
Gucci jí vše kromě salátové okurky a salátu. Když přijde na maso, nemůže odolat. Je to prostě
náš mazlíček.
Napsala a fotografie pořídila: SÁRA NOGOVÁ

Ahoj kamarádi,
v každém čísle našeho časopisu najdete nějaký úkol k řešení, soutěž či námět na výrobu nějaké
maličkosti. I toto číslo má pro Vás připravené soutěže, a to:
1) Luštění osmisměrky
2) Vyluštění českých přísloví z obrázků
3) Výroba indiánské čelenky

Myslíme si, že každá holka a každý správný kluk by se měl řídit pravidly slušného chování a
nám se moc líbí indiánské desatero a tak vám jej dnes nabízíme .

Indiánské desatero správného indiána
1. Naslouchá radám starších a moudřejších
2. Pomáhá ostatním
3. Chrání slabší
4. Chrání přírodu
5. Je odvážný a samostatný
6. Mluví pravdu a je čestný (nepodvádí)
7. Je kamarádský
8. Mluví slušně
9. Neposmívá se
10. Dobře se učí

ÚKOLY NA ČERVEN
1.

2.

Vyrobte si indiánskou čelenku

Indiánská čelenka nebyla jen krásnou ozdobou hlavy. V jednodušším provedení (bez per) měla
i praktický význam: bránila stékání potu do očí. Byly to jednoduché lýkové, tkané nebo kožené
pásky ovázané přes čelo těsně kolem hlavy.
Velká čelenka s péry byla odznakem moci. Nosili ji jen náčelníci, nejlepší válečníci, šamani nebo
tanečníci různých slavností. Velké čelence s péry se říká diadém.
My nabízíme návod na jednoduchou výrobu. Budete potřebovat:


bílou gumu širokou 3cm



fixy na textil



ptačí pírka



jehlu a nit

Délku gumy si odměřte podle hlavy. Pak si na gumu namalujte ozdobný ornament. Přišijte péra
a čelenku sešijte. Stačí 1 - 2 péra. Pokud zvládneš náročnější výrobek, udělej!!!
Hotové čelenky a vyluštěný kvíz nám dodejte na vrátnici do DDM nejpozději do 21. června.
Čelenky i kvízy označte svým jménem, připište věk a telefon na jednoho z rodičů, abychom
mohli zaslat sms ohledně umístění v soutěži popřípadě o předání ceny.
Nejlepší výrobky odměníme malou cenou a to v pátek 28. 6. 2019 v 15.00 hodin.
Všechny čelenky vystavíme v naší výstavní síni ke zhlédnutí pro veřejnost.
Tvořte, hádejte…Těšíme se na Vaše výsledky

Zkuste najít česká přísloví. Pokud uhádnete všechny obrázky, doneste nám do DDM .

Na každé schůzce naší redakce, kromě přípravy časopisu, máme na programu různé hry.
Například:
Hra na spisovatele a básníky……
Dostali jsme k zadání 4 slova a měli jsme vymyslet příběh či básničku s použitím těchto slov“:

BUDÍK

DIVADLO

UTÍKAT

KONÍK

Laura vymyslela básničku:
Ráno v šest mi zvoní budík,
do školy musím utíkat….
Běhat, skákat jako koník,
neměla jsem čas ani polykat.
Dnes mě čeká divadlo,
těsně u školy mi něco upadlo.
A to je konec básničky,
mějte se dobře dětičky….
A závěrem..
Pokud budete plnit naše červnové úkoly, nezapomeňte odevzdat do 21. června. Se všemi
luštiteli se pak uvidíme na vyhodnocení úkolů v pátek 28. 6. 2019 v 15.00 hodin, kde budou
předány diplomy a malé upomínky za splnění úkolů.
Všechny čelenky budeme vystavovat po celé prázdniny ve výstavní síni na výstavě „Indiánské
léto“.
Doufáme, že si k našemu časopisu najdete cestu, třeba se stanete i našimi spolupracovníky a
budete nám dodávat příspěvky nebo se stanete společně s námi členy redakce.

I my teď budeme mít prázdniny!
1. oficiální číslo vyjde v září 2019.
Přejeme Vám krásné prázdniny a to nejlepší vysvědčení!
Na web. stránkách DDM Třinec a na FB DDM Třinec naleznete dotazník pro
návštěvníky DDM Třinec. Budeme rádi, když si najdete čas a vyplníte jej.
Společně se nám tak podaří vylepšit naše služby a Vaši spokojenost.

