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1. vydání dětských novin
Od května roku 2019 vychází dětský časopis DeDeMáček a
bude vycházet pravidelně.
Vydávat jej budou naši malí “žurnalisté“, členové kroužku
„Mladý redaktor“.

A na co se můžete těšit v našem DeDeMáčku?

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE,
TŘINEC
ESTETIKA@DDMTRINEC.CZ
TELEFON: 558 989 017

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

TŘINEC

Mgr. Janu Hrubcovou.
S pozdravem

DeDeMáček

„Děti by měly dostat od svých rodičů dvě věci: kořeny a křídla. Kořeny směřující do
minulosti a křídla, volnost a svobodu, mířící k zodpovědné budoucnosti.“ (J.W.Goethe)

Prázdniny utekly a my si společně uděláme malé ohlédnutí, jak trávily prázdniny
děti s naším „domečkem“. Připravili jsme příměstské i pobytové tábory…..
Oddělení souborů si užilo s dětmi 3 krásné tábory plné nádherných zážitků.
Vše jim hrálo do noty, počasí, dobrá nálada i skvělé děti.

Oddělení estetiky – pár fotek a krásné vzpomínky………

Naše tvoření na uměleckém táboře LUŠ (Letní umělecká škola)

Tábor indiánů – všichni indiáni splnili indiánské zkoušky…..

Tábor Velké Karlovice – spousta zábavy, zážitků, ale také kilometrů…….

….náhodně jsme se stali i součástí natáčení pohádky…

Pohádka se bude jmenovat „Čarovné kamienky“…….

Na táborech oddělení tělovýchovy si děti užili nejen legraci, ale i dávku
adrenalinu

Sportovní tábor Nýdek Hluchová, letos v ARMY stylu.
Příměstský florbalový tábor

Příměstský tábor mažoretek a roztleskávaček.

Den s judem – prázdniny v 3nci.

Získali jsme dotaci z EU na nové vybavení technických učeben 
CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU: 1.958.052,00- Kč
VÝŠE FINANČNÍ PODPORY Z EU: 1.762.246,80- Kč
Spoluúčast DDM - 10%
V květnu 2019 byl DDM Třinec schválen projekt ITI Ostravsko. Cílem projektu bylo zkvalitnit
a zmodernizovat výuku stávajících technických, řemeslných, přírodovědných a IT kroužků pro žáky
a vytvořit kroužky zcela nové.
Ve školním roce 2019/2020 se chystáme zmodernizovat celkem čtyři učebny - učebnu 3 D tisku,
elektrodílnu, strojovnu a vybudovat novou fyzikálně- chemickou mini laboratoř. Všechny tyto učebny
budou i nově vybaveny.
V kroužku mladého technika se můžete těšit na
stavebnice pro chytré děti, lego a merkur, v kroužku
železničního modeláře se pokusíte opravit stávající
kolejiště a vyrobit zcela nové, letečtí a lodní modeláři
získají soustruh a CNC frézku a mladí elektronici se
mohou radovat ze stavebnic programovatelných
robotů a ozobotů. Pro kroužek 3D tisku se nakoupí
počítače, 3D tiskárny a CNC frézka, Debrujáři budou
mít novou minilaboratoř.
A na jaké aktivity se na oddělení techniky ve školním
roce 2019/2020 můžete těšit? Otvíráme tyto kroužky:
Lodní modelář, Letecký modelář, Automodelář, Mladý
elektronik, 3D modelování a 3D tisk, Debrujáři, Mladý
technik, Železniční modelář, Mladý logik a stratég,
Včelařský a Rybářský kroužek.
Těšíme se na všechny děti, které zajímá technika a přírodní vědy. Naše nabídka neplatí však jen pro
děti. Kroužek železničních modelářů a včelařů je určen i pro dospělé
Pokud jste řemeslně zdatní a chtěli byste ve svém volném čase pracovat s dětmi, budeme rádi, když
rozšíříte naše řady externích pracovníků.
Mgr. Michaela Bayerová
Vedoucí oddělení techniky a ekologie

Co v nejbližší době připravujeme…………
Soutěž pro základní školy…. „ O nejoriginálnější ptačí budku“.
Vzhledem ke zvyšující se hlučnosti, zmenšování zalesněných ploch a dalším
vlivům se mnoho ptáků stává ohroženým druhem. Jedním z druhů pomoci je
vyvěšování krmítek a ptačích budek. Můžeme pomoci i my….
Vyrobte ptačí budku z čehokoliv, všechny budky předáme myslivcům a OŽP
našeho města k vyvěšení nebo zajistíme umístění sami.
Přidáváme na fotkách několik dobrých nápadů, jak na to…..

Své výrobky nám doneste do 30. 10. 2019.
Nejoriginálnější třída se svou budkou bude odměněna, stejně tak jednotlivci,
kteří se této soutěže zúčastní. Těšíme se na vaše originální nápady!

U příležitosti 30. výročí sametové revoluce připravujeme výstavu na téma….

“ Jak jsme si hráli před 30 lety“.
Děkujeme, že nám donášíte
hračky a ještě stále přijímáme.
Akce se uskuteční 1. listopadu
2019, bude doprovázená
dopoledními soutěžemi pro děti,
odpoledním koncertem a po
celou dobu budou vystavovány
staré foto-kroniky, aby si rodiče,
kteří k nám chodili do našeho
domečku, mohli při hledání ve
fotografiích zavzpomínat na své
dětství……

Soutěž pro děti – vylušti křížovku – tajenku doneste do 30. 9. 2019

