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Vážení a milí čtenáři,
ačkoliv počasí vypadá všelijak, jaro se pomalu blíží a s ním i Velikonoce. V březnu je s námi
můžete oslavit rovnou na dvou akcích. Před velikonočními prázdninami se potkáme na
Velikonocích v DDM, kde se děti kreativně vyřádí, ale vyzkouší si různé pohybové hry.
Další akce nás čeká ve spolupráci s Magistrátem města Jihlavy. Konkrétně budeme
velikonočně tvořit na akci Velikonoce na jihlavské radnici. V březnu nás pak čeká ještě
vyhlášení Sportovce roku, kde se budou vyhlašovat i kategorie zaštítěné Domem dětí a
mládeže do 15-ti let. Moc se na tuto ceremonii těšíme, protože budou oceněny nejen
skvělé mladé talenty z Jihlavy.
Ve zpravodaji se dále můžete mimo jiné dozvědět něco málo o našem jarním příměstském
táboře a taky se dozvíte, co nás čeká v měsíci dubnu. Na samém konci nabízíme seznam
posledních letních táborů, které se nám ještě zcela nezaplnily.
V březnu bude Domeček žít Velikonocemi, tak doufáme, že se k nám na tyto oslavy jara připojíte!
Váš „Domeček“

ÚNOR NA „DOMEČKU“:
Jarní příměstský tábor – 26. února – 2. března 2018
Na přelomu měsíce února a března do prostor DDM Jihlava zavítalo zhruba 30 dětí.
Společně jsme se stali obyvateli čtyř kontinentů naší planety a zápolili jsme o to, kdo
v těchto aktivitách bude ten nejlepší. Během
našich pěti neuvěřitelných dní jsme
v mrazivém
počasí
zvládli
navštívit
horolezeckou stěnu, bazén a knihovnu.
Soutěžili jsme ve vybíjené, šipkách, x-box
hrách, užili si domácí kino nebo si zablbnuli na
„domečkové“ diskotéce. Celý týden byl moc fajn, a i když nám počasí nepřálo a zastihly
nás nemoci, moc jsme si to na Domečku užili.

CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU:
Sportovec roku do 15-ti let – 22. března 2018
Vyhlášení ankety o nejlepšího sportovce roku Jihlavska za rok
2017.
Své nominace můžete posílat do 15. 2. 2018.
Slavnostní vyhlášení proběhne 22. 3. 2018 v DKO Jihlava.
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Velikonoce v DDM – 28. března 2018
Tvořivé a hravé velikonoční dílny v prostorách DDM Jihlava.
Od 15:00 do 17:00, vstupné 50,-.
Pletení pomlázek, výtvarné a pohybové dílny.
Více informací na webu: www.ddmjihlava.cz

Velikonoce na náměstí – 31. března 2018
Tradiční velikonoční dílničky v jihlavské radnici.

CO NÁS ČEKÁ V DUBNU:
Hravé korálkování – 14. dubna 2018
Kreativní hra a objevování možností tvoření pro děti 5-11 let s jedním rodičem.
Od 9:00 v budově DDM Jihlava, Brněnská 46.
Materiál zajištěn, přihlášení v DDM Jihlava nejpozději do 6. dubna 2018.
Přihlášky na mailu melounova@ddmjihlava.cz, tel. 567303521.
Vstupné děti 50,- a dospělí 80,-.
S sebou přezutí, veselou náladu a malou svačinku.

Nabídka táborů 2018
Letní tábory
Hájenka Černé lesy
Středozem (… kdo přežije
Hájenku)

17. – 25. 8. 2018

3 300 Kč

13 – 17 let

Ondřej Větrovec

Smrčná nad Sázavou
1. – 11. 7. 2018
11. – 21. 7. 2018

Robin Hood
Indiánskou stezkou

3 500 Kč
3 500 Kč

od 1. do 9. třídy
od 1. do 9. třídy

Jan Korbel
Tomáš Rychetský

Přihlašování a další informace od 5. 2. 2018 na www.ddmjihlava.cz.

Dům dětí a mládeže na Facebooku:
Činnost DDM Jihlava můžete pravidelně sledovat na našich facebookových stránkách. Všichni vyznavači této platformy zde mohou najít
aktuální informace a také fotogalerie z naší činnosti. Více na www.facebook.com/ddmjihlava.
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