Akce DDM Šikula na měsíc duben 2019
2. – 3. 4. – út - st – 21. ročník soutěže „Poznej a chraň“, oblastní kolo. Soutěž tříčlenných
družstev žáků základních škol. Na soutěž je nutné se přihlásit. Info Lenka Pavelčíková , tel.
733 500 233, lenka.pavelcikova@ddmsikula.cz
4. 4. – čtvrtek – Krajské kolo přehlídky dětských divadel, akce za podpory Ministerstva
kultury ČR a Zlínského kraje. Kulturní zařízení Vésky. Odborná porota vybere nejlepší
divadelní soubor našeho kraje na celostátní přehlídku „Dětská scéna“. Info: Martina Dörrová,
tel. 605 203 064, email: martina.dorrova@ddmsikula.cz
6. 4. – so – Jarní MUZICÍROVÁNÍ hraní na cajony a bobotubes od 9.30 - 12.00 hod.
Akce proběhne v pobočce Jarošov, Louky 519 (vedle knihovny), cena 30 Kč. Na akci je nutné
se předem přihlásit nejpozději do 1. 4. 2019. Info: Radka Turzíková, 605 203 063, email:
radka.turzikova@ddmsikula.cz
9. 4. – 5. 5. – Výstava fotografií z příměstských táborů „U tetičky na dědině 2018“, které
probíhaly v Parku Rochus pod vedením lektorů z DDM Šikula ve spolupráci s ICM UH,
Parkem Rochus a Regionem Slovácko. Výstava bude v komunitní kavárně Cafe 21.
9. 4. – út – Základy modelování ve 3D, od 16.-17.30 hod. v ICM UH, lektor Prokop Findeis,
workshop pro děti od 11 let, cena 50,-- Kč. Rezervace na emailu: icm@icm.uh.cz. Info: Lenka
Kodrlová, ICM, 739 525 412
10. 4. – st – seminář "Objevitelská bádání v zahradě" - Vzdělávací seminář s praktickými
ukázkami aktivit pro výuku v zahradě, od 9.00 – 15.30 hod. v prostorách a na zahradě DDM
UH. Účastníci obdrží metodické publikace a pracovní listy. Na seminář je nutné se
přihlásit. Info: Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233, mail: lenka.pavelcikova@ddmsikula.cz
13. 4. – so – Výlet s Klubem cestovatelů do Strážnice – skanzen s velikonočním
programem. Info na www.trnka.xf.cz Info: Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233,
mail: lenka.pavelcikova@ddmsikula.cz
14. 4. – ne – Den Země v Kunovském lese - život, kam se podíváš. - Víte, kdo se skrývá
pod kamenem? Proč se stínka jmenuje stínka? Kolik toho sní takový netopýr? Pokud ne, tak
přijďte v neděli odpoledne do Kunovského lesa, kde se toho můžete dozvědět ještě mnohem
více. Nachystali jsme pro vás hravě naučné odpoledne plné her, tvoření a úkolů. Od 13.30 17. 30 hod. Info: Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233, lenka.pavelcikova@ddmsikula.cz
16. 4. – út – Krajské kolo recitační přehlídky dětských sólistů, Reduta UH. Info: Martina
Dörrová, tel. 605 203 064, email: martina.dorrova@ddmsikula.cz
18. 4. – čt – VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY , výtvarné tvoření s tradicemi pro děti od 9. –
13.00 hod. v budově DDM UH. Na akci je nutné se předem přihlásit nejpozději do 15. 4.
S sebou tvořivou náladu, pracovní oděv – zástěrku, přezůvky, svačinu a pití. Cena 120,-- Kč.
Info: Bronislava Krystová, 572 551 347, brona.krystova@ddmsikula.cz
29. 4. – po – WORKSHOP malého programátora, od 15. – 16.00 hod. v ICM UH,
workshop pro děti od 6 let, cena 50,-- Kč. Rezervace na emailu: icm@icm.uh.cz. Info: Lenka
Kodrlová, ICM, 739 525 412

Další novinky a informace získáte na tel. 572 551 347, nebo na www.ddmsikula.cz.
S pozdravem Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka DDM Šikula

