Dům dětí a mládeže
Tržní náměstí 346, 390 01 Tábor
tel.: 381 202 821 - 28 http://www.ddmtabor.cz

NABÍZÍ AKCE NA MĚSÍC ÚNOR
pátek 2. 2. 2018 ve 13:00 hodin před HZS Tábor, Chýnovská 276

Exkurze do Hasičského záchranného sboru Tábor
-

program: prohlídka areálu s ukázkou výstroje a výzbroje, které používá hasičský záchranný sbor.
předpokládaný konec v 14:00 hodin, bližší informace na samostatném letáku

pátek 2. 2. 2018 v 9:00 hod. v budově DDM Tábor

Výtvarná dílna - MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ
-

přijďte si nechat ozdobit tvář krásnými ornamenty či dětskými motivy a vyzkoušet si sami tuto skvělou techniku, kterou můžete
využít na nejrůznějších maškarních plesech, oslavách narozenin nebo dětských party
s sebou: obuv na přezutí, poplatek za materiál 40,-Kč, pro členy ZÚ při DDM Tábor 30,-Kč

čtvrtek 8. 2. 2018 od 8:00 hod. v budově DDM Tábor

Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce
kategorie: I. A, I. B, II. A (ZŠ a víceletá gymnázia)
pro přihlášené vítěze školních kol

-

pátek 9. 2. 2018 od 8:00 hod. v budově DDM Tábor

Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce
kategorie: III. A (střední školy)
pro přihlášené vítěze školních kol

-

sobota 10. 2. 2018 od 9:00 hodin v budově DDM Tábor, Tržní náměstí 346

Hrátky s drátky
přijďte si vytvořit šperky a přívěsky z drátků a korálků
cena na materiál je 30 Kč, pro členy ZÚ je 20 Kč
s sebou: obuv na přezutí

-

úterý 13. 2. 2018 ve 13:30 hodin v budově DDM Tábor

„Děti na silnici!“ vernisáž výstavy dětí MŠ okresu Tábor
ve spolupráci s Aktivem BESIPu při MěÚ Tábor.

-

čtvrtek 15. 2. 2018 od 8:00 hod. v budově DDM Tábor

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce
-

kategorie: I. A, II. A, I. B, II. B (ZŠ a víceletá gymnázia)
pro přihlášené vítěze školních kol

pátek 16. 2. 2018 od 8:00 hod. v budově DDM Tábor

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce
-

kategorie: III. A (střední školy)
pro přihlášené vítěze školních kol

sobota 17. 2. 2018 v 9:00 hodin na zimním stadionu v Táboře

Turnaj ve stolním tenise
-

otevřený turnaj jednotlivců, pro dívky a chlapce do 15 let
systém hry bude určen na místě pořadateli dle počtu účastníků
soutěží se podle platných pravidel stolního tenisu

sobota 17. 2. 2018 v 9:00 hod. v budově DDM Tábor

Keramická dílna – malovaný porcelán
-

malování na porcelán keramickými barvami
s sebou: jakýkoliv čistě bílý porcelán (hrnek, talířek apod.),
poplatek za materiál 60,-Kč, pro členy ZÚ při DDM Tábor 40,-Kč

úterý 20. 2. 2018 od 8:00 hodin na ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2792

Okresní kolo zeměpisné olympiády kategorie A, B, C, D
-

přihlášky zasílejte do 14. 2. 2018 na adresu DDM Tábor, Tržní náměstí 346

