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Velká gratulace míří do klavírní třídy 
JENDOVI MACHOVI a jeho paní učitelce
ŠTĚPÁNCE HRUBECKÉ. 

Jenda nastoupil do naší ZUŠ před 3 lety. Od začátku je
paní učitelkou veden k improvizaci a skladatelské tvorbě.
Velmi ho těší napsat si svou skladbičku, chrlí jedno dílko
za druhým. A vyplatilo se!

Jenda získal ZLATÉ PÁSMO za skladby Cestička k domovu
a Taje sníh ve 2. kategorii Skladatelské soutěže žáků ZUŠ. 
Pro paní učitelku Hrubeckou to však není jediný úspěch.
Jelikož působí ještě na ZUŠ v Trutnově a ve Vrchlabí,
přihlásila do skladatelské soutěže hned několik žáků. 
A výsledek? 5x ZLATÉ PÁSMO a 2x STŘÍBRNÉ PÁSMO!!! 
Štěpánko, gratulujeme Ti!
                                                                                                Martina Zemková





Představujeme se...

Ahoj! 😊 
Jmenuji se Edita Pecháčková a ráda bych se Vám nyní představila. 

Už od dětství mám silný vztah k hudbě. Začalo to tím, že jsem na půdě našla
starý akordeon po pradědovi, který jsem si hned zamilovala. Všiml si toho 
i můj děda, který mě v hudbě společně 
s mojí mamkou podporovali. Do ZUŠ jsem začala chodit, když mi bylo 7 let. 
Od té doby jsem se věnovala hře na akordeon a zpěvu. 
V hudební škole jsem strávila spoustu času, protože jsem mimo zmíněný
akordeon a zpěv chodila ještě do sboru i kapely. Před skončením střední školy
jsem si k tomu všemu přidala ještě 2 roky hry na klavír 😊. Hudba je takový můj
lék na vše. 
Po skončení střední školy jsem dostala nabídku vést letní tábor. 
Byla to pro mě úplná novinka a zároveň skvělá zkušenost, která mě přivedla 
až sem do DDM, kde se nyní dětem mohu věnovat každý den. Tábory vedu
každým rokem, stejně tak jako kroužky v DDM. Mezi ně patří například kroužek
„Šikovné pacičky“, kde mohu dětem předat trochu z mé tvořivé stránky 
a naučit je i novým věcem 
v oblasti vyrábění a tvoření. Dalším mým kroužkem je skupinka malých dětí
jménem „Berušky“, kde si všichni společně rádi zatancujeme, zazpíváme ale 
i popovídáme. Na „Angličtině“ se společně učíme novým slovíčkům a hrajeme
různé hry, abychom si slovíčka co nejdříve zapamatovali. Nově nyní vedu
kroužek keramiky, který je pro mě sice velká výzva, ale děti jsou opravdu
šikovné a vše společně zvládneme.  





Školní klub „KLUBÍČKO“

Vánoce utekly velikou rychlostí a děti se opět začaly scházet v Klubíčku.
Ožilo to tady veselými výkřiky a děti s nadšením vyprávěly, co jim Ježíšek 
nechal za báječné dárečky pod stromečkem.

Se smutnou náladou jsme celé DDM odstrojili od vánoční výzdoby a už 
mnohem veseleji jsme se začali těšit na příští Vánoce.

V Klubíčku máme spoustu barevných vlněných klubíček, a tak byl leden
měsícem bambulového dovádění  KLUBÍČKO KE KLUBÍČKU.
Někdo už uměl umotat bambulky a ten kdo ne, naučil se to a dokonce 
zvládl vytvořit panenku či chobotničku. 

Ti, kteří už nechtěli své ruce zaměstnávat, mohli potrápit své mozkové
závity pomocí různých rébusů a kvízů, za jejichž splnění se dostávaly
bodíky.
První tři soutěžící s nejvíce dosaženými body dostali sladkou odměnu.

V druhé polovině ledna jsme měli opět veliké soutěžní klání v
elektronickém basketu, který máme po celý rok k dispozici v herně.
Soutěž probíhala ve dvojicích, kdy se každý z hráčů snažil za daný čas
vstřelit co nejvíce košů. Boj to byl veliký a vzájemně se fandilo!!!
Všichni hráči chtěli získat překrásné medaile vytisknuté opět na naší 
3D – tiskárně.



A co pro Vás chystáme v „KLUBÍČKU“ v únoru?

-výroba karnevalových masek
-soutěž v pexesu
-promítání animáčku

Kluci a holky,
pomalinku se nám blíží JARNÍ PRÁZDNINY a DDM si pro Vás
připravilo
báječný týden plný zábavy, výletů, kreativity, sportu a hlavně
poznávání nových kamarádů.
Přihlášky najdete na stránkách zusaddmhostinne.cz, nebo si je 
můžete každý den vyzvednou v kanceláři v DDM.
Přijďte mezi nás!!!
Váš Tým DDM

 







Jméno a příjmení:...............................................



Vítězové soutěže "Vybarvi zimní obrázek 
a Lednová křížovka" jsou:

 

Ema Křikalová
Markéta Jílková 
Radim Lichosyt

 

Gratulujeme!


