
 

 

  

Program  
červenec - srpen 2018 

  
 Pravidelný týdenní program 

             bystřické pobočky naleznete na http://zdar.charita.cz/programy-kopretiny/ 
 
  

 Aktuální aktivity a akce 

   
2. 7. – 10. 7. 2018 ZAVŘENO 

 
Středa 11. 7. 2018 
  8.00 - 13.00 hod.    
14.00 - 18.00 hod. 

Klub rodičů s dětmi na téma: Dáváte přednost bazénu či 
rybníku?  - interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na 
různá témata, pro děti je během Klubu rodičů zajištěna herna 

  8.00 - 13.00 hod. 
14.00 - 18.00 hod. 

Vzdělávací aktivita v oblasti manuální zručnosti dle předlohy 
nebo vlastní fantazie: Kytičková panenka na okno 

 
 
Čtvrtek 12. 7. 2018           
  8.00 - 14.00 hod. 
 
   
  

Klub rodičů s dětmi na téma: Dáváte přednost bazénu či 
rybníku? - interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na 
různá témata, pro děti je během Klubu rodičů zajištěna herna 

  8.00 - 14.00 hod. 
 

Vzdělávací aktivita v oblasti manuální zručnosti dle předlohy 
nebo vlastní fantazie: Kytičková panenka na okno 

 
 
Pondělí 16. 7. 2018 
  8.00 - 14.00 hod.  

. 
Klub rodičů s dětmi na téma: Dáváte přednost bazénu či 
rybníku?  - interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na 
různá témata, pro děti je během Klubu rodičů zajištěná herna 

  8.00 - 14.00 hod.   
 

Neználek - aktivita na rozvoj manuální zručnosti, kreativity  
a podpory efektivní komunikace mezi rodičem a dítětem 

     
                                               
 
Úterý 17. 7. 2018              
   8.00 - 14.00 hod. Klub rodičů s dětmi na téma: Dáváte přednost bazénu či 

rybníku? - interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na 
různá témata, pro děti během Klubu rodičů je zajištěna herna 



 

 

 10.00 - 10.45 hod. Pohybová a vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi - pomocí 
písniček, říkanek a cvičení se rodiče učí, jak správným způsobem 
rozvíjet motorické schopnosti dítěte a zlepšit koordinaci těla  

 
 
Středa 18. 7. 2018     
Odjezd v 9.30 hod. Výlet vlakem na nádvoří hradu Pernštejn (více v letáku) 
 
 
Čtvrtek 19. 7. 2018           
  8.00 - 14.00 hod. 
   
  

Klub rodičů s dětmi na téma: Dáváte přednost bazénu či 
rybníku? - interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na 
různá témata, pro děti je během Klubu rodičů zajištěna herna 

 10.00 - 11.30 hod. Kulinářská dílna – ovocné knedlíky 
  8.00 – 14.00 hod. 
 

Vzdělávací aktivita v oblasti manuální zručnosti dle předlohy 
nebo vlastní fantazie: Veselé sluníčko z obilí 

 
 
Pátek 20. 7. 2018 
  8.00 - 12.00 hod.  

 
Klub rodičů s dětmi na téma: Dáváte přednost bazénu či 
rybníku? - interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na 
různá témata, pro děti je během Klubu rodičů zajištěná herna 

  10.00 - 11.00 hod.   
 

Pohybová a vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi - pomocí 
písniček, říkanek a cvičení se rodiče učí, jak správným způsobem 
rozvíjet motorické schopnosti dítěte a zlepšit koordinaci těla 

 
 
Pondělí 23. 7. 2018 
  8.00 - 14.00 hod.  

 
Klub rodičů s dětmi na téma: Změní se o prázdninách váš 
režim dne? - interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na 
různá témata, pro děti je během Klubu rodičů zajištěná herna 

  8.00 - 14.00 hod.   
 

Neználek - aktivita na rozvoj manuální zručnosti, kreativity  
a podpory efektivní komunikace mezi rodičem a dítětem 

 
 
Úterý 24. 7. 2018           
   8.00 - 14.00 hod. Klub rodičů s dětmi na téma: Změní se o prázdninách váš 

režim dne? - interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na 
různá témata, pro děti během Klubu rodičů je zajištěna herna 

 10.00 - 10.45 hod. Pohybová a vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi - pomocí 
písniček, říkanek a cvičení se rodiče učí, jak správným způsobem 
rozvíjet motorické schopnosti dítěte a zlepšit koordinaci těla  

 
 
Středa 25. 7. 2018                    
  8.00 - 13.00 hod. 
 

Klub rodičů s dětmi na téma: Změní se o prázdninách váš 
režim dne? - interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na 
různá témata, pro děti je během Klubu rodičů zajištěna herna 

   8.00 – 13.00 hod. Vzdělávací aktivita v oblasti manuální zručnosti dle předlohy 
nebo vlastní fantazie: Veselé sluníčko z obilí 

Odchod ve 14.30. 
hod. 

 

Prázdninové opékání špekáčků v Rácové za stavebninami 
(více v letáku) 



 

 

  
 
Čtvrtek 26. 7. 2018           
  8.00 - 14.00 hod. 
   
  

Klub rodičů s dětmi na téma: Změní se o prázdninách váš 
režim dne? - interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na 
různá témata, pro děti je během Klubu rodičů zajištěna herna 

 8.00 - 14.00 hod. Vzdělávací aktivita v oblasti manuální zručnosti dle předlohy nebo 
vlastní fantazie: Veselé sluníčko z obilí 

 
 
Pátek 27. 7. 2018 
  8.00 - 12.00 hod.  

 
Klub rodičů s dětmi na téma: Změní se o prázdninách váš 
režim dne? - interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na 
různá témata, pro děti je během Klubu rodičů zajištěná herna 

  10.00 - 11.00 hod. 
 

Pohybová a vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi - pomocí 
písniček, říkanek a cvičení se rodiče učí, jak správným způsobem 
rozvíjet motorické schopnosti dítěte a zlepšit koordinaci těla 

 
 

30. 7. – 10. 8. 2018 DOVOLENÁ 
 
Pondělí 13. 8. 2018 
  8.00 - 14.00 hod.  

 
Klub rodičů s dětmi na téma: Jak se chystáte do školy a do 
školky? - interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na 
různá témata, pro děti je během Klubu rodičů zajištěná herna 

  8.00 - 14.00 hod.   
 

Neználek - aktivita na rozvoj manuální zručnosti, kreativity  
a podpory efektivní komunikace mezi rodičem a dítětem 

 
 
Úterý 14. 8. 2018                       
   8.00 - 14.00 hod. Klub rodičů s dětmi na téma:  Jak se chystáte do školy a do 

školky? - interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na 
různá témata, pro děti během Klubu rodičů je zajištěna herna 

 10.00 - 10.45 hod. Pohybová a vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi - pomocí 
písniček, říkanek a cvičení se rodiče učí, jak správným způsobem 
rozvíjet motorické schopnosti dítěte a zlepšit koordinaci těla  

 
 
Středa 15. 8. 2018                    
Začátek v 9.30 
hod. na Borovince 

Hledání pokladu na Borovince (více v letáku) 

 
 
Čtvrtek 16. 8. 2018 
  8.00 - 14.00 hod. 
   
  

Klub rodičů s dětmi na téma: Jak se chystáte do školy a do 
školky? - interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na 
různá témata, pro děti je během Klubu rodičů zajištěna herna 

10.00 - 11.00 hod. 
 

Zpíváme a hrajeme na hudební nástroje 

8.00 - 14.00 hod. Vzdělávací aktivita v oblasti manuální zručnosti dle předlohy nebo 
vlastní fantazie: Veselé sluníčko z obilí 

 



 

 

Pátek 17. 8. 2018 
  8.00 - 12.00 hod.  

. 
Klub rodičů s dětmi na téma: Jak se chystáte do školy a do 
školky? - interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na 
různá témata, pro děti je během Klubu rodičů zajištěná herna 

  10.00 - 11.00 hod.   
 

Pohybová a vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi - pomocí 
písniček, říkanek a cvičení se rodiče učí, jak správným způsobem 
rozvíjet motorické schopnosti dítěte a zlepšit koordinaci těla 

 

20. 8. - 24. 8. 2018 ZAVŘENO 
 
Pondělí 27. 8. 2018 
  8.00 - 14.00 hod.  

. 
Klub rodičů s dětmi na téma: Jak se chystáte do školy a do 
školky? - interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na 
různá témata, pro děti je během Klubu rodičů zajištěná herna 

   8.00 - 14.00 hod. 
 

Neználek - aktivita na rozvoj manuální zručnosti, kreativity  
a podpory efektivní komunikace mezi rodičem a dítětem 

 
 
Úterý 28. 8. 2018                
   8.00 - 14.00 hod. Klub rodičů s dětmi na téma: Jak se chystáte do školy a do 

školky? - interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na 
různá témata, pro děti během Klubu rodičů je zajištěna herna 

 10.00 - 10.45 hod. Pohybová a vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi - pomocí 
písniček, říkanek a cvičení se rodiče učí, jak správným způsobem 
rozvíjet motorické schopnosti dítěte a zlepšit koordinaci těla  

 
 
Středa 29. 8. 2018                    
Odjezd v 8.30 hod. Výlet vlakem na Zelenou horu se žďárskou Kopretinou (více 

v letáku) 
 
 
Čtvrtek 30. 8. 2018                              ZAVŘENO 
  
 

Současně při každém programu probíhá Klub rodičů s dětmi. 
Příspěvek činí 40 Kč. 

 
ZVEME ŠIROKOU VEŘEJNOST. 

 
 

Aktuální program naleznete na http://zdar.charita.cz/programy-kopretiny/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


