
  
  

Program srpen 2022 

 
Úterý 2. 8. 2022    

  8.00 – 12.00 hod. Herna 

  8.30 – 11.00 hod. S respektem k tradiční i moderní výchově od narození po školu 
- nošení, kojení, Montessori, kočár, umělá výživa, nočník… 

13.30 – 17.00 hod. Herna 

14.00 – 16.30 hod. Neználek  
– tvoření z papíru 

 
Středa 3. 8. 2022    

  8.00 – 12.00 hod. Herna 

  8.30 – 11.00 hod. Klovatinové obrázky  
- vhodné pro děti od dvou let 

 
Čtvrtek 4. 8. 2022    

8.00 – 12.00 hod. Herna 

10.30 – 11.00 hod. Cvičení s dětmi 
- pomocí aktivních her, říkanek a cvičení s pomůckami se rodiče učí, 
jak správným způsobem rozvíjet motorické schopnosti svého dítěte  
a koordinaci těla, pro děti od 1,5 roku 

  13.30 – 17.00 hod. Dopravní hřiště 
- odchod 13.30 od Kopretiny nebo v 14.00 sraz na místě 

 
Pátek 5. 8. 2022    

8.00 – 9.30 hod. Herna 

Od. 9.30 hod. Návštěva muzea 
- sraz v Kopretině 

 
Pondělí 8. 8. 2022    

8.00 – 12.00 hod. Herna 

  8.30 – 11.00 hod. Neználek  
- tvoření z filcu  

 
Úterý 9. 8. 2022    

9.00 – 12.00 hod. Herna 

   9.30 – 11.00 hod. S respektem k tradiční i moderní výchově od narození po školu 
- nošení, kojení, Montessori, kočár, umělá výživa, nočník… 

13.30 – 17.00 hod. Herna 

14.00 – 16.30 hod.  Neználek – malování prstovými barvami  

 



 
Středa 10. 8. 2022    

9.00 – 12.00 hod. Herna 

   9.00 – 11.00 hod. Malování kamínků 
- vhodné pro děti od dvou let 

 
Čtvrtek 11. 8. 2022    

9.00 – 12.00 hod. Herna 

  10.30 – 11.00 hod. Cvičení s dětmi  
- pomocí aktivních her, říkanek a cvičení s pomůckami se rodiče učí, 
jak správným způsobem rozvíjet motorické schopnosti svého dítěte  
a koordinaci těla, pro děti od 1,5 roku 

 
Pondělí 15. 8. 2022    

14.00 – 18.00 hod. Procházka k Šibenice přes Kozí stezku 
- sraz ve 14.00 v Kopretině  

 
Úterý 16. 8. 2022    

8.00 – 12.00 hod. Herna 

  8.30 – 11.00 hod. S respektem k tradiční i moderní výchově od narození po školu 
- nošení, kojení, Montessori, kočár, umělá výživa, nočník… 

 
 
Středa 17. 8. 2022    

14.00 – 18.00 hod. Rozhledna Karasín a Plevův lesopark 
- sraz ve 14.00 na parkovišti u rozhledny  

 
Čtvrtek 18. 8. 2022    

8.00 – 12.00 hod. Herna 

  10.30 – 11.00 hod. Cvičení s dětmi  
- pomocí aktivních her, říkanek a cvičení s pomůckami se rodiče učí, 
jak správným způsobem rozvíjet motorické schopnosti svého dítěte  
a koordinaci těla, pro děti od 1,5 roku 

 
Pondělí 22. 8. 2022    

14.00 – 18.00 hod. Aleji ke zvířátkům 
- sraz ve 14.00 v Kopretině  

 
Úterý 23. 8. 2022    

8.00 – 12.00 hod. Herna 

  8.30 – 11.00 hod. S respektem k tradiční i moderní výchově od narození po školu 
- nošení, kojení, Montessori, kočár, umělá výživa, nočník… 

 
Středa 24. 8. 2022    

8.00 – 12.00 hod. Herna 

  8.30 – 11.00 hod. Klovatinové obrázky a malování kamínků 
- vhodné pro děti od dvou let 

 
Čtvrtek 25. 8. 2022    

Od   8.30 hod.  Návštěva Koupaliště 
- sraz u Kopretiny 
- při špatném počasí zůstáváme v Kopretině 



 
Pátek 26. 8. 2022    

Od 8.30 hod. Odrážedla na psím kruháči 
- sraz u Kopretiny v 8.30 hod. nebo na místě 

 
Pondělí 29. 8. 2022    

  Od 8.30 hod. Procházkou na Eden 
- sraz na Kopretině 

 
Úterý 30. 8. 2022    

8.00 – 12.00 hod. Herna 

  8.30 – 11.00 hod. S respektem k tradiční i moderní výchově od narození po školu 
- nošení, kojení, Montessori, kočár, umělá výživa, nočník… 

13.30 – 17.00 hod. Herna 

15.30 – 16.00 hod.  Cvičení s dětmi  
- pomocí aktivních her, říkanek a cvičení s pomůckami se rodiče učí, 
jak správným způsobem rozvíjet motorické schopnosti svého dítěte  
a koordinaci těla, pro děti od 1,5 roku 

 
Středa 31. 8. 2022    

  14.00 – 19.00 hod. Zakončení prázdnin u ohně 
- akce bude probíhat u nové skautské klubovny 
- sraz ve 14.00 u Kopretiny nebo v 15.00 hod. na místě 

 

Klub rodičů - Herna 
- interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na různá témata, pro děti je 

během Klubu rodičů zajištěná herna 
- v herně je bazének se skluzavkou, hračky 
- pro rodiče káva 

 
Všechny aktivity jsou určeny pro rodiče s dětmi a širokou veřejnost. 
Káva a pitný režim pro děti zajištěn. 
Do Kopretiny vezměte přezůvky, svačinku, pracovní oděv na výtvarné činnosti. 
 
Aktuální program naleznete na http://zdar.charita.cz/programy-kopretiny/ 
 

 
 
 
 


