
 
 

Program na září 2020 
 Pravidelný týdenní program 
 
 

Pondělí  08.00 – 13.00 
 
 
 
10.00 
 
 
14.00 – 17.30 

Klub rodičů – setkávání rodičů, sdílení zkušeností na různá témata, 
vzájemná podpora při řešení běžných rodičovských starostí  
a radostí. Během Klubu rodičů je volný přístup k motorickým  
i terapeutickým hrám, hračkám a ke sportovnímu náčiní. 
Pohybové aktivity – pomocí písniček, říkanek a cvičení se rodiče 
učí, jak správným způsobem rozvíjet motorické schopnosti svého 
dítěte a jak zlepšit koordinaci těla  
Klub rodičů – pouze pro nahlášené 

Úterý 08.00 – 13.00 
10.00 
 
 
Dle programu 

Klub rodičů  
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – pomocí tvoření z různých 
materiálů se rodiče učí, jak rozvíjet jemnou a hrubou motoriku, 
zručnost, pozornost, trpělivost a sebevědomí své i svého dítěte 
Besedy, přednášky 

Středa 08.00 – 13.00 
10.00 
 
 
14.00-15.30 
 

Klub rodičů 
Vzdělávací aktivity – pomocí tvoření z různých materiálů se rodiče 
učí, jak rozvíjet jemnou a hrubou motoriku, zručnost, pozornost, 
trpělivost a sebevědomí své i svého dítěte  
Klub rodičů 

Čtvrtek 
 

08.00 – 12.00 
10.00 
 
 
 
14.00 – 17.00 
Dle programu 

Klub rodičů 
Pohybová aktivita pro rodiče s dětmi – pomocí písniček, říkanek  
a cvičení se rodiče učí, jak správným způsobem rozvíjet motorické 
schopnosti svého dítěte  
a jak zlepšit koordinaci těla 
Klub rodičů 
Besedy, přednášky 

Pátek  Pro veřejnost zavřeno 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klub rodičů tento týden na téma: Mezinárodní den Charity 5. 9. 2020 
 
 Pondělí 2. 9. 2019 
08.00 – 13.00 hod. 
10.00 hod. 

 
14.00 hod. 

Klub rodičů  
Pohybové aktivity – básničky, říkanky, zpívání s dětmi 
s pohybovým doprovodem  
Klub rodičů – pouze pro nahlášené 

 
Úterý 1. 9. 2020 
08.00 – 13.00 hod. 
10.00 hod. 

Klub rodičů  
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – zmrzlina z papíru 

 
Středa 2. 9. 2020 
08.00 – 13.00 hod. 
10.00 hod. 

Klub rodičů  
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – zmrzlina z papíru 

 
 
Čtvrtek 3. 9. 2020 
08.00 – 13.00 hod. 
10.00 hod. 
 
14.00 – 17.00 hod. 
15.00 – 17.00 hod. 

Klub rodičů 
Pohybové aktivity – básničky, říkanky, zpívání s dětmi 
s pohybovým doprovodem  
Klub rodičů 
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – želva z PET obalů 

 

Dny zdraví    
 
Pondělí 7.9.2020 
08.00 – 12.00 hod. 
10.00 hod. 
 
14.00 – 17.00 hod. 
 

Klub rodičů 
Pohybové aktivity – básničky, říkanky, zpívání s dětmi 
s pohybovým doprovodem  
Klub rodičů – pouze pro nahlášené 

 
Úterý 8. 9. 2020 od 8.00 do 16.00 hod. 
Akce na náměstí – tvůrčí dílny na téma „BEZ OBALU“  
Děti si s námi mohou zasoutěžit v lovení rybek, vykreslit rybářskou doplňovačku a 
rozluštit si s námi tipovačku. 

Středa 9. 9. 2020  od 10.00 hod. 
BESEDA s Romanou Hánělovou  – FERMENTOVÁNÍ ZELENINY  
S lektorkou si projdeme základy fermentováni a seznámíme se s technikou nakládání 
této zeleniny. Cena 40 Kč, určeno pro širokou veřejnost. 
 
 
Čtvrtek 10. 9. 2020  od 10.00 hod. 
BESEDA s Hanou Skryjovou  – LÁTKOVÉ PLENY  
S lektorkou si povíme o výhodách a nevýhodách látkových plen, poradí, jak si vybrat 
správnou sadu a jak o ni pečovat. 40 Kč vstup pro rodinu, určeno pro širokou 
veřejnost. 
 
 
 



 

Evropský týden mobility 

Pondělí 14. 9. 2020 od 10.00 do 12.00 hod. 
BESEDA Co bere mou vůli se hýbat: pod vedením Romany Hánělové 
Beseda je určena pro širokou veřejnost. Cena 40 Kč 

Úterý 15. 9. 2020 
08.00 – 13.00 hod. 
10.00 hod. 

Klub rodičů  
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – papírový drak 

 
Středa 16. 9. 2020 
08.00 – 13.00 hod. 
10.00 hod. 

Klub rodičů  
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – papírový drak 

Čtvrtek 17. 9. 2020 od 10.00 do 12.00 hod. 
WORKSHOP na téma: O líném cvrčkovi Edovi 
V pohádce uvidíte, jak nadaný cvrček přemohl lenost a zahrál zvířátkům pro radost. 
Společně si vytvoříme hudební nástroje a zazpíváme si písničku. K této akci bude 
přizvána mateřská školka.  

Čtvrtek 17. 9. 2020 od 15.00 do 17.00 hod. 
Vyměníme auta za koně 
Zkuste s námi jízdu na koních, protože nejkrásnější pohled na svět je z koňského 
hřbetu. 
Přijďte se s námi nejen povozit, ale i opéct špekáčky. Pro děti bude také připravena 
soutěž s koloběžkou a malování na silnici. 

Klub rodičů tento týden na téma: Mezinárodní den míru 21. 9. 2020 

Pondělí 21. 9. 2020 
08.00 – 13.00 hod. 
10.00 hod. 

 
14.00 hod. 

Klub rodičů  
Pohybové aktivity – básničky, říkanky, zpívání s dětmi s pohybovým 
doprovodem  
Klub rodičů – pouze pro nahlášené 

 
Úterý 22. 9. 2020 
08.00 – 13.00 hod. 
10.00 hod. 

Klub rodičů  
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – vybarvujeme listí 

 
Středa 23. 9. 2020  
08.00 – 13.00 hod. 
10.00 hod. 

Klub rodičů  
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – vybarvujeme listí 

 
Čtvrtek 24. 9. 2020 
08.00 – 13.00 hod. 
10.00 hod. 
 
 

Klub rodičů 
Pohybové aktivity – básničky, říkanky, zpívání s dětmi 
s pohybovým doprovodem  
 

 
 



 
Klub rodičů tento týden na téma: Světový den srdce 29. 9. 2020 
 
Pondělí 28. 9. 2020 
8.00 – 13.00 hod. 

 
 
14.00 hod. 

Klub rodičů  
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – rozvoj jemné  
a hrubé motoriky dítěte pomocí Montessori technik  
Klub rodičů – pouze pro nahlášené 

 
Úterý 29. 9. 2020 
08.00 – 13.00 hod. 
10.00 hod. 

Klub rodičů  
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi –  3D šneček 

 
Středa 30. 9. 2020 
08.00 – 13.00 hod. 
10.00 hod. 

Klub rodičů  
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – 3D šneček 

 

 
Do Kopretiny vezměte s sebou:  
vlastní přezůvky pro dospělé i děti, pracovní oděv na výtvarné činnosti, svačinku. 

 
Káva a pitný režim pro děti zajištěn. 
 
 
Příspěvek činí 40 Kč, besedy 50 Kč, tvůrčí a kulinářské dílny – dle spotřeby 
materiálu 
 
Všechny aktivity v centru Kopretina jsou určeny pro rodiče či prarodiče s dětmi. 
 
 


