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 Aktuální aktivity a akce na měsíc 
 

Klub rodičů – téma 36. týdne: Zážitky z prázdnin 

Úterý 1. 9. 2020 

8.00 - 11.30 
12.30 - 18.00 

Klub rodičů s dětmi: interaktivní setkávání rodičů, 
sdílení zkušeností na různá témata, pro děti je 

během Klubu rodičů zajištěna herna 
 

10.00 - 11.30 

 

Tréninkové vzdělávací aktivity pro rodiny se členy 
se zdravotním postižením 

Čtvrtek 3. 9. 2020 
 

13.00 – 18.00 

 

Procházka přes pohádkovou alej do jízdárny 
Eden s projížďkou na koni (více v letáku) 

 
 
 

Klub rodičů – téma 37. týdne: Začátek školního roku  

Pondělí 7. 9. 2020 

8.00 - 11.30 
 

Klub rodičů s dětmi - interaktivní setkávání 
rodičů, sdílení zkušeností na různá témata, pro děti 

je během Klubu rodičů zajištěna herna 
 

8.00 - 11.30 

 

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

rodičem a dítětem 

Úterý 8. 9. 2020 

8.00 - 11.30 
12.30 - 18.00 

Klub rodičů s dětmi interaktivní setkávání rodičů, 
sdílení zkušeností na různá témata, pro děti je 

během Klubu rodičů zajištěna herna 

8.00 – 18.00 
Vzdělávací aktivita v oblasti manuální zručnosti 
dle předlohy nebo vlastní fantazie: Rámečky na 

fotky z prázdnin 

Čtvrtek 10. 9. 2020 
Dopoledne 

Zavřeno 
Od 15.00.hod 

DĚTSKÝ DEN (více v letáku) 

 
 

Klub rodičů – téma 38. týdne: Začátek školního roku  

Pondělí 14. 9. 2020 

8.00 - 11.30 
 

Klub rodičů s dětmi - interaktivní setkávání 
rodičů, sdílení zkušeností na různá témata, pro děti 

je během Klubu rodičů zajištěna herna 
 

8.00 - 11.30 

 

Vzdělávací aktivita v oblasti manuální zručnosti 
dle předlohy nebo vlastní fantazie: Malování na 

kamínky 

Úterý 15. 9. 2020 

8.00 - 11.30 
12.30 - 18.00 

Klub rodičů s dětmi -  interaktivní setkávání 
rodičů, sdílení zkušeností na různá témata, pro děti 

je během Klubu rodičů zajištěna herna 

12.30 – 18.00 
Vzdělávací aktivita v oblasti manuální zručnosti 
dle předlohy nebo vlastní fantazie: Malování na 

kamínky 



 
 
 
 

 

Čtvrtek 17. 9. 2020 

12.30 – 18.00 
Klub rodičů s dětmi -  interaktivní setkávání 

rodičů, sdílení zkušeností na různá témata, pro děti 
je během Klubu rodičů zajištěna herna 

Od 15.00 
Beseda s Marcelou Gregorovou na téma  

– Psychosomatika – více informací v letáku 

 
 

Klub rodičů – téma 39. týdne: Začátek školního roku  

Pondělí 21.9. 2020 

8.00 - 11.30 
 

Klub rodičů s dětmi - interaktivní setkávání 
rodičů, sdílení zkušeností na různá témata, pro děti 

je během Klubu rodičů zajištěna herna 
 

9.00 - 11.30 

 

Šátkování – výměna zkušeností maminek 
s nošením dětí v šátcích a nosítkách. 

Úterý 22. 9. 2020 

8.00 - 11.30 
12.30 - 18.00 

Klub rodičů s dětmi -  interaktivní setkávání 
rodičů, sdílení zkušeností na různá témata, pro děti 

je během Klubu rodičů zajištěna herna 

12.30 – 18.00 
Vzdělávací aktivita v oblasti manuální zručnosti 
dle předlohy nebo vlastní fantazie: Malování na 

kamínky 

Čtvrtek 24.9. 2020 

12.30 – 18.00 
Klub rodičů s dětmi - interaktivní setkávání 

rodičů, sdílení zkušeností na různá témata, pro děti 
je během Klubu rodičů zajištěna herna 

12.30 – 18.00 
DEN CHARITY  

 DEN OTEVŔENÝCH DVEŘÍ 

Od 15.00 
Beseda s Marcelou Gregorovou na téma  

– Psychosomatika – více informací v letáku 

12.30 – 18.00 
Tréninkové vzdělávací aktivity pro rodiny s dětmi 

Keramická dílna 

 
 

 
Klub rodičů – téma 40. týdne: Začátek školního roku  

 

Pondělí 28. 9. 2020 
Státní svátek – Den české státnosti 

ZAVŘENO 

Úterý 29. 9. 2020 

 
8.00 - 11.30 

 

Klub rodičů s dětmi  interaktivní setkávání rodičů, 
sdílení zkušeností na různá témata, pro děti je 
během Klubu rodičů zajištěna herna 

 
Od 15.00 hod 

 

Dopravní hřiště na oválu na cyklostezce u 
Bystřičky (viz leták) 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
Současně při každém programu probíhá 

Klub rodičů s dětmi.  

Příspěvek činí 40 Kč. 

 

 
 

 
 
 

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS: 

• VÝLET  ROBINSON RODINNÝ PARK 
JIHLAVA říjen 

• ČTENÍ DĚTEM S BABIČKOU 
• ZPÍVÁNKY 
• DRAMAŤÁČEK 

 
 

Na program Kopretiny se, prosíme, přihlašujte na tel. 731 130 776.  
Kapacita přítomných je maximálně 15 osob. 
Děkujeme za Vaši spolupráci. Těšíme se na Vás. 
 

 
 
Podrobný popis jednotlivých aktivit v programu  

Klub rodičů s dětmi- interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na různá témata, pro děti 
je během Klubu rodičů zajištěna herna 

Tréninkové a pohybové aktivity pro rodiče či prarodiče a děti od 0 do 6 let – pomocí aktivních 
her, písniček, říkanek a cvičení s pomůckami (overball, kruhy aj.) se rodiče učí, jak rozvíjet 
motorické schopnosti svého dítěte 

Kurz rozvoje motorických a tvůrčích dovedností pro rodiče s dětmi a děti školního věku, 
podle programové nabídky, doprovodný program pro děti při programu 

Besedy – nepravidelně, podle programové nabídky 

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


