
 
 
 

 

Program na březen 2018 
 Pravidelný týdenní program 

 
Pondělí   8.00 – 18.00 

 
Přestávka 
13.00 – 14.00 
 
14.00 – 17.00 
 
 
 

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  
a hračkám 
Kurz rozvoje motorických a tvůrčích dovedností  
pro rodiče s dětmi a děti školního věku, podle 
programové nabídky (vyrábění za pomoci rodičů, 
prarodičů) 
Besedy – nepravidelné, podle programové nabídky 

Středa  8.00 – 17.00 
 
Přestávka 
13.00 – 14.00 
 
14.00 – 16.00 
 
 
 
 
15.00 – 18.00 

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  
a hračkám 
Kurz rozvoje motorických a tvůrčích dovedností  
– pomocí tvoření z různých materiálů se rodiče učí, jak 
rozvíjet jemnou a hrubou motoriku, zručnost, pozornost 
a sebevědomí své i svého dítěte, nebo můžete využit 
hernu 
Klub rodičů v komunikaci - pro nahlášené  

Čtvrtek  8.00 – 13.00 
 
 
 
 9.30 – 11.00 
  

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  
Tréninkové a pohybové aktivity – pomocí písniček, 
říkanek a cvičení se rodiče učí, jak správným způsobem 
rozvíjet motorické schopnosti svého dítěte a jak zlepšit 
koordinaci těla (cvičení s Marií Lavickou) 
Čteme dětem – četba dětských knih rozvíjí fantazii  
a zlepšuje vyjadřovací schopnosti  
 

 
 
 
 
 



Aktuální aktivity a akce 
 

Čtvrtek 1. 3. 2018 
 

      8.00 – 13.00 Klub rodičů 

      9.30 – 11.00  Tréninkové a pohybové aktivity + Čteme dětem s Marií 
Lavickou 

      17.00-19.00 Kurz šití pro pokročilé 

 

Téma týdne: Syndrom vyhoření II. 
 

Pondělí 5. 3. 2018 
 

 
Středa 7. 3. 2018 
 

 
Čtvrtek 8. 3. 2018 
 

      8.00 – 13.00 Klub rodičů 

      9.30 – 11.00  Tréninkové a pohybové aktivity + Čteme dětem  
s Marií Lavickou 

      17.00-19.00 Kurz šití pro pokročilé 

 
 
Téma týdne: Těšíme se na jaro 
 
Pondělí 12. 3. 2018 
 

 

Středa 14. 3. 2018            

 
 
 
 

    16.00 – 18.00 BESEDA – syndrom vyhoření II. 

 s Mgr. Lubošem Novotným, cena besedy 50 Kč 

    14.00 – 17.00 Kurz rozvoje motorických a tvůrčích dovedností  

- vyrábíme PŘÁNÍ PRO MAMINKY K MDŽ 

     15.00 – 18.00 Klub rodičů v komunikaci - pro nahlášené 

    14.00 – 17.00 Tvůrčí dílna:  BALETKA NA ZAVĚŠENÍ 
Cena výrobku 50 Kč 

    14.00 – 17.00 Kurz rozvoje motorických a tvůrčích dovedností – tvoření 
z papíru, plastelíny, kreslení, stříhání, lepení  

(výrobky z papíru jsou zdarma) 

     15.00 – 18.00 Klub rodičů v komunikaci - pro nahlášené 



 
Čtvrtek 15. 3. 2018 
 

      8.00 – 13.00 Klub rodičů 

      9.30 – 11.00  Tréninkové a pohybové aktivity + Čteme dětem s Marií 
Lavickou  

      17.00-19.00 Kurz šití pro pokročilé 

 
 
Téma týdne: Jak si hrajeme s dětmi? 
 
Pondělí 19. 3. 2018 
 

 

Středa 21. 3. 2018 
 

 
Čtvrtek 22. 3. 2018 
 

      8.00 – 13.00 Klub rodičů 

      9.30 – 11.00  Tréninkové a pohybové aktivity + Čteme dětem  
s Marií Lavickou  

      17.00-19.00 Kurz šití pro pokročilé 

 
Téma týdne: Velikonoce 
 
Pondělí 26. 3. 2018 
 

 
Středa 28. 3. 2018 
 

 
 

 

 

 

    16.00 – 17.30 Zveme vás na příjemné posezení s P. Janem Davidem SAC 
na téma - JAK PROŽÍT VELIKONOCE 

    14.00 – 17.00 Kurz rozvoje motorických a tvůrčích dovedností – tvoření 
z papíru, plastelíny, kreslení, stříhání, lepení (výrobky z papíru 
jsou zdarma) 

     15.00 – 18.00 Klub rodičů v komunikaci - pro nahlášené 

    14.00 – 17.00    Tvůrčí dílna se Zdenkou Formánkovou: VELIKONOČNÍ 
SLEPIČKY V KVĚTINÁČKU 
Cena výrobku 90 Kč  

      14.00 – 17.00 Kurz rozvoje motorických a tvůrčích dovedností – tvoření 
z papíru, plastelíny, kreslení, stříhání, lepení  

(výrobky z papíru jsou zdarma) 

     15.00 – 18.00 Klub rodičů v komunikaci - pro nahlášené 



 

 

 

 

Do Kopretiny vezměte s sebou… 
vlastní přezůvky pro dospělé i děti, pracovní oděv na výtvarné činnosti,  
oblíbenou hračku, svačinku a především dobrou náladu.  
Pitný režim je zajištěn. 
Současně při každém programu probíhá klub rodičů. 
Příspěvek činí 40 Kč. Za přednášku 50 Kč.                           
 

 


