
 

Plán činnosti červenec 2018 
02. 07. 2018 Pondělí   Celé Česko čte dětem, pravidelné čtení příběhů a pohádek 

03. 07. 2018 Úterý Projekt NOKD, tvořivé úterý, vaření: Příprava bublaniny 

04. 07. 2018 Středa  Deskové a logické hry, turnaje (Dáma, Člověče nezlob se) 

05. 07. 2018 Čtvrtek  Zavřeno 

06. 07. 2018 Pátek  Zavřeno 

 

09. 07. 2018 Pondělí  Sportovní aktivity (Badminton, vybíjená) 

10. 07. 2018 Úterý Tvoření vlastního komiksového příběhu a vlastních hrdinů 

(zdokonalení slovní zásoby, kresby) 

11. 07. 2018 Středa  Deskové a logické hry, turnaje 

12. 07. 2018 Čtvrtek Projekt NOKD, sportovní čtvrtek: Aktivita na přání klientů 

13. 07. 2018 Pátek  Opékání párků, povídání příběhů 

 

16. 07. 2018 Pondělí  Sportovní aktivity (Fotbal, Nohejbal, Volejbal) 

17. 07. 2018 Úterý  Projekt NOKD, tvořivé úterý, tvoření: Vytváření předmětů 

z keramické hlíny (plastelíny) 

18. 07. 2018 Středa Projekt NOKD, environmentální středa: Beseda – „Co nám tady 

zůstane“, 

    Roztřiď odpad a namaluj kontejner 

19. 07. 2018 Čtvrtek Projekt NOKD, sportovní čtvrtek: Kopaná – míčová hra. 

Obsazení a určení rolí – brankář, záložníci, útočníci (podpora, 

udržení očekávaného chování ve vztahu k určené roli). 

20. 07. 2018 Pátek  Turnaj ve stolním tenise 

 

23. 07. 2018 Pondělí  Celé Česko čte dětem, pravidelné čtení příběhů a pohádek 

24. 07. 2018 Úterý  Kreslení: Oáza, jak ji vidím já (co zde mohu dělat, co mě tady 

baví) 

25. 07. 2018 Středa  Deskové a logické hry, turnaje (karetní hry, pexeso, černý Petr) 

26. 07. 2018 Čtvrtek Beseda na téma: TY+JÁ= KAMARÁDI (obě cílové skupiny), jak 

se naučit respektovat odlišnosti, povídání o národech, zvycích 

v jednotlivých zemích, odlišnostech kulturních, etnických, 

tělesných, sociálních, zájmových 

27. 07. 2018 Pátek  Soutěžní aktivity na přání klientů 

 

30. 07. 2018 Pondělí   Sportovní aktivity (vyvolávaná, sochy, poklad, židličky) 

31. 07. 2018 Úterý Projekt NOKD, tvořivé úterý, sebeobsluha: Péče o chrup 

(povídání) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V zařízení můžete využívat základní poradenství a další aktivity: 

 Základní poradenství, intervenční rozhovory – pracovníci pomohou v situacích, kdy si 

klienti sami nevědí rady (rodinné vztahy, škola, práce, zdravotní problémy, šikana…) 

 Sportovní aktivity – stolní tenis, stolní fotbálek 

 Možnost zapůjčení stolních her 

 Možnost zapůjčení hudebních nástrojů 

 Klidová zóna – kreslení, výtvarné aktivity, četba knih a časopisů, PC a další… 

Máš návrhy, nápady na aktivity, které by pobavily i ostatní klienty? Sděl je pracovníkům  

 


