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KLABAVA

KDO STOJÍ ZA ZALOŽENÍM SPOLKU
Zdena Hrabíková, DiS., roč. 1986
Je maminkou dvouleté Beáty a půlroční Timei. Vystudovala Vyšší odbornou školu v Praze,
obor firemní management. Momentálně k práci mámy na plný úvazek :) pracuje na částečný
úvazek jako asistentka jednatelky společnosti zabývající se finančními produkty.
V Klabavě bydlí od roku 2010. Mezi její záliby patří děti, sport (teď hlavně běh, kolo a
turistika ), příroda, psi a tvoření rukama :)

JUDr. Petra Klukavá, roč. 1980
Je maminkou dvouleté Anežky, vystudovala magisterský obor právo na Právnické fakultě
v Plzni a dále vykonala rigorózní zkoušku z mezinárodního práva na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze. Při studiích i po nich se účastnila několika dětských táborů jako
praktikantka či vedoucí. Před nástupem na mateřskou dovolenou vykonávala práci advokátní
koncipientky a následně zaměstnané advokátky v Rokycanech. Současně pár let vyučovala
právo na rokycanském Gymnáziu. V současné době má pozastavenou činnost advokátky a
plně se věnuje rodičovským povinnostem. Vypomáhá i v lesní školce Holubník. V Klabavě
bydlí od roku 2012. Mezi její záliby patří sport (kolo, běh, brusle, plavání), příroda, psi a
samozřejmě děti.
Ing. Tereza Slámová, roč. 1983
Je maminkou tříletého Ondráška a roční Julinky, studovala Sportovní gymnázium v Plzni a
dále pak magisterský obor cestovní ruch v Hradci Králové a v Praze. Při studiích se zúčastnila
několika zahraničních stáží a od mala se aktivně věnuje sportu (sportovní gymnastika, joga,
běh, tanec). V současné době se plně věnuje dětičkám, ale občas si zaskočí i do práce –
(obchod/marketing na golfovém hřišti v Dýšině). V Klabavě bydlí od roku 2013. Mezi její
záliby kromě sportu patří také pobyt v přírodě, cizí jazyky a samozřejmě rodina.

S fungováním spolku přislíbila vypomoci obec Klabava, které tímto
předem děkujeme za jakoukoliv pomoc a podporu !!!

KONTAKT: email:
tel.:

klabavacek@seznam.cz
734 264 212

PRO KOHO JE SPOLEK URČEN
Náš spolek je určen především pro rodiče s dětmi předškolního věku. Samozřejmě uvítáme
i děti starší, od kterých se již bude očekávat případná pomocná ruka.
Do spolku je možné posílat dítě v doprovodu alespoň jednoho rodiče, každopádně pokud
přijde i druhý rodič či babička nebo dědeček, budou vítáni ☺
Za dítě po celou dobu trvání společného setkání (viz dále) zodpovídá jeho rodič.

KDY A KDE SE BUDEME SCHÁZET
Náš spolek bude od ledna 2016 jednou měsíčně organizovat společné setkání, které se až na
výjimky bude konat v místní klubovně u dětského hřiště. V případě hezkého počasí
upřednostňujeme pobyt na čerstvém vzduchu.
Setkání proběhne každé druhé úterý v měsíci od 16. hod. do 18. hod.
O konkrétním programu každého setkání, jakož i o tom, co si vzít s sebou, se dozvíte
z plakátu umístěného na nástěnce u Obecního úřadu.
Do budoucna bychom také chtěly uspořádat maškarní karneval (únor/březen) a drakiádu
(podzim).

CO BUDEME NA SETKÁNÍ DĚLAT
Společné schůzky budou rozděleny zhruba do tří částí.
1. Pohybová část – S Terezkou se děti nejprve zahřejí při jednoduché rozcvičce, která bude
plná říkadel či písniček a která bude trvat cca 15-30 minut.
2. Vzdělávací část – S Péťou se pak děti něco dozví o přírodě a o fungování všeho možného
kolem nás, povídání bude trvat cca 15-45 minut.
3. Kreativní část - no a se Zdenčou se budou děti snažit vlastními silami vytvořit něco pro
radost. Tato část bude nejdelší – 45 min až 1,5 hod.

Samozřejmě se jednotlivé části mohou prolínat a vzájemně kombinovat, a to podle
aktuálního přání dětí.

NA CO SE TĚŠIT V POHYBOVÉ ČÁSTI
Na protažení tělíčka, na nová říkadla a básničky a především na radost ze společného pohybu
☺

NA CO SE TĚŠIT VE VZDĚLÁVACÍ ČÁSTI
Povídání si s dětmi se bude týkat například těchto témat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seznámení dětí se spolkem
Příroda podle jednotlivých ročních období
Oblíbené pohádky
Ŕíkadla
Písničky – lze i za doprovodu hudebních nástrojů
Klabava a okolní města
Česká Republika
Sportování podle jednotlivých ročních období
Bezpečnost (na ulici, v lese, doma)
Jídlo a zdravé stravování
Domácí mazlíčci
Význam jednotlivých emocí

NA CO SE TĚŠIT V KREATIVNÍ ČÁSTI
Tvoření bude probíhat se zapojením rodiče a dítěte či případně starší děti mohou tvořit
samy.
Co budeme nejspíš vytvářet:
• Svoji oblíbenou pohádkovou postavičku - Leden
• Masku na karneval – Únor
• Věneček "přivítání jara" - Březen
• Malování na vajíčka a výroba veselých zajíčků - Duben
• Indiánské čelenky a indiánskou hru - Květen
• Bramborová razítka - Červen
• Výroba draků – Září
• Vydlabávání dýně – Říjen
• Zvířátka z plodů lesa a přírody - Listopad
• Výroba papírového stromečku, sněhuláka a vloček – Prosinec
Pomůcky, které budou potřeba na jednotlivá setkání, se dozvíte z plakátu, který bude
umístěn na nástěnce u Obecního úřadu.

