
    
 
 

 

Vážení rodiče, 

zde je několik informací k činnosti oddílu. Nenajdete – li informace co Vás budou 

zajímat, neváhejte se kdykoliv ozvat a doptat   

Důležité kontakty: 

Marťa Munduchová (vedoucí oddílu)  

tel: 723 146757, martina.munduchova@chaloupky.cz 

Web: www.zsmorava.cz  

Dál se o Vaše děti bude starat David Musil (Kukla) a Peťka Brancuzská, jedná se o mladé 

vedoucí, kteří oddílem prošli jako děti, svůj oddíl už přestárli a pro jejich vynikající 

schopnosti řídit a vést děti jsme si je vybrali jako své pomocníky (jednou snad  

i náhradníky) do vedení oddílu. 

Oddílové schůzky probíhají ve středu od 16:30 do 18:00. Začínáme a končíme 

vždy na klubovně, ale během schůzky půjdeme i ven (podle počasí) – oblečte dítko do 

neškolního oblečení, které lze ušpinit. Je možnost nechávat převlečení na klubovně.  

Děti na schůzku potřebují zápisník (pořídíme dětem my), psací potřeby, drobnou 

svačinu, pití a přezůvky (lze nechávat na klubovně). 

V prvním oddílovém roce plánujeme jen jednodenní výpravy do okolí, až se 

pořádně oťukáme a zvykneme si na sebe, začneme podnikat i víkendové akce. V době 

jarních a letních prázdnin pořádáme pro všechny oddíly zimní (týden) a letní expedici  

(tři týdny) – jsou zvané i děti z našeho „nejmladšího“ oddílu. V obou případech Vám 

pošleme informace aktuálně a je na Vás, jestli se zúčastníte či ne.  

Když půjde vše podle představ, možná si na konci školního roku dáme nějaké 

méně náročné přespání. Pozvánky na akce dostanou děti do ruky na schůzce (kopie 

bude i na webu) a pokud se budou chtít zúčastnit, na další schůzku nám pošlete 

vyplněnou návratku, případně lze nahlašovat mailem nebo smskou.  

Budeme rádi, pokud nám dáte vědět, když se z nějakého důvodu Vaše ratolest 

nezúčastní schůzky, stačí opět sms nebo mail.  

Platbu činnosti provedeme pololetně, abyste měli možnost po půl roce zvážit, 

zda je oddíl to pravé a jste spokojení. Když bude mít Váš potomek kamaráda, který by 

rád naskočil k nám, nabereme ho kdykoli (ideálně do kapacity 16 dětí). 
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Pro tento školní rok máme přibližně následující plán činnosti: 

Říjen Seznamování, týmové hry, zabydlení se v oddíle 

Listopad Stromy, poznávání, práce s listím, tvorba draků, drakiáda 

Prosinec Savci – poznávání, stopování, odlévání stop 

Leden + 
únor 

Ptáci – poznávání, výroba krmítek, pozorování 

Březen „KPZ“ – co do ní, výroba vlastní KPZtky 

Duben Jarní rostliny, poznávání, Velikonoce – pomlázky, vajíčka atd. 

Květen Sportovní měsíc  

Červen Mapa – orientace, mapové značky 

 

Akce pro toto pololetí: 

20.10. Podzimní vycházka 

9.11. Drakiáda 

1.12. Stopovací vycházka 

27.12. Chaloupecké kufrování v Brtnici (účast i s rodiči) 

 

Poslední oddílová schůzka v tomto roce bude 18. 12. 2019, první v dalším roce 

(předběžně) 15. 1. 2020. 

 

Těšíme se na společný rok v oddíle! 

 

Marťa, David a Peťka 

 

 


