
V rámci jednotlivých aktivit bude pořizována fotodokumentace 

TÝDENNÍ PROGRAM 
      Od    24.10. – 28.10.  2022 
 
Pondělí  24.10. 
7:00– 8:30  příchod přivítání se s klienty – pomoc s přípravou čaje, kávy, svačiny 
8.30 – 9.00  nácvik ranní hygieny / péče o naše zvířátka 
9:00 – 9:30  raníček / cvičení s hudbou 
9:30 – 11:00            komunikační kroužek – téma: dušičky – jak se slaví u nás a ve světě 
                                muzicírování s bubny    
12:00- 13.00            oběd - úklid                            
13:00 – 13:30 odpolední odpočinek za doprovodu relaxační hudby 
Odpolední program:sportovní aktivity před Klíčkem  
 
 Úterý  25.10. 
7:00 – 8:30        příchod přivítání se s klienty – pomoc s čaje,kávy,svačiny 
8:30 – 9:00               nácvik ranní hygieny / péče o naše zvířátka 
9 :00 – 9:30              raníček / malá rozcvička se znakovou řečí 
9:30 – 11:30             Halloween v Klíčku / dlabání dýně, výzdoba, povídání si o zvycích,diskotéka
                       pracovní dílny- broušení dřevěných domečků 
12:00- 13.00            oběd - úklid      
13:00 – 13:30           odpolední odpočinek spojený s poslechem audiopohádky „ Nejchytřejší  
                                 pohádky 
Odpolední program: tvořivá dílna – stromečky z listů  
                                 stolní hry, Albi tužka / procházka 
Středa 26.10. 
7:00 – 8:30  příchod a přivítání se s klienty – pomoc s přípravou čaje,kávy,svačiny 
8:30 – 9:00  nácvik ranní hygieny / péče o naše zvířátka  
9:00 – 9:30   raníček  / cvičení s overbaly 
9:30 – 11:00    velká vědomostní soutěž/ utkání dvou družstev/ čeká nás sladká odměna
              procházka kolem Klíčku před obědem                       
12:00 – 13:00 oběd - úklid 
13:00 – 13:30  polední klid bez filmu a hudby / aromaterapie  
Odpolední program:malujeme si na dřevěné domečky pro radost / karetní hry 
                                                                                                                                                    
Čtvrtek 27.10.   

                                            Celodenní výlet  
do sklárny Liběnka v Hrádku u Sušice 

 
pojedeme vlakem v 9.34 hod ze Sušice a předpokládaný návrat je v 14.24 hod 
na nádraží v Sušici navštívíme sklárnu Liběnka, kde nám pan Svoboda ukáže 
práci se sklem, prohlédneme si galerii a můžeme si koupit drobné dárečky, 
v tento den bude odhlášen oběd a poobědváme v restauraci U Píny, kde nám 
připraví kuřecí řízek s hranolky za cca 135,- Kč 
 
Pátek 28.10               Státní svátek                   

 
Změna programu vyhrazena podle počasí , dále může být program měněn vlivem silného rozrušení klientů, 

kdy je potřeba vyhodnotit  situaci a případně zvolit alternativní činnost. 
                             Pitný režim klientů je zajišťován po celou dobu poskytované služby 


