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I když jsou oficiální zápisy již za námi, stále se můžete s dětmi přihlásit na prohlídku zázemí a při zájmu rovnou vyplnit přihlášku. Do
konce června je možné využít středy s tematickým programem, který na zámku v Horní Libchavě vede hlavní průvodkyně Terezka. 

Měsíčník

S malými dětmi je to občas divoké.
Spotřeba všeléku ve formě
náplastí je někdy opravdu veliká.
Jako dar jsme proto rádi přijali
plně vybavenou lékárničku pro
naši komunitní školku od firmy
HSC Industry, spol. s r.o., která
mimo jiné provozuje internetový
obchod se zdravotnickými
potřebami www.emedik.cz

ŽIVA komunita, z. s. květen 2022

Nesmírnou radost nám udělala
také cestovní lékárnička, která se
dá připnout na batoh nebo k
opasku a díky které můžeme
ošetřit nejen škrábance, ale také
další zranění. Doufáme, že pro tyto
dary nenajdeme velké využití a
budou tak sloužit pouze jako naše
pojistka.

(Iveta Oliverius - koordinátorka projektů)

www.zivakomunita.cz
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Jak probíhaly zápisy?

Nevadí. Stále je možné se přihlásit, domluvit si
prohlídku a probrat potřebné informace. Nezávaznou
přihlášku naleznete na webových stránkách v sekci
ŽIVÁTKA - Zápis.

Zápisy jsou za námi

Naše průvodkyně nám k tomu sepsala průběh prvního
dne zápisů: "Ráno jsme si s dětmi řekli, jak bude den
vypadat a rozpočítala jsem pořadí, ve kterém se
odtrhávaly od skupinky a šly věnovat pár minut zápisu.
Jednotlivě tedy Živátka chodila za mnou ke stolu, kde
jsem během různých aktivit a pracovních listů
zjišťovala dovednosti každého dítěte. Především jeho
pozornost, chápání, propojení řeči s činností, zrakové
vnímání, orientaci v čase i prostoru, osvojení jemné i
hrubé motoriky a další. Po dokončení jsem si s každým
zahrála oblíbenou hru Příšerky ze skříně a sepsala
krátký závěr toho, co jsem vypozorovala, zjistila a na co
bychom se měli zaměřit."

Letošní první zápisy probíhaly hravou formou.
Průvodkyně Terezka zvolila témata, pro která vytvořila
zábavně-vzdělávací program. Některé ze zápisů
probíhaly souběžně s aktivním tematickým dnem a tak
bylo dětí více. To však nikomu nevadilo, protože více
dětí znamená i více zábavy.  Doprovodným tématem
pro tyto dny se staly barvy. Děti se tak mohly zapojit
do programu, něco si vyrobit, složit a také se něčemu
přiučit. 

www.zivakomunita.cz

Nestihli jste zápisy?
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Na přijaté děti se moc těšíme od září. Přidejte se k nám také!

Líbí se vám pracovní listy ať už ze zápisu nebo z
tematických dnů? Zdarma ke stažení je najdete v
našem dobročinném obchodě, kde můžete případně
zakoupit jiné malé radosti, a tím podpořit naše další
projekty. Více zjistíte na další straně.

Pracovní listy ZDARMA



Věcné dary

Chcete nás podpořit?

Finanční dary
Pokud nám chcete poskytnout finanční dar,
kontaktujte nás, prosím, na emailu uvedeném níže. Po
domluvě Vám vystavíme darovací smlouvu a o využití
Vašich peněz Vás budeme informovat. 

Podpořit nás můžete také zakoupením výrobků našich
bohyň, výtvorů našich dobrovolníků anebo
nakupováním přes GIVT.cz

Máte doma věci, které již nepotřebujete nebo nám
chcete cokoliv zakoupit? Budeme rádi za jakoukoliv
podporu. Zde je seznam pro inspiraci:

www.zivakomunita.cz

SpolupráceČinnost našeho spolku můžete podpořit mnoha
způsoby. Budeme vděční za jakoukoliv formu, ať už se
bude jednat o finanční dar, Váš volný čas anebo milé
slovo.

hygienické potřeby (toaletní papír, mýdla...)
výtvarné potřeby (štětce, vodovky, barevné papíry,
pastelky, modelína, zdobící materiál, křídy, ústřižky
látek, stužky, polotovary apod.)
kancelářské potřeby (papír, tonery, psací potřeby,
obálky)
vzdělávací pomůcky
hudební nástroje
přebytky ze zahrádek 
pitný režim (kvalitní čaje, domácí sirupy apod.)
textil (zástěrky pro děti, utěrky, ručníčky, ubrusy,
karnevalové masky a kostýmy pro děti...)
výrobky ze dřeva či jiných přírodních materiálů
(kolíčky, špejle, špachtle, polotovary, dekorace)
dražší položky (tiskárna/kopírka, uzamykatelný
regál, montessori pomůcky, projektor, regál na
pomůcky typu kallax...)
občerstvení (např. na různé akce nebo jen jako
chuťovku)

Staňte se naším členem, dobrovolníkem nebo
ambasadorem. 
Chcete nám darovat Vaši službu nebo se pravidelně
podílet na chodu spolku či některého z projektů? Baví
Vás manuální práce a jste rádi na čerstvém vzduchu?
Můžete nám pomoci například při pravidelné údržbě
zázemí nebo při plánování a pořádání akcí. Jste           
 v něčem opravdu dobří? Máte rádi jógu, focení anebo
jazyky? Chcete svůj um předat dál? V případě zájmu
našich členů či širší veřejnosti, můžeme vymyslet
formu spolupráce např. vedený kroužek nebo
seminář. Možností spolupráce je nepřeberné
množství. Napište nám a třeba přijdeme na něco
přímo pro Vás i pro nás.

Kontakt
Email: spolek@zivakomunita.cz
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Nákup našich výrobků
Náš spolek získává část příjmů také prodejem různých
výrobků. Podpořit nás můžete jejich nákupem.
Postupně rozšiřujeme sortiment a mimo pracovních
listů pro předškolní děti bude možné zakoupit také
tvořivé sady, macramé dekorace, vzdělávací pomůcky
z překližky, reklamní předměty, placky s nosící
tematikou, náramky z minerálních kamenů aj.

Věříme, že si každý najde svoji malou radost.

Kde můžete nakupovat?

www.zivakomunita.cz/obchod


