
 

Nový oddíl Dráčci 
od 7. září 2017 

Termín schůzek: každý čtvrtek od 17:00 do 18:00 (první schůzka 7. září 2017) 

Věk dětí: 5 – 7 let (předškoláci a 1. třída)  

Místo konání schůzek: v naší klubovně (Radomská 472/7 Praha 8 –Bohnice, vchod od hřiště) 

 

Rádi bychom Vás a Vaše děti pozvali do našeho nového rukodělného oddílu s názvem Dráčci, ve kterém 

budou děti tvořit zajímavé výrobky z nejrůznějších materiálů a za použití rozličných výtvarných postupů. 

Díky tomu děti budou umět samostatně pracovat, ovládat výtvarné techniky, znát širokou škálu materiálů 

a budou manuálně zručnější. 

 

Kromě různých výtvarných technik se děti také postupně naučí rozumět mapě, uvázat uzly, postavit stan, 

rozdělat oheň, luštit tajemné zprávy, pracovat s buzolou a spoustu dalších dovedností. 

 

O některých víkendech a během všech prázdnin vyjíždíme s ostatními oddíly na jednodenní i vícedenní 

výpravy a tábory do blízkých i vzdálenějších míst. Na akcích hrajeme hry a děti dále rozvíjejí svoje 

schopnosti a dovednosti, učí se spolupráci i ve věkově smíšených týmech a poznávají přírodu. 
 

Vyzkoušejte si to u nás! Ozvěte se vedoucí oddílu a přijďte se za námi podívat. 
 

Vedoucí oddílu: 
 

Veronika Košvancová 

+420 722 228 311 

 dracci@zare.cz  
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