
   

ZÁŽITKOVÝ A VZDĚLÁVACÍ POBYT PRO RODINY S DĚTMI 

8. 10. – 10. 10. 2021 –  CHATA SEDMIKRÁSKA, MALÁ MORÁVKA 

 

          Ve dnech 8. 10. 2021 – 10. 10. 2021 se uskutečnil víkendový pobyt pro rodiny s dětmi. 

Tento pobyt proběhl na horské Chatě Sedmikráska v Malé Morávce a proběhl nejen 

zážitkovou, ale také vzdělávací formou.  



Téma pobytu bylo: „Užijme si společný čas“. První večer, po přivítání a ubytování, si 

rodiče společně s dětmi vyrobili květináče - svícny. Druhý den byl pro děti nachystán zábavný 

program a rodiče měli čas věnovat se s terapeutkami Mgr. Kamilou Haničákovou a Mgr. 

Petrou Večerkovou tématům ohledně složitostí výchovy, specifických potřeb dětí a vzorcům, 

které si přinášíme z původních rodin. Večer byl věnován opět společné práci rodičů a dětí, 

kdy vyráběli závěsnou dekoraci z přírodnin, které si děti samy nasbírali při procházce v lese.  

 

 



V neděli, poslední den pobytu si rodiče a děti vyrobili poslední společný výrobek, nad 

kterým museli hodně přemýšlet o své rodině. Vytvářeli totiž rodinný erb. Pak si společně své 

erby rodiny navzájem ukazovaly a vysvětlovali, co je pro ně důležité. 

 

Rodiče mohli navzájem sdílet své zážitky nejen se svými dětmi, ale také i mezi jinými 

rodinami. Po celou dobu pobytu byl také kladen důraz na společné trávení času rodičů 

s dětmi, na to, aby spolupracovali a také budovali vzájemnou důvěru a našli cestu ke 

zlepšování komunikace mezi sebou. Všichni, včetně organizátorů, si odnesli z pobytu spoustu 

pěkných zážitků a děti navíc také odměny. Většina účastníků zážitkového a vzdělávacího 

pobytu se dotazovala, kdy proběhne taková akce znovu a zda se budou moci opět účastnit. 
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