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Organizační složka obce Štěpánov
Rok 2012
V roce 2012 je to již 5. rok co funguje ve Štěpánově Klub rodičů a dětí. Hlavní
myšlenkou založení tohoto Klubu byl fakt, že maminky s předškolními dětmi se
nemají kde scházet a děti předškolního věku kde hrát. Náplní klubu je hlavně
setkávání maminek a dětí předškolního věku, rozvíjení osobnosti, dovedností,
samostatnosti dětí a začlenění do kolektivu, také adaptace v jiném prostředí a v
neposlední řadě pořádání různých akcí pro děti, výletů, karnevalů aj.
Již tradičně probíhá každou středu naše „Klubíčko“ pro nejmenší děti a jejich
maminky od 9.00 – 11.00 hodin v budově bývalé mateřské školy Na Hutích (vchod
od knihovny, 1.patro). Děti se každým rokem střídají, protože ty tříleté odchází do
mateřské školky a přichází opět nové děti. S dětmi tancujeme, kreslíme, hrajeme na
hudební nástroje, cvičíme, učíme se říkanky, zpíváme, děláme různé cílené činnosti a
aktivity. Poté následuje malá svačinka a pro maminky malé občerstvení.
Jelikož jde o velmi malé děti (1,5-3roky), které neudrží tak dlouho pozornost,
činnosti jsou vedeny a často měněny tak, aby to pro děti bylo záživné, pestré a mohly
si také pohrát s kamarády.
Jako každým rokem, tak i v roce 2012 jsme v průběhu roku pro děti v Klubíku
uspořádali několik akcí.
V únoru jsme v Klubíku pro děti připravili dětský maškarní karneval. Děti přišly
v krásných maskách princezen, králů, víl, zvířátek, kovbojů, fotbalistů, aj. Maminky
si s dětmi zatancovaly, zacvičily, zopakovaly krátké dětské říkanky a na závěr děti
dostaly plno sladkostí.
V rámci našeho Klubíku jsme pro děti v dubnu pořádali Čarodějnický rej, který se
konal na zahradě bývalé MŠ Na Hutích. Děti i maminky přišly v maskách
čarodějnice nebo čaroděje. Děti se zúčastnily připravených disciplín, poté jsme si
zatancovali na dětské písničky a na závěr jsme si opekli výborné špekáčky. Každé
dítě, které se akce zúčastnilo, dostalo sladkou odměnu.
V květnu jsme v našem Klubíku uspořádali pro děti veselé tvořivé dopoledne, kde
maminky s dětmi vyráběly otisky ručiček svých dětí, obrázek doplnili jménem svého
dítěte, malou kresbou a obrázek si odnesli domů na památku se vzpomínkou na čas
strávený v Klubíku.
V měsíci červnu jsme v našem Klubíku vymysleli k svátku dne dětí hravé dopoledne.
Děti si společně s maminkami zatancovaly, zacvičily, zopakovaly si naučené
básničky a říkanky. Jako překvapení bylo pro děti malování barvičkami na obličej.
Děti se najednou proměnily v tygříky, všem to moc slušelo a moc si to užily.

Každou středu, kdy se s dětmi scházíme v Klubíku, se snažíme o co nejpestřejší
program pro naše nejmenší. Děti milují básničky a říkanky, různé říkačky doplněné
ukazováním. Učíme se zpívat známé dětské písničky, do rytmu vyťukávat na hudební
nástroje, tančíme na písničky Míši Růžičkové. Také velmi oblíbenou činností našich
dětí je malování a vybarvování voskovkami a pastelkami. Pro děti vždy připravíme
velmi oblíbenou „opičí dráhu“ při které mají děti možnost cvičit na různých
stanovištích s různým náčiním a nářadím: na žíněnce, plazení po lavečce, skákání na
trampolíně, hopsání na balónech, prolézání tunelem, přeskakování kruhů položených
na zemi, skákání přes překážky aj.
V listopadu jsme pro děti připravili lampiónový průvod. Sešli jsme se s dětmi
s rozsvícenými lampióny u Klubíku a vydali jsme se na krátký průvod za vlakové
nádraží, kde jsme vypustili dva lampióny štěstí.
V prosinci jsme měli jako každým rokem v Klubíku Mikulášskou nadílku. Za našimi
nejmenšími dětmi a jejich maminkami se přišel podívat Mikuláš s andělem. Děti
Mikuláši přednesly několik básniček a pak už Mikuláš s andílkem obdaroval
balíčkem sladkostí každé dítě. Zúčastnilo se 20 dětí s maminkami.
Koncem prosince k nám také přišel Ježíšek, který dětem donesl do Klubíku pod
stromeček spoustu dárků, se kterými si děti ve volném čase v Klubíku hrají. Děti byly
velmi překvapené a měly z nových hraček velkou radost, stejně tak, jako jejich
maminky, které si navzájem přinesly ochutnat vánoční cukroví, které doma upekly.

• Od října 2011 do června 2012 byly pro děti otevřeny následující kroužky
v rámci Klubu rodičů a dětí.
Výtvarný kroužek: probíhal každé liché pondělí pod vedením paní učitelky Mgr.
Marie Nýdecké. Děti pracovaly s různými materiály a paní učitelka pro ně
připravovala stále nové techniky malování i kreslení.
1.skupina 13.45 - 14.45 hod.
2. skupina 15.00 – 16.00 hod.
Dětský aerobik: probíhal každé pondělí pod vedením cvičitelky Silvie Kočířové, která
za dětmi dojížděla z Olomouce. Děti tančily na známé písničky a naučily se
cvičebním prvkům aerobiku.
1.skupina 15.00-16.00 hod. (pro děti 5 a více roků)
2. skupina 16.15 – 17.00 hod. (pro děti 3 - 4 roky)
Břišní tance pro děti: pod vedením lektorky Jany Zagorové, která dojížděla za dětmi
s Olomouce.
ST 16.00 – 16.45 hod.

Velké oblibě se také těšily břišní tance pro ženy, které vedla také Jana Zagorová a ty
probíhaly každý čtvrtek ve třech po sobě jdoucích skupinách:
1.skupina 17,30 - 18,30
2. skupina 18,35 - 19,35
3.skupina 19,40 - 20,40

• Od října 2012 jsme v rámci Klubu rodičů a dětí otevřeli pro děti následující
kroužky.
Výtvarný kroužek: probíhá každé pondělí pod vedením paní učitelky Mgr. Marie
Nýdecké. Děti pracují s různými materiály a paní učitelka pro ně připravuje stále
nové techniky malování i kreslení.
1.skupina 13.15 - 14.15 hod.
2. skupina 14.30 – 15.30 hod.
Dětský aerobik: probíhá každé pondělí pod vedením cvičitelky Silvie Kočířové, která
za dětmi dojíždí z Olomouce. Děti tančí na známé písničky a učí se cvičebním
prvkům aerobiku.
Pondělí 15.45-16.45 hod.
Břišní tance pro ženy: pod vedením lektorky Jany Zagorové, která dojíždí z
Olomouce.
ČT 18.00 – 19.00 hod.

Od října 2012 začal ve Štěpánově fungovat pod vedením paní Lenky Kořenkové,
v prostorách Klubu rodičů a dětí, folklorní kroužek POMNĚNKE, který navázal na
činnost folklorního souboru v Hnojicích. Tento kroužek navštěvuje asi 10 místních
dětí, spíše mladšího věku. Scházejí se každou středu od 16.00 do 17.00 hod. Na
zkouškách se tančí lidové tance, především z naší Hané, snaží se dětem přiblížit
hanácké nářečí a staré zvyky. Někdy tančí se svými dětmi maminky a tak se děti
mohou postupně zbavit trémy. Častou obavou rodičů je to, že budou muset dítěti
pořídit kroj. Ale paní Lenka Kořenková ujišťuje, že když si přijdou s dítětem párkrát
zatančit a bude je to bavit, vždycky se to nějak udělá a kroj se buď zapůjčí, nebo se
dá postupně dohromady.
Na Vánoce folklorní kroužek Pomněnke nacvičil Malé vánočni přibeh - což je
divadelní hra o narození Ježíška v hanáckých verších a je proložena hanáckými

koledami a tancem. Tuto hru, celý soubor Pomněnke- skoro 25 dětí- předvedl
20.12.2012 v MŠ ve Štěpánově a 3.1.2013 v církevní MŠ Ovečka v Olomouci a v
církevní ZŠ v Olomouci.
Tato vystoupení byla úspěšná a mnozí dospělí byli velmi překvapeni, co takové malé
děti umí. Hanácké nářečí dělá sice většině dětí potíže, ale alespoň se s ním seznámí.
Snažíme se opravdu pozvolna přecházet z dětského poskakování k tanci. Soubor není
nic profesionálního, ale přirozenost dětí z vesnice dává každému našemu vystoupení
takovou přirozenou „barvu“. Nácvik vánočního divadla také procvičil dětem paměť a
otevřel jim nové náměty ke hraní. Nyní kroužek nacvičuje krátké pásmo o jarních
zvycích. Rádi bychom oslovili i starší školní děti, které mají zájem, aby se k nám
přidaly.
Kromě souboru Pomněnke funguje i soubor dospělých Věneček, do kterého se také
mohou zájemci přihlásit. Oba tyto soubory zaštiťuje občanské sdružení Hagnózek. Na
internetových stránkách se můžete dozvědět případná další vystoupení
www.hagnozek.cz (Za folklorní kroužek Poměnke napsala Lenka Kořenková.)

Prostory Klubu rodičů a dětí využívá ke svému tréninku taneční skupina Oáza, která
vznikla v září 2012. V současné době má 16 členů. Děvčata tančí „disco dance.“
Holky trénuje Anežka Uvízlová a Sabinka Kvapilová ze 6.A. Kroužek navštěvují
žákyně 6. a 7.třídy. Trénují 2 x týdně, v úterý od 15.30 do 17.30 hod. a ve středu od
17.00 do 19.00 hod. a každou sudou neděli od 14.00 do 18.00 hod. Oáza má za sebou
již dvě úspěšná vystoupení. První na vánoční akci v Doloplazích u Prostějova, kam
byla skupina pozvána. A druhé vystoupení na Školním plese ve Štěpánově.
Všechny kroužky se těší velké oblibě jak dětí tak i u rodičů a za to jsme samozřejmě
velmi rádi.
Všechny výše uvedené akce, nakoupení nových hraček pro děti i výtvarných potřeb
do kroužků jsme mohli uskutečnit pouze díky podpoře a finančnímu příspěvku
Obecního úřadu Štěpánov.
Na závěr bychom chtěli velmi poděkovat za vstřícnou a dobrou spolupráci panu
starostovi Jiřímu Běhalovi, panu tajemníkovi Ing. Jindřichu Přidalovi a všem z obce,
kteří nás podporují a pomáhají.
Ještě jednou, hlavně za děti, velmi děkujeme.
Mgr. Sylvie Vykydalová, Předsedkyně Klubu rodičů a dětí Štěpánov

