
NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! 

Mateřská škola Klubíčko 

Grusova 448 

Pardubice 



ZÁMĚRY PROJEKTU: 

 Dlouhodobě zakotvit celou problematiku do 

školního vzdělávacího programu. 

 Zkoordinovat související činnosti a aktivity do 

jednoho smysluplného projektu.  

 Dovést pedagogy k cílevědomé pedagogické práci 

v této oblasti. 

 Vzbudit zájem a zajistit informovanost  u rodičů 

dětí z mateřské školy. 

 Seznámit děti v přiměřeném rozsahu a obsahu s 

tématem a vést je k žádoucím postojům a 

vztahům k předmětu projektu. 



NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! 

 1. Definování záměru a cílů projektu. 

 

 2. Specifikace cílových skupin projektu. 

 

 3. Oslovení partnerů projektu – návrh 

spolupráce. 

 

 4. Zpracování finální verze projektu. 

 

 5. Podání žádosti o dotaci na projekt z programu 

 Prevence rizikového chování na MŠMT ČR. 

 

 



STRUKTURA PROJEKTU: 

1. blok:   

 

Cesta do Země zdraví 

 – pojem zdraví jako 

fyzická, psychická a 

sociální pohoda a 

podmínky zdravého 

života 

 



STRUKTURA PROJEKTU: 

2. blok:   

 

Bloudění zlověstným 

lesem  

– prevence před 

zneužíváním 

návykových látek 

(alkohol, nikotin, léky, 

drogy). 

 



STRUKTURA PROJEKTU: 

3. blok: 

 

Tajemství ostrova 

přátelství 

- prevence před možným 

ohrožením ze strany 

druhých lidí (agrese, 

šikana) 

 



STRUKTURA PROJEKTU: 

Závěr: 

 

Zahradní slavnost 

 

- vyhodnocení, koncert, 

výstava  dětských 

prací, ochutnávka 

zdravých pokrmů 



BEZ KOMENTÁŘE….. 



 

 

  

CESTA DO ZEMĚ ZDRAVÍ 

  

Vzdělávací cíle:  

 Rozvíjení schopnosti dětí rozpoznat dobro a zlo. 

 Seznámení s pojmy zdraví, spokojenost, štěstí a 

jejich významem v reálném životě. 

 Prohlubování schopnosti dětí samostatně se 

rozhodovat, volit mezi několika možnostmi. 

 Vedení dětí k ochraně vlastního zdraví a 

zdravému způsobu života. 

 



CESTA DO ZEMĚ ZDRAVÍ 

Vzdělávací nabídka: 

 Pravidelné cvičení;  

 zimní sportování;  

 návštěva solné jeskyně;  

 námětová hra na lékaře;  

 nedokončené pohádky k danému tématu;  

 zdravé vaření – bylinkové čaje, ovocný salát, 

zeleninový salát; pyramida zdraví  - rozlišování 

zdravých potravin;  

 výtvarné a pracovní činnosti (kresba, malba, 

modelování, koláže); apod.  

 



CESTA DO ZEMĚ ZDRAVÍ 

Přednáška pro rodiče 

a pracovníky MŠ: 

 

Ing. Dana Marečková, 

Kruh zdraví, 

Chrudim: 

Zdravý životní styl – 

vzdálená 

budoucnost?  

 



CESTA DO ZEMĚ ZDRAVÍ 
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CESTA DO ZEMĚ ZDRAVÍ 



 

 

 
 BLOUDĚNÍ  ZLOVĚSTNÝM  LESEM 

 Vzdělávací cíle: 

 Seznámení děti přiměřeným způsobem 

s návykovými látkami a s jejich negativním 

vlivem na lidské zdraví. 

 Rozvíjení schopnosti dětí rozpoznat správné a 

nesprávné chování. 

 Seznamování dětí se způsobem ochrany vlastního 

zdraví, vědět, co zdraví škodí, co prospívá. 

 Posilování schopnosti dětí adekvátně reagovat na 

zdraví ohrožující situace, vést je ke schopnosti 

požádat o radu, o pomoc dospělého. 

 



BLOUDĚNÍ  ZLOVĚSTNÝM  LESEM 

Vzdělávací nabídka: 

 Tematické pohádky (Panenka Jablenka a kluk 

Viktor);  

 práce s encyklopediemi;  

 kooperativní činnosti pro posílení sounáležitosti a 

kamarádských vztahů;  

 komunitní kruh – vyprávění; co by se stalo kdyby 

– řešení problémových situací;  

 smyslové hry; pokusy;  

 výtvarné a pracovní činnosti (kresba, malba, 

modelování, koláže); apod. 

 



BLOUDĚNÍ  ZLOVĚSTNÝM  LESEM 

Přednáška pro rodiče: 

Mgr. Dagmar Nováková, Institut Filia, Praha; 

Prevence užívání návykových látek u dětí i 

dospělých (nikotin, alkohol, léky).  

 

Interaktivní seminář pro učitelky:  

Mgr. Zdena Lejsková, DiS., Prostor pro, o. 

s.,Hradec Králové;  

Závislostní chování (užívání návykových 

látek, alkohol, marihuana,…) 

 



BLOUDĚNÍ  ZLOVĚSTNÝM  LESEM 
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BLOUDĚNÍ  ZLOVĚSTNÝM  LESEM 



TAJEMSTVÍ OSTROVA PŘÁTELSTVÍ 

Vzdělávací cíle: 

 Upevňování sebevědomí dětí, posilování 

schopnosti vyjádřit vlastní názor. 

 Seznamování dětí se společenskými pravidly, 

vedení dětí k jejich respektování. 

 Posilování schopnosti rozpoznat možné nebezpečí 

a adekvátně reagovat. 

 Vést děti k rozlišování blízkého a neznámého 

člověka a k adekvátní reakci. 

 Rozvíjení spolupráce mezi dětmi, vést děti 

k empatii a toleranci. 

 



TAJEMSTVÍ OSTROVA PŘÁTELSTVÍ 

Vzdělávací nabídka: 

 Námětové hry „na rodinu“;  

 komunitní kruh – učit se vyjádřit vlastní pocity, 
názory;  

 společné vytváření pravidel chování a jejich 
respektování;  

 dramatizace s maňásky – řešení problémových 
situací;  

 seznámení a manipulace s předměty denního života – 
opatrnost a správné zacházení;  

 návštěva z Městské policie – beseda;   

 výtvarné a pracovní činnosti (kresba, malba, 
modelování, koláže); apod.  

 



TAJEMSTVÍ OSTROVA PŘÁTELSTVÍ 

Přednáška pro rodiče: 

Policie ČR, Pardubice;  

Jak chránit své dítě před nebezpečnými lidmi. 

 

Interaktivní seminář pro učitelky:  

Mgr. Michal Klapal, Bc. Gabriela Lepková, Prostor 

pro, o. s., Hradec Králové;  

Vztahy v kolektivu a šikana  
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TAJEMSTVÍ OSTROVA PŘÁTELSTVÍ 



ZÁVĚR - ZAHRADNÍ SLAVNOST 

Program slavnosti: 

 

 Zhodnocení projektu „Nebojím se říkat NE!“ 

 

 Koncert chlapeckého pěveckého souboru 

Bonifantes 

 

 Vernisáž výstavy dětských výtvarných prací 

 

 Ochutnávka zdravých pokrmů z jídelníčku MŠ 

 



ZÁVĚR - ZAHRADNÍ SLAVNOST 
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ZÁVĚR - ZAHRADNÍ SLAVNOST 



 

 

 

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST! 



KONTAKTY: 
Mgr. Iva Škaloudová 

466 435 777,  739 016 965 

msklubicko@seznam.cz 

www.msgrusova.cz 
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