
Preventivní výzva P-centra  
 

Výzvy druhého týdne se soustředí na to, co mají děti rády, co 

jim dělá radost a na dělání radosti ostatním! 

Budeme moc rádi za sdílení fotek z plnění úkolů s námi – ať už 

prostřednictvím Instagramu (když připojíte hashtag 

#preventivnivyzva) nebo e-mailu (prevence@cppt.cz) či 

WhatsAppu (731 183 394). 

 

Úkoly na tento týden 
 

I. POHÁDKOVÁ PROCHÁZKA  – pondělí 
 

Dnes se pokus venku najít něco, co ti připomíná pohádku, kterou máš moc rád. Může to být pohádka 
z knížky nebo filmová, to záleží na tobě. Nakresli to nebo vyfoť a sdílej s ostatními!  

(Dá se použít i jako hádanka pro zbytek třídy. Uhodnout můžete dát i rodičům, sourozencům.) 

 

II. PŘÍRODNÍ MUZIKANT – úterý 
 

Buď muzikant! Rozhlédni se po lese, po poli, po louce nebo po 
zahradě a objev něco, do čeho se dá tlouct - na co hrát. Kde se 
dají venku najít netradiční hudební nástroje? Záleží jen na tobě. 
Můžeš se natočit a hudbu doprovodit zpěvem, můžeš o tom 
spolužákům vyprávět nebo to nakreslit. 

Nezapomeň ale, že se k přírodě chováme šetrně! Snaž se proto 
hrát tak, abys venku neublížil(a) ničemu živému. 

 

 

III. SVAČINA PRO KAMARÁDA – středa 
 

Na dnešek bude potřeba trochu plánování! Domluv se s kamarádem a jděte si ven zacvičit, nebo se 
projít. Navzájem si vyrobte svačiny. Na čem si pochutnáš? Jaká svačina je tvoje nejoblíbenější? A co 
potěší tvého společníka? 
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IV. POSLÁNÍ POHLEDU - čtvrtek 
 

Dnes se vydej ven a potom na poštu! Nakresli pohled svého oblíbeného místa v přírodě, nebo ve 
městě a pošli jej někomu, koho jsi teď dlouho neviděl(a) a na koho se těšíš. 

 

 

V. VENKOVNÍ OBRAZ - pátek 
 

Buď umělec!  Při pátku pro tebe máme speciální výtvarnou výzvu. Zkus v 

přírodě vytvořit takzvaný “LAND ART “- nějaký obraz z přírodních věcí. 

Může to být zvíře, může to být květina nebo cokoliv abstraktního. Hlavní 

je, že obraz udělá radost každému, kdo půjde kolem!  

Pamatuj na to, že místo chceme zkrášlit, ale nechceme při tvorbě nic 

zničit a nikomu ublížit! 

 

 

 

  

 


