


Výpravy za poznáním



Nabídkové výchovné programy
• Obsahují vše, co se běžně dělá.
• Nabízí rozličné pohledy na aktivity.
• Mají  jasně definované cíle a vnitřní řád.
• Odpovídají náročností tomu, co dítě zná 

a dovede v určitém věku.

Prostě podporují přirozený RŮST.



Jsou vhodné
• Pro všechny věkové kategorie

• Pro začínající oddílové vedoucí a instruktory 

• Pro oddílové „pardály“, kteří hledají inspiraci

• Pro průvodce nových vedoucích a instruktorů

• Pro odbornou veřejnost



Mláďátka a Zvířátka
• Pro nejmladší věkovou kategorii (předškoláci, 

1. – 2. třída).

• Mláďátka – nečte/nepíše

• Zvířátka – čte/píše

• První seznamování s životem v kolektivu.

• Ochutnávka aktivit z rozličných oblastí.



Putování se psem
• Pro mladší věkovou kategorii (3. – 5. třída).

• Program je rozdělen do tří stupňů.

• Motivem aktivit je kamarádství, symbolizované

psem.

• Program podporuje aktivitu, poznávání a zdravou

soutěživost.



Tajemství staré truhly
• Pro starší věkovou kategorii (6. – 8. třída).

• Program je rozdělen do tří stupňů.

• Odkrývání Tajemství staré truhly představuje 

hledání, dobrodružství, romantiku a objevování.

• Program podporuje spolupráci a přijímání

rolí v kolektivu.



Osmá planeta
• Pro věkovou kategorii 15+ (9. třída a výše).

• Vesmírná pouť po planetách, jež představují naše Ideály.

• Je pro mladé, kteří chtějí poznávat sebe sama i své limity.

• Program učí toleranci, přijetí kritiky, zvládání emocí, 

odpovědnosti a umožňuje realizaci vlastních nápadů. 

• Podněcuje k získání kvalifikace pro práci s dětmi. 



Kde je najít
• Na Servisu Pionýra jako balík ke stažení

Ke stažení/K náplni činnosti/Nabídkové programy činnosti/Výpravy za poznáním

• Na webu Pionýra v sekci „Inspiruj se“ jako jednotlivé aktivity.

Bližší informace o programech vám také rádi poskytnou garanti 
PVC a v kanceláři vaší KOP.



Kdo se zapojí, získá
• Sady metodických a pracovních listů včetně 

informací jak na děti se specifickými 
potřebami ve vzdělávání

• Sborníky příkladů dobré praxe

• Balíček startovacího materiálu – podle úrovně 
zapojení



• Zvýhodněný doplňkový materiál pro děti –
stačí si vybrat na E-mošce v regálu Pro 
výchovné programy – podle úrovně zapojení



Zpětná vazba je třeba
a není to moc práce

Její podoba je závislá na úrovni zapojení:

- Návrhy nových aktivit - Jednoduchá čtvrtletní zpráva

- Příklady dobré praxe - Fotografie

Proč je nutná?

K dalšímu rozvoji a zajištění životaschopnosti programů.



Je tam vše, co se běžně dělá…
…a ještě něco navíc 

noveprogramy@pionyr.cz




