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VÁŽENÝ TÍM MŠ,

VITA JTE V T ÝŽDNI TAKE ME OUT!

SKUTOČNE SA TEŠÍME, ŽE STE SA ROZHODLI PRIDAŤ DO SKUPINY ŠKÔL Z RÔZNYCH 
KRAJÍN S TISÍCKAMI DETÍ A STOVKAMI UČITEĽOV, KTORÍ CELÝ TENTO TÝŽDEŇ BUDÚ 

TRÁVIŤ KAŽDÝ DEŇ VONKU!! 
PROSÍME VÁS, SKÚSTE ZOBRAŤ DETI VON KAŽDÝ DEŇ, VIAC AKO ZVYČAJNE, ABY SI 

MOHLI NAPLNO UŽÍVAŤ VŠETKY MOŽNOSTI, KTORÉ PRINÁŠA VONKAJŠIE PROSTREDIE!
UŽITE SI SPOLU S NIMI TENTO ZÁŽITOK A DAJTE NÁM O TOM VEDIEŤ!

AK POČAS TÝŽDŇA BUDETE ZHOTOVOVAŤ FOTOGRAFIE ALEBO VIDEÁ A BUDETE ICH 
CHCIEŤ ZDIEĽAŤ S OSTATNÝMI ÚČASTNÍKMI TÝŽDŇA VONKU „TAKE ME OUT“, BUDEME 

VEĽMI RADI!

UISTITE SA LEN PROSÍM, ŽE MÁTE NA TO POVOLENIE ČI SÚHLAS OD RODIČOV DETÍ!

VZOR FORMULÁRA SÚHLASU NÁJDETE NIŽŠIE V TOMTO DOKUMENTE.

OBRÁZKY ALEBO VIDEÁ MÔŽETE ZDIEĽAŤ PRIAMO V FB SKUPINE TAKE ME OUT: 

https://www.facebook.com/groups/123299678368986

ALEBO NÁM ICH MÔŽETE POSLAŤ EMAILOM A MY ICH BUDEME ZDIEĽAŤ ZA VÁS/VO FB 
SKUPINE ALEBO NA STRÁNKACH PROJEKTU https://takemeoutproject.eu/ .

NA KONCI TÝŽDŇA VÁS POŽIADAME O VYPLNENIE KRÁTKEHO FORMULÁRA SPÄTNEJ 
VÄZBY, 

ZA KTORÚ VÁM VOPRED ĎAKUJEME!

VITAJTE V TÝŽDNI TAKE ME OUT – TEŠÍME SA, ŽE STE S NAMI VONKU

VITAJTE!

https://www.facebook.com/groups/123299678368986
https://takemeoutproject.eu/


INFORMÁCIE PRE RODIČOV:

Vážení rodičia, radi by sme Vás informovali, že počas týždňa ...........................máj/november sa 
naša škola a Vaše dieťa zúčastnia kampane „TAKE ME OUT“ – Týždeň vonku. „TAKE ME OUT“ týždeň je 
medzinárodná kampaň propagujúca využívanie vonkajšieho prostredia v predškolskom i školskom 
veku dieťaťa, aby deti mohli získať všetky výhody, ktoré pobyt vonku a príroda prináša. Počas týždňa 
budeme každý deň s deťmi vonku, dlhšie ako zvyčajne, a užívať si vonkajšie a prírodné prostredie, 
ktoré poskytuje výborné podmienky na učenie sa a hru. Veríme, že počas tohto týždňa sa posilní 
imunitný systém vášho dieťaťa, zvýši chuť do jedla, skvalitní sa spánok, podporí motivácia chodiť 
do školy, prebudí sa kreativita a posilní prirodzené učenie. Aby vaše dieťa mohlo získať všetky tieto 
výhody, prosíme vás, aby ste dieťaťu so sebou pribalili staršie oblečenie, v ktorom sa bude cítiť 
komfortne a v ktorom bude mať možnosť bez obáv sa zašpiniť. Je možné, a pravdepodobné, že sa vaše 
dieťa vonku zablatí alebo zašpiní. Budeme sa snažiť tráviť vonku dlhší čas ako zvyčajne, každý deň, 
za každého počasia, okrem extrémnych podmienok. Ak pôjdeme na dlhší výlet, budeme vás o tom 
informovať deň vopred, aby ste mu pribalili extra občerstvenie alebo fľašu s vodou. V opačnom prípade 
bude dieťa dostávať všetky jedlá a občerstvenie v MŠ ako zvyčajne.
Počas tohto týždňa by sme chceli taktiež zhotovovať fotografie alebo natočiť krátke videá z našich 
aktivít a podeliť sa o ne s ostatnými školami zapojenými do Týždňa vonku - TAKE ME OUT, keďže ide 
o medzinárodné, globálne podujatie. Aby to bolo možné, prosíme vás o Vaše povolenie a súhlas so 
zhotovovaním fotografií alebo videí z aktivít realizovaných počas týždňa. V prípade, že nesúhlasíte s 
tým, aby bolo Vaše dieťa na fotografiách, prosíme Vás, informujte nás o tom.
Veríme, že každodenný pobyt vonku posilňuje imunitný systém, radosť a šťastie detí. 
Pokiaľ máte nejaké otázky alebo obavy, neváhajte sa s nimi, prosím, obrátiť na triedneho učiteľa Vášho 
dieťaťa. 
Ak máte cez týždeň voľný čas, a chuť pridať sa k nám, ste vítaní!
Ďakujeme, že podporujete svoje dieťa v užívaní si pobytu vonku!

V..........................dňa.................................2022
Podpis učiteľa _
Podpis rodičov _

Predtým, než sa prihlásite na aktivity „TAKE ME OUT“ týždňa, odporúčame Vám informovať 
o tom rodičov detí. V rovnakom čase ich môžete požiadať aj o povolenie na fotografovanie 
detí počas aktivít vonku. Inšpiráciu môže získať z textu nižšie:

INFORMÁCIE PRE RODIČOV,
SÚHLAS RODIČOV



ČO MÔŽETE ROBIŤ VONKU  
POČAS T ÝŽDŇA TAKE ME OUT?

Čokoľvek!

1. Urobte si celodenný projekt, na jeden deň v týždni, každý deň, alebo urobte 
projekt na celý týždeň.

2. Preskúmajte a učte sa o stromoch  – preskúmajte svoju oblasť a zistite, aké 
stromy máte vo svojom okolí. Zbierajte listy, konáriky, kôru, zisťujte podobnosti, rozdiely, 
porovnávajte, sledujte detaily, životný stav stromu, zmerajte výšku, šírku, nájdite najvyšší, 
najnižší, tvorte umenie zo zozbieraných prírodnín, prečítajte si príbeh/rozprávku, zahrajte 
divadlo, spievajte, maľujte, obliekajte sa ako strom, vymyslite príbeh, tancujte, skúmajte, 
čo žije na strome. Vytvorte malý les z prírodnín, hrajte sa v malom svete. Potrebujeme 
stromy? Prečo? Čo sa stane tam, kde nie sú žiadne stromy?

3. Skúmajte a spoznávajte kvety   – hľadajte podobné, pozorujte, počítajte, 
merajte, maľujte, zbierajte bylinky, varte z nich čaj, varte a pečte s kvetmi na ozdobu, 
vytvorte pieskové koláčiky zdobené kvetmi, hľadajte včely, sú tam včely? Tvorte, maľujte, 
modelujte, hľadajte poklady a rôzne farby, tvary, tvorte pexesá,....pomenujte kvety, ktoré 
rastú vo vašom okolí....kto si ich zapamätá najviac? Potrebujeme kvety? Prečo? Čo sa 
stane, ak nebudú existovať žiadne kvety?

4. Skúmajte a spoznávajte vzduch  – zatvorte oči a dýchajte, nadychujte sa a 
vydychujte.....čo dýchame? Čo môžeme „cítiť “ vo vzduchu? Prečo potrebujeme vzduch, 
ako vzniká? Čo ho produkuje? Čo vzduch čistí a čo znečisťuje? Kreslite, maľujte, čítajte, 
tancujte, behajte vo vetre, hrajte rolové hry...

NÁPADY NA AKTIVITY



5. Skúmajte a učte sa o oblohe  – pozorujte, sledujte oblaky, čítajte, maľujte, 
kreslite, spoznávajte oblaky – ako vznikajú? Sú všetky rovnaké? Sledujte rannú oblohu, 
obednú oblohu, večernú/nočnú oblohu...vidíte zo svojho miesta hviezdy? Prečo áno alebo 
prečo nie? Maľujte, spievajte pesničky, čítajte rozprávky, vymyslite príbeh....

6. Skúmajte a učte sa o vode  – čo viete o vode? Kde nájdete vodu? Ako môže voda 
vyzerať? Má nejakú farbu? Chutí každá inak? Prečo je potrebná v prírode? Dokážeme žiť 
bez vody? Odkiaľ voda pochádza? Kam tečie? Čo sa stane, ak nebude existovať voda? Čo 
môžeme urobiť, aby sme udržali vodu v krajine? Aký je to pocit byť vo vode, pod sprchou, v 
mori, v bazéne? V snehu? V daždi? Čo sa stane, ak kvet nemá dostatok vody? A čo zvieratá? 
A čo my?

7. Preskúmajte a spoznajte pôdu  – akú má farbu? Akú textúru? Akú vôňu? prečo 
je to tak? Čo žije v pôde? Ako sa pôda stáva pôdou? Potrebujeme pôdu? Vyzerá pôda na 
rôznych miestach rovnako? Prečo je to tak? Vytvorte malé mestečko v pôde pre chrobáčiky, 
maľujte, kreslite, robte land art, obrázky, čítajte príbehy...

8. Preskúmajte a učte sa o chrobákoch  – hľadajte ich, vymýšľajte si o nich otázky, 
hľadajte odpovede, skúmajte, tvorte, čítajte príbehy, zahrajte si príbeh, vytvorte si hmyzí 
hotel....Čo potrebujú chrobáky, aby sa na vašom dvore cítili vítané? Je hmyz potrebný? 
prečo?

9. Preskúmajte a spoznajte voľne žijúce zvieratá  – sú nejaké vo vašej oblasti? Čo 
o nich viete? Sú v prírode potrebné? Čo môžeme urobiť, aby sme im pomohli? Prečítajte si 
rozprávku, spievajte piesne, hrajte rolové hry, tancujte...

10. Urobte si deň varenia vonku  – čo všetko môžete vonku variť? Aké ingrediencie 
potrebujete? Aké jedlo budete spolu chystať? 

11. Postavte si bunker  – z čoho sa dá postaviť bunker? Budete tam môcť aj 
oddychovať, čítať? Alebo si vytvoríte úkryt – „základňu“ na pozorovanie vtákov na 
kŕmidlách? Alebo iglu?



12. Hľadajte poklad  – nechajte staršie deti, aby pre deti z mladšej triedy pripravili 
hľadanie pokladu!

13. Športový deň  – aké športy môžete robiť vonku? Aké športy zvyčajne robia ľudia 
vo vašom okolí? Je šport a fyzický pohyb dôležitý? Prečo? Môžete si spraviť olympiádu na 
vašom školskom dvore? Prečítajte si príbeh, hrajte rolové hry, robte rôzne výtvarné diela 
o športoch, tancujte a behajte, športujte!

14. Deň tanca  – majú všetky krajiny rovnaké tance, alebo sa tradičné tance líšia? 
Páči sa vám tancovanie? Vieš tancovať na akúkoľvek hudbu? Dokážete vytvoriť  spoločný 
tanec? Ak sa rozdelíte do skupín a budete tancovať na rovnakú hudbu, bude to rovnaké? 
Alebo môže každá skupina vytvoriť iný tanec? Dokážeš tancovať celý deň? Medzi tancom 
si dajte občerstvenie, prečítajte si rozprávku, počúvajte hudbu pri ležaní a relaxovaní....

15. Hudobný deň  – počúvajte, hrajte na hudobné nástroje, vyrábajte si nástroje, 
počúvajte rôzne zvuky, hádajte, aký je to nástroj...ako sa vyrába? Je hudba rôznorodá? 
Aj príroda produkuje hudbu/zvuky? Čo môžete maľovať alebo kresliť pri počúvaní hudby? 
Môžete si spolu vybrať svoju pesničku na TMO týždeň vonku?

16. Deň príbehov  - čítanie, hranie rolí, kreslenie a umenie, tvorenie, útulný kútik na 
oddychové aktivity...

17. Piknikový deň  – pripravte si spolu zdravé občerstvenie, nápoje, hry, ktoré môžete 
hrať, prineste si deky a užite si deň vonku

18. Daždivý deň  – viete, aký je to pocit, keď máte na tvári kvapky dažďa? Dokážete 
nájsť najväčšiu kaluž vo okolí? Dokážete chytiť dážď? Je dážď užitočný? Ako môžeme 
využiť dažďovú vodu? Potrebujú ju zvieratá, pôda, rastliny, kvety? Chceme, aby nám 
voda vytiekla do rieky a mora, alebo chceme, aby zostala v zemi? Prečo je to dôležité? 
Bude pršať, ak v zemi nezostane žiadna voda? Odkiaľ pochádza dážď? Ako sa obliekame 
v daždivom dni, čo potrebujeme, aby sme sa vonku v daždivom dni cítili pohodlne? Viete 
zmerať, koľko dažďa naprší počas dňa/týždňa? Počúvajte zvuky dažďa...ako sa pri tom 
cítite? Viete spievať a tancovať v daždi? Môžete urobiť malú riečku či potôčik, jazierko pre 
člnky vo svojom pieskovisku?



19. Čo je to za povolanie? - Hrajte rolové hry a hádajte, spoznajte rôzne profesie. 
Čítajte príbehy, kreslite, tvorte.....Vonku!

20. Aký je to vták? – učte sa, skúmajte, pozorujte, čítajte, počúvajte, počítajte, 
hrajte sa, stavajte hniezdo, kŕmte ich, strihajte papier, kreslite, maľujte, ....čo viete o 
konkrétnom vtáčikovi a vtákoch všeobecne? Ako sa majú vtáčiky u vás na dvore? Ako sa 
môžu mať/ cítiť lepšie? 

21. Aká je to krajina?  - počúvajte národné piesne z rôznych krajín, prečítajte si 
rozprávky, naučte sa vlajky, čo viete o tejto krajine? V čom sa líši od tej vašej? Sú ľudia 
všade rovnakí? Čo jedia? Aké majú tradície? Čo máme spoločné? Kam by vás zobrali na 
výlet? Ako by ste sa pozdravili? Ako by ste hovorili? Kam by ste ich vzali na výlet? Myslíte, 
že by sa im to páčilo? Čo by ste im dali jesť? Zahrajte sa rolové hry!

22. Deň všímavosti  – pozorujte pokojne, v tichosti, v každom detaile....svojho 
kamaráta, kvetinu, mravca, hračku, ....čo si všimnete?  Možno niečo, čo ste doteraz 
nevideli? Ako sa cítite? Ako sa asi cíti kamarát, kamarátka? Prečo? Koľko rôznych farieb 
nájdete v okolí? Tvarov, zvukov?

23. Deň/týždeň priateľstva  – vyberte si meno kamaráta a celý deň/týždeň sa o 
neho starajte, pomáhajte, všímajte si, ako sa má, podeľte sa o to, čo máte s kamarátom/
kamarátkou spoločné, pripravte malý darček, rozprávajte/ alebo nakreslite to, čo sa vám 
na danej osobe páči – vytvorte strom láskavosti o každom dieťati v skupine – kde všetky 
ostatné deti uverejnia pozitívne vyjadrenie/obrázok, prečo sa im to dieťa páči....čo na 
ňom/prečo ho majú radi...

24. Deň učebných osnov  – vezmite si akúkoľvek aktivitu, ktorú potrebujete urobiť 
podľa vášho učebného plánu alebo školského plánu, ktorú by ste robili vo vnútri a robte 
ju vonku!

25. Staňte sa malým novinárom  – nechajte deti pripraviť si informácie o sebe, robiť 
sprievodcov ich škôlkou alebo areálom a podať správu o TAKE ME OUT TÝŽDNI svojim 
kamarátom z iných krajín. Pripravte krátke video, pozdrav a ukážte ostatným deťom 
z iných krajín, ako si užívate pobyt vonku.



Prosím, berte vyššie uvedený zoznam len ako inšpiráciu, nie nutnosť realizovania navrhovaných aktivít!
Vonku môžete robiť čokoľvek, čo vás napadne a čo deti baví!

Najdôležitejšie je zobrať ich von!

Pre inšpiráciu si pozrite aj náš vzorový plán pre deň vonku, ktorý nájdete v angličtine tu:
https://takemeoutproject.eu/sk/zdroje/

UŽITE SI TÝŽDEŇ VONKU NAPLNO SPOLU S DEŤMI!

Základné školenie o každodennom používaní outdoorového prístupu a veľa inšpirácie nájdete 
v našich bezplatných Tréningových moduloch, Námetoch na aktivity, v Príručke pre učiteľa, 

Štandardoch alebo v Sprievodcovi pre rodičov na našich webových stránkach:
https://takemeoutproject.eu/

Tento materiál bol pripravený v spolupráci s:
Trine Andreasen, Søren Emil Markeprand, Margery Lilienthal, Anna Liisa Tamm, PhDr. Roman Kroufek, PhD.,  

Mgr. Barbora Lanková, Ing. Jozef Kahan, PhD., Mgr.  Hana Uhrínová, PaedDr. Adriana Kováčová, Mgr. Vladimír 
Fedorko, PhD., Mgr. Ing. Vladimír Gerka, PhD., Mgr. Vladimír Piskura, PhD., Mgr. Milica Sabol, PhD, Mgr. Janka 

Sýkorová

Text neprešiel jazykovou korektúrou.

Výstup je súčasťou projektu Erasmus+ č. 2019-1-SK01-KA201-060775 s názvom Taking learning outdoors – 
supporting the skills of pre-school managers in outdoor education and care – TAKE ME OUT II. – Happy childhood 

happens outside – STEP HIGHER.
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