
JDĚTE  
VEN 

kampaň  
Deník  

do  
divočiny

TISKOVÁ ZPRÁVA

DĚKUJEME ZA POZORNOST



2

S Deníkem do divočiny si užijete  
rok plný divočinek,  

za které vás budou vaše děti milovat.

Praha, 1.3. 2016 
JDĚTE VEN, osvětový program vzdělávacího centra TEREZA, spustil Deník do divočiny  
- kampaň, která motivuje rodiny k častějšímu pobytu venku v přírodě. Deník má 12 
čísel a rodiny, které se do kampaně zapojí, obdrží 1krát měsíčně sadu pracovních listů s tipy, 
úkoly a tvůrčími nápady, které lákají děti ven do divočiny a motivují je ke zkoumání přírody 
ve svém blízkém okolí. K odběru Deníku do divočiny se lze přihlásit na stránkách programu 
www.jdeteven.cz. Kampaň poběží od 1. března 2016 do 28.února 2017.

„Někdy je to boj motivovat děti, aby s vámi šly ven. Jsou jak z divokých vajec a vy víte, že by jim 
prospělo, kdyby se vyběhaly. Venku to funguje, děti se ponoří do svých her a nakonec tam zůs-
tanou déle, než jste předpokládali. Deník do divočiny jsme vytvořili hlavně pro děti, ale pomoci 
má také rodičům. Měl by jim ulehčit vypravování ven a najdou v něm spoustu inspirace, jak čas 
s dětmi venku  příjemně vyplnit. Možná se budete divit, ale velká dobrodružství lze zažít i na vaší 
zahradě nebo na plácku před domem, vůbec není nutné vypravovat se pokaždé do lesa nebo do 
opravdové divočiny“ vysvětluje Alice Jirásková, která program JDĚTE VEN koordinuje. 

Obsahem každého čísla deníku jsou 4 pracovní listy ve formátu PDF:

•	  omalovánka - titulka měsíce;

•	  seznam úkolů a tipů, které lákají děti ven do divočiny a motivují je ke zkoumání    
  přírody. Úkoly jsou jednoduché, chytlavé a berou ohled na různé typy dětí  
  (věk, technické či  výtvarně tvořivé zájmy, pozorování detailu atd.).  
  Některé úkoly se opakují nebo se k nim v průběhu roku deník vrací např. celoroční  
  pozorování stromu nebo oblíbeného místa v přírodě;

•	  tvůrčí návody, které navazují na téma měsíce a opět inspirují k pobytu venku,  
  např. vyrábění pomůcek na pozorování přírody, vyrábění z přírodnin nebo vyrábění  
  přímo venku.

 Příležitostně bude deník doplněn tipy na knihy o přírodě, odkazy na zajímavé projekty nebo 
výletní místa v ČR, která stojí za to navštívit. V jednání jsou motivační soutěže a ocenění  
pro rodiny, které s námi budou deníky sdílet a podílet se na zpětné vazbě. 

http://jdeteven.cz/cz
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Ukázky Deníku do Divočiny
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Co Deník do divočiny přinese rodičům, když ho budou s dětmi celý rok plnit?

•	  vlastnoručně vyrobený rodinný deník, plný nezapomenutelných momentů,  
  které zažili spolu venku; 

•	  skvělý pocit, že s dětmi lépe poznali svůj oblíbený strom, místo a přírodu vůbec;

•	  jistotu, že dokáží lépe odpovídat dětem na všetečné otázky o přírodě;

•	  radost, že byli s dětmi více venku za každého počasí, a že sebe i děti dokážou  
  k pobytu venku  snadněji motivovat.

Více informací o Deníku do divočiny naleznete na stránkách www.jdeteven.cz

JDĚTE VEN (www.jdeteven.cz)  je osvětový program vzdělávacího centra TEREZA, který 
vznikl v reakci na sílící trend posledních let, kdy děti tráví podstatně méně času venku. 
Našim cílem je podporovat rodiče, aby chodili s dětmi ven častěji, protože je to dobré pro 
jejich fyzické i psychické zdraví a v konečném důsledku i pro zdraví naší planety. Chceme 
dopřát dětem dostatek času na hru venku, v přírodě, ve skutečném světě. A proto rodičům 
nabízíme nápady a rady, co a jak s dětmi venku dělat, ale také výsledky nejnovějších 
vědeckých studií, které prokazují benefity kontaktu dětí s přírodou.  

TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., je nevládní nezisková organizace, která již přes 35 
let působí v oblasti environmentální výchovy dětí a mladých lidí v celé České repub-
lice. Prostřednictvím vzdělávacích programů, seminářů a materiálů do výuky pomáháme 
učitelům u žáků rozvíjet znalosti, dovednosti potřebné pro ochranu životního prostředí a 
aktivní zapojení do života občanské společnosti.

Kontakt pro bližší informace: 
Alice Jirásková 
alice.jiraskova@terezanet.cz 
mob: (+420) 777 044 300

JDĚTE VEN 
www.jdeteven.cz 
FB JDĚTE VEN

TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú. 
Haštalská 17, 110 00 Praha 1  
tel.: 224 816 868 
www.terezanet.cz 
FB TEREZY 

http://jdeteven.cz/detail/cz/denik-do-divociny
http://jdeteven.cz/cz
http://terezanet.cz/cz
mailto:alice.jiraskova%40terezanet.cz?subject=Dotaz%20z%20TZ
www.jdeteven.cz
https://www.facebook.com/jdeteven.cz/%3Ffref%3Dts
http://www.facebook.com/Sdruzeni.TEREZA
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Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz a www.
eeagrants.cz. Program Fond pro NNO podporuje projekt “Děti žijí venku. Hrou a učením v přírodě k 

vyšší kvalitě života a zodpovědnosti vůči životnímu prostředí.”, jehož je JDĚTE VEN součástí.

JDĚTE VEN mezi dětmi - akce léto 2015


