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Rodinný klub Klíček o.s. 
Jsme občanské sdružení, které vzniklo hlavně za účelem aktivního a plnohodnotného 
naplňování volného času dětí a podpory rodin s malými dětmi ve zdravém životním 

stylu, a hlavně v souladu s přírodou. Hlavní důraz klademe na maximální trávení 
volného času dětí v přírodě a s tím spojené získávání zážitků a prožitků. 

● provozujeme celodenní dětský klub pro 17 dětí (3-6let) 

● lesní klub pro děti s maminkami od 2 do 3let  

● organizujeme environmentální programy pro ostatní MŠ 

● pořádáme přednášky, kurzy, besedy apod. se zaměřením na děti, vzdělávání a 
životní prostředí 
 

 

 

 

 
 více na www.boleslavskyklicek.cz 

 



Spolupráce 

   Spolupráce  s komunitou 

● Jeden z cílů našeho o.s. je vytvoření příjemného zázemí a podmínek pro 
trávení volného času rodičů dětí z klubu ale i širokou veřejnost 

● Důležitou část vidíme v navázání spolupráce s ostatními kluby a školkami 
ve městě (formou společných programů a akcí) 

● Zapojení základních a středních škol formou programů, přednášek či při 
pomoci s údržbou areálu. Domníváme se, že společná spolupráce a sdílení 
zkušeností v našem městě chybí a rádi bychom se pokusili naplnit toto 
propojení 

● Navázání spolupráce s dalšími občanskými sdruženími a zájmovými spolky 
ve městě a vytvoření prostoru pro společné setkávání, organizování 
přednášek, workshopů apod. pro občany našeho města. 

 

 



Akce pro rodiče a veřejnost 

Aktivita klubu se rychleji rozvíjí, pokud se na konkrétní činnosti včetně jejích 
příprav podílí i rodiče a dobrovolníci. Do společné práce a za společným 
cílem se setkává skupina podobně smýšlejících lidí a vzniká tak pocit 
sounáležitosti, poznání osobní důležitosti a možnosti širokého uplatnění 
znalostí, zkušeností a dovedností, což je dobrý základ pro silnou komunitu. 

• společné brigády rodičů a přátel klíčku 

• vytvoření venkovní učebny ve spolupráci s rodiči 

• sázení darovaných stromů s chráněnou dílnou 6. 
smysl 

• vytvoření bylinkové a zeleninové zahrádky 

• společné setkávání a akce  

• aj. 



Akce pro rodiče a veřejnost 

Vzdělávání - Snažíme se vzdělávat nejen děti z dětského klubu, ale z ZŠ a SŠ. 
Nezapomínáme ani na dospělé z řad široké veřejnosti 

 

● Pořádáme vzdělávací akce pro veřejnost – např. fotokurzy, výtvarné kurzy, 
práce se dřevem aj. 

● Uspořádali jsem více jak 24 přírodovědných a cestovatelských přednášek, jak 
u nás v klubu tak na zámku v Brandýse  

● Nabízíme environmentální programy pro MŠ a ZŠ 

 

 



Akce pro rodiče a veřejnost 

Nezapomínáme ani na tradice, kulturu a společenské dění 

 

● Vítej léto – vedení výtvarné dílny na festivalu poskytovatele sociálních 
služeb Vyšší Hrádek 

● Vánoční setkání a divadélko Krab s dětmi z jiných školek a přátel 

● Masopust – oslava Masopustu s rodiči a přáteli 

● Den Země – oslava dne Země pro občany města 

● Příměstské tábory pro děti od 4 do 12 let 

● Kroužky – malý přírodovědec, astronomický, entomologický, vlastivědný 
apod. 

 

 



Spolupráce s dalšími organizacemi 

 
● Pravidelně navštěvujeme seniory v místním Domě s pečovatelskou službou. 

Děti si připravily divadélko, zpěvy i říkanky. Při Masopustu byla návštěva v 
maskách i s vyrobenými vozembouchy. 

● Spolupracujeme s chráněnou dílnou  6tej smysl. Děti chodí do dílny na 
pravidelné kurzy keramiky. Klienti dílny dětem občas zahrají divadélko a děti 
na oplátku klientům. Spolupráce je i při přípravě a vedení oslav. 

● Děti pravidelně navštěvují místní knihovnu s čtením vybrané literatury 

● Spolupracujeme s dalšími spolky např. fotoklub BrandoBol – společný 
fotokurz, Vyšší Hrádek – výtvarné dílny, divadlo Černý Petr, ostatní školky – 
výstavy.. 

 

 



Semináře ALMŠ 

 Semináře ALMŠ nás velmi inspirovaly a získané informace jsem se snažily zapracovat do 
naší činnosti a programu především: 

● v našem přístupu k dětem, přírodě, svému okolí a veřejnosti 

● vypracovali jsme cashflow a zjistili, že na konci roku budeme v mínusu (proto jsme 
uspořádali příměstské tábory) 

● utvořili jsme program a zapracovali zajímavé zvyky, tradice a oslavy  

● vypracovali jsme autoevaluaci školky a zjistili tak další potenciál k rozvoji 

● společně s dětmi jsme zjistili možná rizika a naučili se s nimi pracovat 

● inspirováni exkurzemi jsme vytvořili venkovní učebnu, hmyzoviště, přírodní 
prolézačky, bylinkovou zahradu 

● děti si vytváří své minikroniky zážitků a vzpomínek 

● jsme rádi, že se seminářů mohli účastnit i rodiče, kteří pak mohli ostatním sdělovat 
dojmy a nové informace 

 

Díky za čas a aktivitu, kterou nám ALMŠ poskytuje 

 



Tradice a rituály - Mikulášská nadílka v Klíčku 

 

● Ve spolupráci s ateliérem 6tej smysl (chráněná dílna pro mentálně 
postižené) 

● Klienti přišli pro děti udělat Mikulášskou nadílku, která se předávala na 
zahradě, děti tak měly možnost většího odstupu od čerta:o) 

● Dostavila se velmi početná družina nejen s anděly ale i zvířátky 

● Děti Mikulášské družině zazpívaly a protože byly moc statečné, dostal každý 
plátěný pytlíček a v něm překvapení. Pytlíčky dětem zůstaly na jejich osobní 
poklady, které nachází na společných výpravách po okolí. 

 



Mikulášská nadílka 



Tradice a rituály - Vánoční setkání s rodiči 

    

●  Vánoční setkání s dětmi, rodiči a přáteli zahájilo divadlo Krab Vánočním 
příběhem, který dětem jemně přiblížil význam Vánoc a jejich tradice. 

● Děti rodičům vyrobily svíčky v nedaleká svíčkárně 

● Po představení na zahradě na všechny čekal ozdobený a rozsvícený stromek, 
který děti dopoledne ozdobily samy lojovými koulemi pro ptáčky a u země 
mrkvičkami pro králíčky. U stromku jsme si společně s dětmi a rodiči 
zazpívali koledy. Po osvětlené pěšince svíčkami, cesta vedla k zapálenému 
ohni, kde bylo pro děti připravené překvapení v podobě přehrání scénky  - 
jak starý unavený Podzim předává žezlo své vlády paní Zimě, která si pro něj 
přichází, jako každý rok. Děti dostaly společný symbolický dárek – spící 
sazeničky, které budou chránit než příjde pro žezlo Jarní víla, která jim řekne, 
co s nimi udělat. ( ve spolupráci s divadlem Černý Petr) u ohně bylo 
pohoštění a zpívali se společně koledy. 

 

 



Vánoce v Klíčku 



Interaktivní výstava – Vánoční les 

 

● Dětský klub Klíček přizval ke spolupráci všechny školky a sdružení ve městě 

● Zadání pro školky bylo : vyrobte svůj originální vánoční strom. A tak vznikla 
předvánoční společná výstava stromků v areálu Brandýského zámku na 
Adventním trhu a pro úspěch byla následně další den přemístěna do Staré 
Boleslavi na náměstí v rámci vánočních trhů 

● Výstava působila jako oddychové místo pro děti a jejich rodiče, děti se 
rodičům pyšnily společnou prací dětí ze své školky 

● Výstavu doplňovaly ekohry, které v dětech rozvíjely znalosti a dovednosti: 
hmatové pytlíky, poznávání stop, házení přírodninami na cíl, skládání hada 
ze špalíků aj (okénko do společnosti - zajímavé vypozorování, jak většina 
rodičů i dětí čekala, že jde o soutěž a že je čeká jistá výhra.. také se zaráželi, 
že to není zpoplatněné) 

 



Vánoční les 



Tradice a rituály - Masopust v Klíčku 

 

● S pomocí rodičů si děti při jednom společném odpoledne vyrobily masky a 
kostýmy z použitých materiálů ( kartony, plata od vajíček, odstřižky..). S 
dětmi se po odpolednech ve školce vyráběly vozembouchy z klacků a víček 
od zavařovaček a jiných odpadních materiálů. 

● Děti si připravovaly a na Masopust zazpívaly rodičům masopustní písničky 

● Rodiče překvapili a potěšili, protože sami přišli v nádherných kostýmech a 
maskách. Po společných hrách a zpívání jsme se pustili do hodování 
přinesených pokrmů maminek a babiček. Počasí bylo mrazivé, ale domácí 
klobásky a koláče s koblihami s teplým čajem nás venku udržely. 

   



Oslava masopustu na zahradě klubu Klíček 



 
Rodiče se zapojili do přípravy občerstvení a 

  úkolů pro děti 



S dětmi jsme se vypravili do DPS, zazpívat a potěšit 
seniory 

● Děti šli v maskách s vozembouchy přes celé město až do Domu s pečovatelskou 
službou, kde děti zazpívaly a zahrály masopustní písničky. 

 

● Odměnou byla společně prožitá radost, velký potlesk a společné zpívání. 

 

● Pro klienty z DPS, to byl velký zážitek, neboť spousta z nich už s tak malými dětmi 
nepřichází do kontaktu 

    

 



Návštěva dětí z Klíčku v Domě s pečovatelskou 
službou 



Tradice a rituály - Vynášení Morany a vítání jara 

 

● Společně jsme vynesli a spálili Moranu. Na cestu ji děti vyprovodily 
básničkami a písničkami 

● Morana odplavala potokem a děti po cestě zpět do Klíčku našly opentlené 
jarní větvičky, které vzaly s sebou 

● Na zahradě se objevila unavená paní Zima, předala své žezlo Jarní víle a 
odešla spát… 

● Jarní víla se přivítala s dětmi a převzala vládu nad krajem, s dětmi se 
společně zasadily sazeničky od paní Zimy 

 



Vynášení Morany, Vítání Jara 



Tradice a rituály - Velikonoce 

 

●  Zaseli jsme osení do květináčků a pořádně zalévali, aby hezky rostlo 

● Společně jsme nabarvili vajíčka a ozdobili je barevnými puntíky z papíru 
nebo ovesných vloček 

● Z kynutého těsta jsme si upekli šneky a motánky 

● Na zahradě jsme si zahráli na schovávanou s vajíčky 

    



Velikonoce 



Psychologie vztahu k přírodě 

 



Vytváříme vztah dětí k přírodě a poznávání  koloběhů, příčin a 
následků…  

 

● jezdíme na pravidelné výlety a poznáváme své okolí 

● poznáváme život zvířátek v nedaleké mini zoo a farmě 

● navštěvujeme muzea, naučné stezky aj 

● v zimě pravidelně krmíme lesní zvěř – kachny, srnky .. 

● poznáváme jak se získává energie a z jakých zdrojů 

● vyrábíme z přírodních materiálů – hlína, ovčí vlna, dřevo 

● v klubu minimalizujeme odpad, použití chemických látek a 
plastů – využíváme přírodních materiálů 

● sledujeme produkci našeho odpadu 

● děti se starají o svojí zahrádku 

● A další.. 

 

Psychologie vztahu k přírodě 



V přírodě se cítíme dobře, i když zrovna nesvítí sluníčko… 

● Ven chodíme opravdu za každého počasí, ať prší, sněží, nebo mrzne 

● V přírodě si hrajeme i bez hraček, rozvíjíme svou fantazii, 
experimentujeme, posouváme své hranice 

● Učíme se šetrnosti k přírodě 

● Bystříme svoje smysly a zlepšujeme zdatnost 

● Přizpůsobujeme se přírodě 

● Učíme se lépe spolupracovat mezi sebou 

 

 

 

   



Psychologie vztahu k přírodě 

  

 

 

   



Vzdělávání prožitky 

 Učíme se tím, že si to zkusíme :o) 

● společně pečeme cukroví, chleba, pečivo …děti se naučily a dozvěděly jak  

● výroba loje na ohni, výroba svíček, vytvoření zahrádky s dětmi a rodiči aj 

● výroba hmyzoviště – konzultace s entomologem 

● výroba hudebního koutku z odpadů a přírodnin 

● společné nákupy s dětmi – děti se učí výběru a placení 

    

    



 
Na návštěvě v mateřské škole 

● Navštěvujeme se s mateřskou školou U Kohouta 

● Pozvali nás např. na  představení klauna Pepina s pejsky  

● Děti z MŠ byly zase u nás na zahradě, kde se dozvěděly plno nových věcí o 
přírodě a zjistily, že nepotřebují prolézačky, aby se pobavily 

● Občas zajdeme na společnou procházku 

 

 

 



Využíváme odpadový materiál 

 

● Z odpadového a nepotřebného materiálu si vyrobíme hračky namísto 
kupování nových a drahých věcí 

● Udělali jsme si přesýpací stroj z kartonu a  kelímků od jogurtů 

● Housenku z kartonových koleček a PET víček 

● Hudební koutek ze starého nádobí apod. 

● Na procvičování barev – ruličky a dřívka od nanuků 

● Učíme děti předcházet vzniku odpadu a proč mají třídit odpad 

 

    

    



Vzdělávání pro udržitelný rozvoj 
 



 
Na Den Země byla připravena stanoviště s různými úkoly, kde si každý 

zájemce mohl například 

● Vyrobit dešťovou hůl z odpadních a přírodních materiálů 

● Vyrobit  a pomalovat si maňáska na prst z dřeva, plátna a kůže 

● Vyrobit si své malé chůdy ze dřeva a provazu 

● Vytvořit společného velkého motýla z odstřižků látek formou mandaly na 
zemi 

● Shlédnout několik pohádkových představení 

● V řemeslné dílně uplést košíček z pedigu, vyřezat loďku, vykovat přívěšek, 
ozdobit si perníček, ozdobit svůj jarní věneček  apod. 

● a oslavit Den Země společným tancem Všehomíra kolem ohně :o) 

Den Země – akce pro veřejnost 



Příjemně strávený Den Země v zahradě Klíčku 



 
Výstava ke Dni Země vznikla ve spolupráci mateřských 

a základních škol s klubem Klíček 
„Vdechněme věcem druhý život"  

 
   

● K vidění byly hračky, hry a výtvarné dekorace z nepotřebných a odpadových 
materiálů 

● Výstava byla interaktivní, spoustu věcí si děti mohly vyzkoušet a osahat. 
Např. člověče nezlob se, přesýpací stroj, kelímky na chytání kuliček na 
provázku, ruličky k rozpoznávání barev, apod. 

● Výstavu v následujících dnech navštívily děti z ostatních místních školek 

 

    

 

 



Vdechněme věcem druhý život 



Pravidla práce s rizikem 

 

● Při pobytu venku jsou jasně stanovená  pravidla, která děti znají a 
respektují 

●  Spodní část zahrady není oplocená, víme kde je pomyslná hranice kam 
už nechodíme 

●  V těsném sousedství Klíčku je volně přístupná tůň, i zde je třeba 
ostražitost 

● Pohybujeme se i ve městě a v blízkosti silnice, zde jsou děti zvyklé chodit 
ve dvojicích 

● Pokud není chodník, děti se pohybují při kraji po jednom za sebou. 
Hrajeme si na hada 

 

Po absolvování kurzu ALMŠ jsem zhodnotili rizika na naší zahradě 

 

 



S rizikem žijeme každý den 



Hodnocení rizik - Spodní zahrada 

Pravděpodobnost (1 - velmi nepravděpodobné, 2 – pravděpodobné, 3 – velmi pravděpodobné) 
Následky (1 – mírné, 2 – závažné, 3 – velmi závažné) 
Míra rizika ((P x N); 1 – minimální, 2 – přijatelné, 3- 4 – mírné, 5 – 7 – podstatné,  8 – 9 – nepřijatelné) 
 



Práce s rizikem 

 

● Akce pro školky, aby se děti naučily jak 
bezpečně zacházet se psy 

● Ukázka práce záchranářských psů 



Klíček spolupracuje s knihovnou – chodíme na 
pravidelné čtení a výpůjčku 



Zahradničení v Klíčku - sázíme, plejeme, zaléváme 



Brigáda s rodiči, úklid zahrady v Klíčku 

 

● Areál zahrady ležel dlouho ladem, proto nás čekalo hodně práce 

● Uklidili jsme venkovní kůlny, shrabali hromady listí, vynosili starý nábytek, 
odnosili odpadky, střepy, dráty… 

● Zahrada hodně prokoukla, lebedu a kopřivy snad postupně nahradí tráva a 
květiny 

● Z venkovní kůlny vznikla venkovní učebna, kterou jsme zútulnili světlým 
nátěrem,  okénkem 

 



Společný úklid zahrady před a po 



Divadélko v Klíčku – Jak pejsek s kočičkou vařili dort 

● Klienti z ateliéru 6tej smysl přišli dětem zahrát divadlo 

● Děti jim na oplátku zahráli veršovanou pohádku O koblížkovi.    

    

 



Výtvarné dílny na hudebně divadelním festivalu 
 Vítej léto 

Počasí vyšlo opravdu letní a náš klíčovský workshop tak mohlo navštívit hodně dětí a to 
jsme opravdu rádi. Kromě loutek si vyráběli jo-jo nejen děti, ale i pro ty, co už dávno 

odrostli :o) 

 

 

    

 



Divadélko na divadelním Festivale Kašparů 

 

● Děti si připravily vystoupení nejen pro rodiče, ale i pro ostatní návštěvníky 
divadelního Festivalu Kašparů  v nedalekých Čelakovicích 

    

 



Pro rok 2013/2014 máme celou řadu cílů a 

nápadů např.: 

● Rozšířit aktivity dětského klubu (např. pravidelné výlety s rodiči, společné 

akce, společné večery, školky v přírodě, spaní v klubu aj) 

● Zajištění supervize klubu – pedagogická supervize 

● Rozšířit a navázat spolupráci s dalšími kluby,organizacemi a spolky 

(společné projekty, aktivity a setkávání) 

● Vytvořit zázemí pro environmentální vzdělávání – Ekocentrum – Ekoklub 

(např. vytvoření naučné stezky, geopark, hmatová stezka, poznáváme 

stromy, zoo koutek) 

● Rozšířit environmentálně vzdělávací programy pro MŠ, SŠ a organizace 

● Rozšířit kroužky pro mládež s přírodovědnou tématikou 

● Pravidelné víkendové akce – kurzy, akce v přírodě, výtvarné dílny aj. 

● Pořádání akcí pro veřejnost – přednášky, kurzy, workshopy, slavnosti, dílny, 

herní večery aj.  

    

 



Rodinný klub Klíček o.s. 

     

Lázeňská 708/39 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

2500 01  

IČO: 22716971          

klubklicek@gmail.com  

Tel: 724 742 094 

 

 
www.boleslavskyklicek.cz 

http://www.boleslavskyklicek.cz/

