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Dobrý den, 

rádi bychom Vám představili výchovně vzdělávací programy, které nabízíme 

ve školním roce 2019/2020. Programy z naší dílny se vyznačují loutkami a technikami 

dramatické výchovy. Zaměřujeme se na obnovu tradice loutkářství u nás, kdy děti 

seznamujeme s různými druhy loutek, na které se nejen dívají, ale se kterými hlavně 

přicházejí do interakce. Divadelní příběhy jsou totiž doprovázeny mnohými 

dramatickými technikami, které podporují rozvoj osobnostních a sociálních 

dovedností dětí, např. v environmentální výchově, kooperaci ve skupině, socializaci 

a v rozvoji ctností jako je přátelství, odvaha, respekt, pomoc druhému a další. 

Naši herci jsou studenty nebo absolventy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 

v Brně. Většina z nich pochází z Katedry sociální pedagogiky, kde studovala 

specializaci Dramatická výchova. Právě zmiňovaná specializace přivedla zakladatele 

divadla k myšlence využívat loutky v rámci výchovně vzdělávacích programů. Této 

myšlenky se držíme již od roku 2013 a snažíme se, aby loutky byly stále tím krásným 

v našem životě. 

Pro školní rok 2019/2020 jsme si připravili několik novinek. Především přicházíme 

s pokračováním úspěšného programu Smolařínek s názvem Smolařínek u vody. Další 

program je O Mikuláši a dětech ve světě, který je určený především těm, u koho jsme 

již byli s Mikulášským programem vícekrát. Poslední novinkou je program Zdravě 

a Nezdravě zaměřený na zdravou stravu. 

Budeme moc rádi, jestliže si vyberete některý z nabízených programů. Pokud se Vám 

žádný z programů nehodí, můžete nás oslovit s požadavkem, co byste si přáli. Rádi 

Vám vytvoříme program přímo na míru. 

Přejeme Vám hodně trpělivosti a klidu v tomto školním roce. 

Vaši herci a lektoři z Divadla Bez Pravidel. 
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Smolařínek 
 

Příběh o dřevěné postavičce s duší, které nikdo neřekne jinak než Smolařínek. Kudy 

chodí, tam se mu něco stane. Jednoduše můžeme říci, že se mu lepí smůla na paty. 

V příběhu se postupně seznámíme s hasičem, policistou a doktorem, kteří Smolařínka 

učí, jak předcházet různým nebezpečím. Příběh je interaktivní a děti se stanou jeho 

součástí. Jedná se o preventivní výchovně vzdělávací program, který obsahuje situace, 

které se mohou dětem stát každý den. Rádi do programu zakomponujeme 

i požadavek paní učitelky/učitele na konkrétní situaci úrazu dítěte. 

 

Téma:   Prevence úrazu 

Cíl: Děti se naučí jak se při určitých krizových situacích zachovat a jak 

předejít úrazu. 

Délka:  45 minut 

Cena:   75 Kč/dítě, v případě míň jak dvacet dětí – 1 500 Kč 

 

Program vznikl ve spolupráci s Nadačním fondem Modrý hroch. 
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Smolařínek u vody 
 

Příběh o Smolařínkovi má své pokračování. Smolařínek již ví, jaká nebezpečí na něj 

číhají v každodenních situacích, ale jak se objeví někde u vody, tak je zle. Stejně jako 

děti, i nás smolařínek jezdí s rodiči na dovolenou k moři. Naštěstí se však seznámí 

s rybářem, který žije celý život na lodi a ví, v čem je voda nebezpečná. Společně s dětmi 

se budou plavit po moři, aby si ukázali možné nástrahy, které na ně v moři a na jiných 

vodních plochách, čekají. 

 

Téma:   Prevence úrazu u vody 

Cíl:   Děti se naučí jak se správně chovat u vody a jak předejít úrazu. 

Délka:  45 minut 

Cena:   70 Kč/dítě, v případě míň jak dvacet dětí – 1 400 Kč 

 

Program vznikl ve spolupráci s Nadačním fondem Modrý hroch. 
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Kašpárku, takhle ne! 
 

Příběh o Kašpárkovi je velice podivuhodný. Kašpárkovi totiž chybí i to nejzákladnější 

vychování. Děti zhlédnou Kašpárkův příběh, který nedopadne úplně nejlépe. 

Následně se do něj vypraví spolu s vypravěči, aby mohly Kašpárkovi poradit a naučit 

jej, jak by se měl správně chovat a tím změnit konec příběhu. Děti si skrze interaktivní 

příběh s dramatickými prvky osvojují a upevňují základy slušného chování a učí se 

reflektovat, jak bychom se měli chovat k druhým (kamarádi, senioři, rodiče, učitelé 

apod.). Dále rozvíjí své schopnosti imaginace, pohybové a komunikační dovednosti. 

 

Téma:   Základy slušného chování, pomoc druhým 

Cíl: Děti dokáží vysvětlit, jaké jsou základy slušného chování a jak 

bychom se měli chovat k druhým. 

Délka:  45 minut 

Cena:   65 Kč/dítě, v případě míň jak dvacet dětí – 1 300 Kč 
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Odpadkáčci 
 

Naše společnost nyní produkuje nejvíce odpadu od okamžiku, kdy se na naší planetě 

objevil život. Můžeme nějak pomoci, aby na naší planetě bylo stále k žití? Musíme si 

zapamatovat, že neexistuje žádná planeta B. Loutky Papíráka a Plastěnky ví, jak na to. 

Interaktivní formou se společně naučíme a vyzkoušíme si, jak správně třídit odpad. 

Mimo to se dozvíme, že mnoho věcí můžeme znovu využít a užít si s nimi mnoho 

legrace. 

 

Téma:   Třídění a recyklace odpadu 

Cíl: Děti se seznámí s tříděním odpadu, recyklací a kreativním 

využitím recyklovatelného odpadu. 

Délka:  45 minut 

Cena:   65 Kč/dítě, v případě míň jak dvacet dětí – 1 300 Kč 
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Zdravě a Nezdravě 
 

‘’Jé, já bych si dal brambůrky. Nepůjdeme si je koupit?’’ řekl Nezdravě, ale když se na něho 

Zdravě zahleděl, hned věděl, že se mu to úplně nelíbí. A proč? Protože Zdravě ví, že by měl 

Nezdravě více přemýšlet nad tím, co je pro něj zdravé. 

Děti se seznámí s dřevěnými kamarády, kteří se stále dohadují o tom, jaké jídlo je 

zdravé a jaké ne. Nezdravě má stále na něco chuť a nejvíce má rád sladkosti a slanosti. 

Zdravě zase raději ovoce a zeleninu. Společně s nimi se podíváme na to, co a v jaké 

míře bychom měli jíst. 

 

Téma:   Zdravá strava 

Cíl: Děti se naučí, jaké jídlo je zdravé a jaké nezdravé. Zjistí, čeho by 

měli jíst více a co by měli omezit. 

Délka:  45 minut 

Cena:   65 Kč/dítě, v případě míň jak dvacet dětí – 1 300 Kč 
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O Mikuláši a rybáři 

(Mikulášská nadílka) 

 

Věděli jste, že je sv. Mikuláš patronem všech rybářů? A ví to i děti? Pocestný rybář 

dětem povypráví příběh, který zažil na moři. Prozradí jim, jak sv. Mikuláše poznal 

a jak mu Mikuláš pomohl. Společně s dětmi tento zajímavý příběh znovu prožije 

a zakončí ho společným přivoláním sv. Mikuláše tzv. sněhovou poštou. Ten přijde 

s Andělem a malým dřevěným čertem (loutka) a blíže děti seznámí se svým životem. 

Program je zakončený Mikulášskou nadílkou (školky si balíčky připravují sami). 

 

Téma:   Sv. Mikuláš, Mikulášská nadílka 

Cíl: Děti se seznámí s příběhem sv. Mikuláše. 

Délka:  45 minut 

Cena:   65 Kč/dítě, v případě míň jak dvacet dětí – 1 300 Kč 

 

Program realizujeme jen v období Mikuláše.  

 

 

 

 

http://www.divadlobezpravidel.cz/
mailto:michael@divadlobezpravidel.cz


 
           www.divadlobezpravidel.cz   

 

 
Divadlo Bez Pravidel, z.s. 
IČO: 04249305 
michael@divadlobezpravidel.cz 
+420 775056894 

 

O Mikuláši a dětech ve světě 

(Mikulášská nadílka) 

 

Sv. Mikuláš byl již za svého života velmi oblíbeným mezi lidmi, jelikož byl velmi štědrý 

k potřebným a chudým lidem. Může sv. Mikuláš svým chováním motivovat také nás?  

Děti navštíví bývalý žebrák, který žil v obrovské bídě a jen díky sv. Mikuláši nyní 

může žít šťastný život. Bývalý žebrák děti seznámí s problémy, se kterými se děti 

ve světě potýkají, a společně s nimi vymyslí možnosti, jak jim pomoci. Následně 

přivolají sv. Mikuláše, který přijde s Andělem a malým dřevěným čertem (loutka). 

Program je zakončený Mikulášskou nadílkou (školky si balíčky připravují sami). 

 

Téma:   Sv. Mikuláš, Mikulášská nadílka 

Cíl:   Děti se seznámí s příběhem sv. Mikuláše a s problémy ve světě. 

Délka:  45 minut 

Cena:   65 Kč/dítě, v případě míň jak dvacet dětí – 1 300 Kč 

 

Program realizujeme jen v období Mikuláše.  
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