
 

Zdravý mikroregion „Drahanská vrchovina“ 
pořádá od 1. 10. do 31. 10. 2016 kampaň 

DNY ZDRAVÍ 2016 

 

 
 

 

 MŠ Krásensko 
zdravé mlsání – výroba zdravých musli příšerek, 
výstava ovoce a zeleniny, pečení štrůdlíků, sportem 
ku zdraví – vycházka do lesa, hry v přírodě, 
nemocnice pro medvídky – projekt studentů 
Masarykovy univerzity, výroba společenské hry 
zdravé pexeso, výtvarné tvoření – malujeme pro 
zdraví, barvy podzimu 

MŠ Studnice 
beseda o zdravém životním stylu (potravinová 
pyramida, zdravá školka, vliv životního prostředí 
na zdraví člověka, prevence před návykovými 
látkami), práce s pracovními listy „Zdravá školka“, 
příprava zdravých jídel, práce s ovocem a 
zeleninou, sportovní a pohybové aktivity 
 

 

 MŠ Ruprechtov 
nemocnice pro medvídky – projekt studentů 
Masarykovy univerzity, zdravý zoubek, zdravý talíř 
– výtvarné hrátky, malí kuchtíci – výroba zdravých 
pomazánek a ochutnávka pro rodiče, sportovní 
odpoledne na hřišti  

ZŠ a MŠ Drnovice 
přednáška o pěstování bylinek, výstava ovoce  
a zeleniny, příprava zdravých jídel  
a nápojů, velká zahradní slavnost „Dary 
podzimu“, beseda zubař je náš kamarád, sportem 
ku zdraví, výtvarné tvoření 

 

Olšany 
MŠ – zdravé svačinky a sportování na hřišti 
Obec Olšany – 1. října podzimní výlet do 
Moravského krasu 

ZŠ a MŠ Podomí 
přednášky na téma zdravý životní styl  
a zdravá výživa, vaření zdravých pokrmů, 
sportovní aktivity, zařazení tématu zdravého 
stravování do výuky 

 MŠ Luleč 
zkoumání ovoce a zeleniny všemi smysly a 
s pomocí „Masožrouta“, výstava ovoce a zeleniny, 
vaření zdravých dobrot, zavařování ovoce, 
rozeznávání co je ovoce a zelenina, výroba řepy ve 
výtvarné dílničce 

MŠ Ježkovice 
ochutnávka ovoce a zeleniny, bylinných čajů, 
zdravých nápojů, otiskování ovoce  
a zeleniny, beseda o zdravých zoubcích, 
nemocnice pro medvídky – projekt studentů 
Masarykovy univerzity, básničky a říkadla 

 
 

 ZŠ a MŠ Nemojany 
beseda ve zdravém těle zdravý duch, ochutnávka 
ovoce a zeleniny, výstava zdravých pokrmů a jejich 
konzumace, výtvarná soutěž malujeme pro zdraví, 
vycházky do přírody, výroba marmelády, beseda 
s ukázkou první pomoci 
 

MŠ Račice-Pístovice            
zdravý zoubek - výukový program s pohádkou o 
zubní hygieně, učíme se starat o své zoubky, děti 
vyrábí ovocné a zeleninové saláty výroba 
domácího müsli a sušenek 

Krásenské oslavy podzimu 
pořádá Lipka, pracoviště Rychta s OÚ 
Krásensko 8. – 9. 10. – výstava ovoce a 
zeleniny, dětských výtvarných prací, 
ochutnávka švestkových buchet a dezertů, 
ochutnávka marmelád a džemů, košt 
ovocných vín, drakiáda pro děti, výstava 
fotografií „Krásy Krásenska“ a hra pro děti 
„Z pole na talíř“ 

 

   
 
 


