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Otevřeli jsme svOBODNOU ZÁKlADNÍ ŠKOlU

Milí rodiče,
blíží se čas Vánoc. Všimnout si toho musí
každý, kdo alespoň občas zavítá do obchodu
či nákupního centra. Děti píší svá přání
Ježíškovi, Santovi a mají zmatek v tom, zda
adresovat dopis do nebe či na Severní pól.
I my z DOMA V LESE jsme napsali dopis
a přejeme si spoustu věcí. Třeba to, aby nám
nevyschla v lesní školce voda, kůrovec se
umoudřil, aby nám v zimě napadla pořádná
kupa sněhu a děti každý den s námi radostně
vyráželi za dobrodružstvím do přírody.
Také máme jedno velké přání, které nám
ovšem nikdo nenadělí a musíme si jej splnit
sami. Přejeme si, aby se z našeho počínání
nikdy nevytratila ta neopakovatelná
atmosféra, radost a laskavost, se kterou
se snažíme dělat vše pro vaše děti a vás
samotné. Dobrá nálada je jako jemná
pavučina, která se musí budovat od začátku,
ale zároveň se velmi snadno přetrhá.
Věříme, že tohle je důvod, proč jste si vybrali
zrovna nás- ať již ve školce, škole či třeba
na letních táborech. Dobrá atmosféra
je něco neuchopitelného, ale zároveň
na první okamžik dobře rozpoznatelného.
Ta atmosféra je patrná na každém našem
kroku - každé ráno na vlakové Jižní zastávce,
na chodbě, ve třídách i v šatně naší nové
školy. Line se jako červená niť našimi
společnými rozhovory, setkáními a naším
přístupem k dětem. Věříme, že právě
v tomhle jsme dobří. A daří se nám to jen díky
jedné věci- všechny nás to baví a tak s radostí
přijímáme každodenní výzvy ať již přímo
uprostřed přírody, ve třídě či v kanceláři.
Přijďte si tu atmosféru užít na společné akce,
které jsme pro vás připravili na listopad
a prosinec! Přejeme vám, abyste si
i v předvánočním shonu našli čas zavítat
do přírody a dělat věci, které vás naplňují!
Adéla Kučerová
místopředsedkyně spolku

Byl to zase adrenalin. Školu jsme si přáli již dlouho,
ale od přání k realitě je někdy pořádný kus cesty.
A tak jsme na tom pracovali, někdy to šlo lehce,
někdy už nás papír zavalil tak, že jsme si mysleli,
že by bylo výhodnější ten papír prodávat než
jej orazítkovaný vyrábět a rozesílat na příslušná
místa, ale řekli jsme si, že i cesta je cíl, a šli dál
krok za krokem. Na konci února to přišlo. Dopis
z ministerstva školství. Chvíli jsme nad ním
meditovali, vykouřili ho kadidlem, prosvítili UV
lampou a ve finále se rozhodli jej otevřít. Psalo
se v něm, že naše škola byla zapsána do rejstříku
MŠMT s komplet 1. a 2 stupněm! A ten adrenalin
se nám ještě zvednul. Úkolů bylo na všech frontách
plno. Na rekonstrukci prostor jsme měli čtyři
měsíce. Vyhnali jsme myši, udělali nové rozvody,
někde něco zazdili, někde probourali, sehnali
mnohá úřednická požehnání, vybírali kliky, úchytky,
dlaždice, vymýšleli si stoly, taky se zamýšleli,
kde na to všechno vezmeme, kreslili nábytek pro
truhláře a přemlouvali řemeslníky, že opravdu,
ale opravdu jejich služby potřebujeme a prosíme
je, aby nás aspoň dali na seznam. Tak to byla jedna

část. Ta další spočívala v tom, že jsme museli přivést
ty nejlepší učitele v zemi a dostat je do Libníče
(tuhle naši myšlenku si následně vypůjčila jedna
politická strana a bez zeptání ji použila jako slogan
na billboard). Jenže nám se to skutečně povedlo.
Našli jsme Elišku, Katku, Markétu a Petera! A měli
jsme z toho velkou radost. A zbývalo to poslední.
V dubnovém zápisu sehnat aspoň pár dobrodruhů
z řad rodičů a dětí, kteří nám věří natolik, že do toho
s námi půjdou. Z původních sedmi statečných
jich je v listopadu už devět, a jestli to takhle bude
pokračovat, tak zase budeme muset hledat ty
nejlepší učitele v zemi. Přejeme si totiž zachovat
menší skupinu dětí a učitelům tak zajistit delší
trvanlivost. Říkáme, že máme obyčejnou školu
pro neobyčejné děti. Každý jednotlivec je nedílnou
součástí naší libníčské skládačky a každý se nám
neodmyslitelně vryl do srdce. Tyto děti a jejich
rodiče se rozhodli, že se chtějí učit s radostí,
bez známek, testů a trestů, chodit každý den
ven do přírody, tančit, zpívat a tvořit. Jsme rádi,
že u toho můžeme být a prožívat ty každodenní
malé zázraky společně s nimi.

tAK ŠEL čAS V LESNÍ ŠKOLcE
Miky

Miky nejdříve nechal otestovat lesní školku svého staršího brášku
Dannyho. A když tenhle ostřílený lesoškolkař prohlásil „to musíš zažít
na vlastní kůži“, nebylo o čem. Miky se rozhodl ponořit do víru lesa
stejně tak, jako jeho starší sourozenec. Nebál se žádné liščí nory, včelího
úlu nebo kluzké lávky přes potok. Jeho pevné zdraví se v lese ještě víc
utužilo a teď je to on, kdo poučuje svého mladšího brášku Tobiho…
„to musíš zažít na vlastní kůži“. A tak i Tobi dal na jeho slova a navázal
na rodinnou lesoškolkařskou tradici!

tomášek
Tomášek je veselý parťák na ta správná lesní dobrodružství! Pobyt
na čerstvém vzduchu si moc užívá, líbí se mu volný prostor, který jej
nesvazuje a ve kterém se může svobodně projevovat. Aktivity u stolečku
jej moc nebaví a občas ho škádlí jeho
mladší bráška Kubík, ale tenhle pohodář
se jen tak z míry vyvést nenechá.
Jsme rádi, že
Tomíka u nás
v lesní školce
již tolik let máme!

NÁŠ tIP: NA KNIHU
Markéta Pilátová, Marek Ždánský

gORILÍ tÁtA

Jaké to je starat se o nejslavnější českou gorilu Moju? Skákat pro
ni do vodního příkopu a trnout, jestli to přežije, a kromě ní mít
na starosti nevypočitatelné šimpanze a stydlivého orangutana
co má problémy s láskou? Marek Ždánský je známý ošetřovatel
lidoopů, který zvířata nejen
miluje, ale dokázal pro ně
nejednou riskovat i vlastní
život.
V jeho příběhu vyprávěném
spisovatelkou Markétou
Pilátovou se můžete
dozvědět spoustu věcí
o gorilách, ale taky o tom,
že být ošetřovatelem
v zoo je jedno velké,
každodenní dobrodružství.

NOviNKY Z lesA
V prosinci proběhne na Monínci setkání zástupců mateřských
a základních škol, budeme tam taky! Probereme realizaci akčního
plánu MAP ORP ČB (neplést s ORL, OVB či OMV), naplánujeme
MAP II a i když to vypadá všechno sofistikovaně, zkrátka
a jednoduše budeme sdílet naše zkušenosti u kulatých stolů
a přemýšlet, jak dále rozvíjet předškolní a základní vzdělávání.
Komu by to náhodou nešlo, může nasadit lyže a jít si vyčistit
hlavu na přilehlou sjezdovku!
Do konce roku nás čeká
zvelebení pozemku nové lesní
školky! Děti se mohou těšit
na nový proutěný plot, vyvýšené
záhony pro pěstování květin,
bylinkovou spirálu, posezení
k ohni či hmyzí hotel. Sázet
budeme jedlé keře a stromky.
Všichni se těšíme na parádní
přírodní zahradu, za kterou tímto velmi děkujeme
odboru životního prostředí magistrátu města!

POdAŘILO SE
Lesní školka v Třísově má vodu! Vlastní vrt je malým zázrakem,
nad kterým se momentálně podzimně dojímáme. Pryč s barely,
taháním pitné vody a vytahanýma rukama. Sedm let jsme vodu
dováželi a pořádně si při tom mákli. Teď už stačí „pouze“ otočit
kohoutek. (A místo barelu dotáhnout agregát, aby se spustilo
čerpadlo…).
Ale vážně, máme
z toho radost
a děkujeme Zemi,
že se s námi o tak
vzácný dar podělila!
Máme nové
webové stránky!

Nejsou zatím tak
vyladěné jako my
sami, ale pracujeme
na tom! Je to úleva,
trvalo nám to asi jen
něco málo přes dva
roky. Na dobré věci si
člověk někdy holt musí počkat. Hlavně, že to s námi přečkala firma
LeWest. Dobrodinci, kteří nám nový web věnovali jako sponzorský
dar. Patří jim za to velký dík. Za jejich trpělivost, ochotu nám stále
něco vysvětlovat a za to, že jsou to vážně profíci. Odvedli skvělou
práci a šířili vždy kolem sebe dobrou náladu!

VěděLI JStE, ŽE…
jsme uspořádali již druhou společnou snídani v lesní školce
na Srubci? Ta první byla pro rodiče a prarodiče dětí, ta druhá pro
ředitelky státních mateřských škol a zástupce odboru školství
magistrátu města. Skvělá společnost pro ranní kávu a povídání!

ZAŽILI JSME
Na podzim jsme s dětmi ze školy a školek zvládli několik akcíprohlídku Klášterů v Českém Krumlově a zážitek z tiskařských
dílen zakončený výrobou vlastní knihy, návštěvu osmi dravců
včetně orla skalního v Třísově nebo taky hrnčířské tvoření

v domě U Beránka, šup šup, pěkný film, k tomu dvě abstinující
průvodkyně, a zbytek rodičů a učitelů alou do vinotéky. Byl to
fantastický večer. A slibujeme, příště jim pustíme Titanic. Dvakrát!

v keramické dílně v Jivně. Tyhle extra akce nás vážně berou!

VZděLÁVÁME SE

Přespali jsme v jurtě! V sobotu večer jsme vyrazili, v neděli
v poledne se vrátili. Kamarádi ze školky, školy i táborů si to užili,
rodiče ten volný večer ještě víc! Stezka odvahy proběhla hladce
a po ní povedená lesní party za hudby a divokého tance.
Nahnat všechny do spacáků byl nelehký úkol. Ráno jsme
vyráběli krásné lapače snů a trochu nad tím tvořením usínali…
Tak nejpozději v zimě si to zopakujeme!

Každý rok si dáváme cvičné opáčko v kurzu první pomoci.
Nebylo tomu jinak ani letos. Profesionální lektorka z ČČK nás
vyzkoušela, probrala s námi všechny možné scénáře, které
by mohly nastat ve školce i ve škole, ukázala nám novinky
v poskytování první pomoci a dodala nám odvahy, jak
v krizových situacích
správně postupovat.

V říjnu jsme si na jeden den vyměnili školku a šli se
podívat, jak to vypadá v boršovské mateřině. Z těch hraček,
interaktivních tabulí a krásného přírodního hřiště nás doslova
přecházel zrak, vše jsme museli řádně vyzkoušet a prozkoumat.
Ale doma je zkrátka doma a tak jsme se rádi vrátili druhý den
k nám do lesa.
V listopadu jsme pozvali naše lesoškolkařské předškoláky
do naší školy. Byla to ta správná divočina! Kamarádi z lesa
nevěděli co dřív- zkoušet písmena, pařit stolní fotbálek, pořádně
si zabubnovat, postavit na potoce vodní mlýn, užít si deskové
hry, procvičit si matiku nebo si jen tak odpočinout na gauči?
Spokojeně odcházeli a tvrdili, že do téhle školy chtějí chodit.
Uvidíme, co na to doma rodiče!
Kdo z vás to má! Co? No přece hlídání! Kdo z vás může
jen tak vyrazit na pivo a vědět, že o dítě je skvěle postaráno?
V „lesní a svobodné“ si to ale umíme zařídit! Pro děti baby kino

UčItELÉ SVObOdNÉ ZÁKLAdNÍ ŠKOLY
Eliška Junková Stýblová
Pro Elišku práce s dětmi není prací, ale
radostí, která ji naplňuje. Vystudovala
angličtinu a učitelství pro 1. stupeň,
učit na klasické základce si ovšem
vyzkoušela jen na chvilku a zjistila,
že tudy cesta nepovede. Věří, že
vzdělávání může probíhat úplně jinak,
pokud mají rodiče a učitelé otevřenou
mysl a důvěru v děti. Eliška se
dlouhodobě věnuje vedení kroužků,
učí angličtinu, vede vzdělávací
centrum a miluje především češtinu,
angličtinu a matematiku. Aktivně se spolupodílí
na vymýšlení a organizaci různých akcí pro děti, ráda čte a vymýšlí dětem
příběhy, pěstuje bylinky, cvičí jógu a umí snad všechny ruční práce,
které si můžete představit. Dětem ve škole dokáže vytvořit tu správnou
atmosféru bezpečí a klidného prostředí.

Peter gaffney
Co spojuje Seattle - Pennsylvanii- Paříž a Libníč? Je to náš nový pan učitel
Peter Gaffney! Jeho nezměrného elánu, dobrosrdečnosti a smyslu pro
legraci si děti užívají od září v naší škole plnými doušky! Peter vystudoval
literární komparatistiku, filozofii, filmovědu, devět let vyučoval na různých
univerzitách po světě včetně Paříže či Curtis Institute of Music ve Filadelfii.

Rodilý Američan s italskými kořeny
strávil i část života v Itálii, kde se
věnoval malbě. Mluví pěti jazyky,
profesionálně hraje na bubny,
kytaru, klavír a akordeon. Celý život
se věnuje divadlu, byl zapojen
do několika projektů divadla Continuo
v Malovicích, kde také poznal svoji
budoucí ženu. Společně pak vytvořili
projekt Loutkoviště, během kterého
samy děti vytváří divadelní příběh včetně výběru kulis či loutek. V naší
škole se Peter s dětmi věnuje hudbě a rukodělné tvorbě- vyrábění ze
dřeva, hlíny, papíru, práci s nářadím... a to vždy v angličtině tak, jak to umí
jen rodilý mluvčí!

Katka Šobáňová
Katka vystudovala učitelství pro 1. stupeň
a drama ve výchově na DAMU. Deset
let učila na Svobodné základní škole
v Londýnské v Praze. Několik let se věnovala
divadlu (možná jste ji potkali v Continuu),
nyní si opět přála vrátit se do školství
a objevovat svět s malými kamarády. Divadlo
vnímá jako důležitý vzdělávací prostředek,
který používá i na malé školáky v Libníči.
S dětmi spřádá příběhy, hraje, tančí, tvoří
a nechává je žasnout nad vším, co je na společné cestě potká.

ZAHÁJENÍ 7. ROKU LESNÍ ŠKOLKY (A JEJÍ MLAdŠÍ SEStRY)
Hola, hola, školka nás v září zase volá! Prázdniny jsou za námi a my se už
po sedmé setkáváme v lesní školce. Do partičky kamarádů jsme přibrali
několik nováčků a vysvětlili jim, o com v tom lese jde. Co úči (prý jim tak
nemáme říkat, dokonce to nesnáší) strpí a co už ne, kam můžeme zajít,
kam vylézt, kam radno nelézt, co se dá prolézt a co je nutné v tom našem
terénu přelézt. Jsme v tom za ty roky dost dobří a mohli
bychom všechny školit (to
občas děláme rodičům,
ale školení spíš probíhá
doma než v lese). Zkrátka
a jednoduše, hantýrkou
naší řídi Žanety jsme
slavnostně zahájili sedmý
ročník fungování lesní školky,
dokonce nám neopomněla
se slzou oku připomenout, jak
jsme byli malí, když jsme začali
do lesní školky chodit (tohle si
nikdy neodpustí), jak nás má
ráda (taky nuda) a že sedmý rok
určitě bude nezapomenutelný (tady jsme začali dávat pozor).
Tak jsme chvilku s prťatama přemýšleli, že bychom si tu magickou
sedmičku pěkně okořenili, padali návrhy na hromadnou schovku v našem
zatím nanapuštěném jezírku, tajné rozdělání ohně uprostřed lesa nebo
sehrané divadýlko
hromadné otravy
nějakou houbou. Pak
jsme si ale řekli, že
všechny varianty jsou
na září dost drsné, že
začátek roku by měl být
trochu pozvolnější a že
si to necháme na průběh
roku, nebo grand finale
v červnu.

A tak jsme se
znovu ponořili
do lesa, jeho
tajemství, snažili
se být jemnými
pozorovateli
než drsnými
devastátory
a užívali jsme si
teplého a slunného
září. Zasadili jsme
několik keřů, kytek, bylinek a následně to téměř obrečeli, když nám
je okousali naši králíci, kteří žijí volně na pozemku školky, seznámili se
s okolím školky (dost se totiž po zásahu kůrovce, tedy spíše dřevorubců,
změnilo), diskutovali jsme, co všechno žije v lese a na louce, jaká roční
období známe, co od nich můžeme čekat, co je to počasí a proč to všichni
neustále řeší, proč
se holkám z televize
říká rosničky a proč
na ně tátové
tak rádi koukaj.
Zapamatovali jsme
si i několik básniček
(ty nejzajímavější
nejsou
publikovatelné),
vyzkoušeli si
cestování nejen

vlakem, ale i busem (výluka budiž pochválena), užívali si babího léta
a hlavně toho, že po každodenním lesním dobrodružství na nás čekala
náruč našich nejmilejších rodičů!
Naše zážitky se nedají moc popsat, to se zkrátka musí zažít!

PŘIPRAVUJEME
Srdečně vás zveme na autorské čtení knihy Cmuk
Lukáše Csicselyho! Příběh o strašidlu, které se teprve učí strašit,
nadchne malé i větší posluchače. Po čtení knihy proběhnou
tvořivé dílny s ilustrátorem knihy Davidem Dolenským, během
kterých si vyrobíme vlastní strašidlo! Sejdeme se v pátek
23. 11. v 17 hodin v domě U Beránka, Krajinská 35 a budeme
společně rozplétat příběh malého neposedného strašidla!
Prosíme tatínky a maminky, aby dětem i sobě rezervovali místa
na mailu zaneta.tesarova@domavlese.cz.
Cena za dětský lístek je 60 Kč, cena za dospělácký stejně tak.
Děti do 3 let tu parádu mají zdarma. Těšíme se moc!
Přijďte s námi oslavit další důležitý mezník v životě našeho
spolku DOMA V LESE, kterým je otevření nové lesní školky od září
2018 na pomezí Srubce a Dobré Vody! Prožijte s námi radostný
večer v pátek 16. 11., kterým vás budou provázet všichni z našeho
týmu! Sejdeme se na točně MHD na Dobré Vodě, odkud společně
v 19 hod vyrazíme lampiónovým průvodem směrem do lesa. Co
nás na cestě čeká a nemine, je překvapením. Ale těšit se můžete
na neotřelý zážitek, neobvyklý, nenadálý a neobyčejný divadelní
kus s našimi průvodci v hlavní roli, prohlídku školky a závěrečný
táborák. Málo toho nebude, tak ať vás je taky hodně!
Rodinné vstupné sumasumárum: 100 Kč (ať jste dva,
nebo čtyři, prostě jedna rodina...) Přihlášky na: zaneta.
tesarova@domavlese.cz, kapacita omezena; naše nová
bouda budka v lese nám nemůže hned takhle zkraje
prasknout ve švech...
S sebou: lampión a něco k jídlu na opékání
Akce je určena úplně pro všechny- děti a rodiče, které neznáme
a rádi poznáme, pro stávající děti z lesní MŠ, svobodné ZŠ
a ostatní fanoušky našeho počínání.
Nebyly před chvílí Velikonoce? A už je tu zase VÁNOČNÍ
BESÍDKA? Ano, je to tak, navíc letos již po sedmé! Letí to rychle,
ale u této akce nesmíte chybět! Středa 19.12. bude v domě
U Beránka patřit sváteční atmosféře, rozjímání, dojímání, svařáku,
punči a perníku. Zveme všechny děti a rodiče ze Svobodné školy
a lesních školek, tento večer patří s láskou jen vám!
SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU nebo na www.domavlese.cz

