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LESNÍ NOVIN(k)Y
Milí rodiče,
rok uběhl jako voda a po létě jsme
s radostí skočili do druhého ročníku
provozu lesní školky „Doma v lese“!
V životě školky to byl významný rok, který
prověřil nejen naše odhodlání a vizi
předškolního
environmentálního
vzdělávání, ale často i trpělivost a
fyzickou zdatnost při dokončování zázemí
školky. Byl to rok, ve kterém jsme každý
den prožili s dětmi venku a to za každého
počasí. Potvrdilo se naše přesvědčení, že
se děti dokáží radovat v daném okamžiku
a neřeší, zda prší, mrzne nebo svítípříroda sama o sobě je fascinuje
v jakémkoliv ročním období a nabízí jim
stále co objevovat, zkoumat a vymýšlet.
Pravděpodobně se dětí po příchodu ze
školky ptáte „Co jste dnes dělali?“ a ony
často odpoví „nevím“. Nemějte ale
žádnou obavu. Sice si nepamatují, co daný
den dělaly (natož co měly k obědu),ale
pobyt v alesní školce je poznamená v tom
dobrém slova smyslu mnohem hlouběji
než se na první pohled zdá. Přírodu si
totiž zamilují na celý život!
Přijměte naše pozvání a pročtěte si první
číslo newslettru lesní školky „Doma
v lese“. Ať jste v obraze, protože v lesní
školce se pořád něco děje!
Za tým lesní školky

V září se občanskému sdružení podařilo postavit novou a zejména
větší jurtu, která bude kapacitně odpovídat narůstajícímu zájmu o
lesní školku. Jurta pochází z Mongolska, nicméně je upravena o
několik českých „vychytávek“ (vyklápěcí okénka, hydroizolační
pláštěnka apod.). Jednu z největších změn pak představuje
odizolovaná podlaha vyráběná na zakázku, která dětem i během
zimních měsíců bude zaručovat příjmený pobyt v jurtě.
Slavnostního otevření se kromě rodičů a dětí zúčastnili i zástupci
sponzorů. Hlavním hostem byl 1. náměstek ministra školství,
mládeže a tělovvýchovy pan Jindřich Fryč, který s dětmi slavnostně
přestřihl pásku a popřál školce mnoho spokojených dětí.

Adéla Kučerová

V úterý 8.10.2013 navštívily děti představení „O
jednom malém ježkovi“ v Malém divadle a moc
si to všechny užily!
Dva bratři – velký a malý ježek – dostali od
starého ježka velké bohatství. Jak si ho rozdělí,
co s ním udělají? Kdo umí pomáhat a kdo jen
škodit? Kdo má mezi zvířátky kamarády a kdo
zůstane sám? Barevný pohádkový příběh z
malířského ateliéru pro nejmenší.

Studuje Výchovu ke zdraví na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích. Práci s dětmi se věnuje od patnácti let. Začala s hlídáním v rodinách, poté
pracovala jako asistentka v mateřském centru, dále má praxi s handicapovanými dětmi. Již
čtyři roky se zabývá cvičením jógy, nyní je cvičitelkou III.třídy.
Momentálně žije v Českých Budějovicích, do budoucna by se ovšem ráda vrátila na venkov do
přírody, odkud čerpá energii a inspiraci. Práci v lesní školce si zvolila z přesvědčení, že návrat
k přírodě vede k harmonii, kterou dnešní společnost ztrácí a potřebuje znovu nalézt. U dětí si
nejvíce cení bezprostřednosti a upřímného pohledu na svět. Věří, že každé dítě je
individualita, osobnost s konkrétními schopnostmi a náš úkol je mu pouze podat ruku a ukázat
správný směr.

Studuje Přírodovědnou a ekologickou výchovu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích. S dětmi pracuje již mnoho let, byla oddílovou vedoucí skautů, podílí
se na přípravách a vedení letních táborů, vede environmentálně zaměřené programy pro
základní školy.
Díky rodičům a skautingu strávila spoustu času v přírodě a utvořila si k ní již od dětství vřelý
vztah. Ovlivnilo to i výběr jejího oboru pro studium. Ráda se dozvídá nové věci a ještě raději
je předává dál. Ráda cestuje po cizích zemích, toulá se po horách, jezdí na kole a pracuje
s dětmi. Aby byla příroda pro děti něčím důležitým a milovaným myslí si, že jim musíme
dopřát příležitost být v pravé přírodě a něco hlubokého jim umožnit prožít, vypozorovat a
pochopit.

Anička Tomášová 4.10.
Maruška Dobiášová 8.10.

Madlen ( 5 let)
Zoe (2,8 let)
Žanetka (4 roky)
Šimon (3 roky)
Anička (4 roky)
Mikuláš (3 roky)
Jonáš ( 5 let)

kolegyni/ kolegu pro ROZVOZ OBĚDŮ
- 2 hodiny denně po-pá (nebo dny dle výběru)
- vhodné pro studenty, rodiče na MD/RD, důchodce
- požadujeme řidičský průkaz skup. B a spolehlivost
Zájemci pro více informací volejte na 739 340 137 nebo pište
na info@domavlese.cz!

Nově naleznete na webových stránkách
www.domavlese.cz dvě nové kategorie:
- JÍDELNÍČEK- vždy nejpozději v pondělí ráno
se můžete podívat na přehled nabízených
jídel na daný týden
- DENÍK Z LESA- zde naleznete zpětně to, co
děti ve školce dělaly a jaká probíraly témata

Školku v současné době navštěvuje
celkem 27 dětí a to konkrétně 13
kluků a 14 holek! Tomu se říká
gendrová vyváženost!

V září jsme s dětmi probírali měsíční téma:
PŘÍRODA NA TALÍŘI! V jednotlivých týdnech se
děti mohly seznámit s podtématy dožínky,
houby, plody a biopotraviny.

V září se nám podařilo díky pomoci rodičů dokončit před
zimou několik úprav na pozemku lesní školky. Na dobrovolné
brigádě se sešlo 10 dospělých a 9 dětských pomocníků. Ještě
jednou všem zúčastněným moc děkujeme!
Mimojiné jsme dokončili vyvýšené záhony pro bylinky a
zeleninu. Příští rok se děti mohou těšit na vlastní pěstování!
Děkujeme za finanční pomoc městu České Budějovice, díky
které jsme stavbu záhonů mohli zrealizovat!

srpen/září 2013
Viscofan magazín

V listopadu pojedou děti do písecké
sladovny na výstavu „Mraveniště“,
během které se změní na malé
mravence, budou objevovat
mravenčí svět a zažijí ta pravá
mravenčí dobroudružství!
Více na www.sladovna.cz!

Sledujte nás na
www.facebook.com/DomaVLese

