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LESNÍ NOVIN(k)Y
Milí rodiče,
zatímco okolní příroda se pomalu ukládá
k zimnímu spánku, v lesní školce jsme se
naopak po úvodním měsící nového
školkového roku zahřáli na tu správnou
provozní teplotu. Měsíc říjen byl z
pohledu našich dětí ve znamení utužování
kolektivu a troufám si napsat, že takto
dobrou partu jen tak někde nenajdete.
Krásné babí léto v říjnu dětem umožnilo
trvalý pobyt venku prakticky bez omezení
a nám zároveň sluneční paprsky dodávali
energii při přípravě dřeva a dodělávání
posledních stavebních úprav na pozemku
před nadcházející zimou. Z hlediska
dalšího rozvoje školky byla pro nás zásadní
návštěva „školské komise“ města České
Budějovice u nás v Třísově. Soudě podle
pozitivních ohlasů ze strany členů komise
a vzájemně velmi příjemného jednání
doufám, že se podařilo demonstrovat
účelné využití poskytnutých prostředků
a
z naší strany
a zejména odhodlání, že to
s lesní školkou myslíme skutečně vážně.
Přeji vám opět po měsíci příjemné čtení a
zároveň doporučuji novou pravidelnou
rubriku „Děti vám to řeknou“, která vám
umožní se alespoň na pár minut přenést
do kůže našich pedagogů☺.
Krásný podzim přeje
Petr Novotný

Amálka ( 4 roky)
Elisha (5 let)
Jaroušek (4 roky)

Ve středu 6. listopadu jsme navštívili píseckou Sladovnu, kde je
velká interaktivní výstava pro děti s názvem Mraveniště. Naše
dětičky se tam proměnily v malé čilé mravenečky. Dostaly tykadla,
křidélka a mravenčí zadečky a vběhly do kartonového labyrintu
plného chodeb, prolézaček, zákrutů a mravenčích kójí plných
vajíček a vtipného materiálu. Odevšad se linula „hmyzí“ hudba a zdi
chodbiček byly pokreslené fluoreskujícími malbami, což z celého
labyrintu činilo velmi originální organismus, určený jen a jen pro
dětskou fantazii. Labyrint se otřásal v základech, z útrob mraveniště
se ozýval smích, nadšený pískot a vřeštění rozdováděných
mravenců. Hrou znavení mravenečci si pak mohli oddechnout při
poslechu mravenčí písničky nebo u kreslení. O patro výš, kde
výstava pokračovala, si pak odpočinuli a najedli se při sledování
pohádek z hmyzí říše. Děti odjížděly nadšené. A nejen ony. Moc se
nám ve Sladovně líbilo, celou dobu se nám pěkně věnovali, jako
bychom součástí velké rodiny. Sladovno, děkujeme!

Občanské sdružení „Doma v lese“
vás zve na
DOBRODRUŽNOU SOBOTU
V LESNÍ ŠKOLCE!

Barborka Plevová 5.11.
Jan Beneda 22.11.

pro děti od 3-7 let (bez doprovodu rodičů)
sobota 23.11.2013
8-16 hod, lesní školka „Doma v lese“ v Třísově
cena: 500,-/ dítě
Program: svoz dětí vlakem z Jižní zastávky v Č. Budějovicích
za doprovodu pedagogů lesní školky, dopolední a odpolední
program venku zaměřený na podzimní tvoření z přírodních
materiálů a poznávání přírody, odpočinek v zázemí lesní
školky (mongolská jurta), skupina max. 15-ti dětí, dvě zdravé
svačiny zajištěny
Přihlášky: telefonicky na 739 340 137 nebo emailem na
info@domavlese.cz!

Čtete dětem pohádky? Pak určitě nesmíte vynechat následující titul:
Děvčátko Momo a ukradený čas
(Michale Ende)
Podivuhodné vyprávění z pera autora světoznámého Nekonečného příběhu. Nevšední
vyprávění o děvčátku Momo, které přemohlo zloděje času. Díky její veliké odvaze tak
lidé opět nabyli ztracenou schopnost čas vnímat. Mimořádná kniha, plná poetiky a
napětí, je psaná strhujícím jazykem a čtenáře zaujme už od prvních řádků. Stejně jako i
u dalších knih Michaela Endeho (Nekonečný příběh) vstoupíme do světa podivuhodné
fantazie.

V říjnu nás navštívily tři zástupkyně magistrátu města Č. Budějovice a to konkrétně paní Mgr. Bc. Dagmar
Koubová (vedoucí odboru školství a tělovýchovy), paní Johana Fuxová (odbor školství, správa grantů) a paní Mgr.
Jindřiška Kačenová (předsedkyně školské komise). Lesní školku navštívily z důvodu udělení dotace, kterou město
v tomto roce poskytlo o.s. Doma v lese. Zástupkyně města vyrazily do Třísova za deštivého počasí, nicméně
ihned po příjezdu na pozemek školky se obloha roztáhla a začalo svítit sluníčko. Návštěvě se líbilo nejen zázemí
školky, ale i překrásný výhled do krajiny. V neposlední řadě pak úřednice ocenily domácí tiramisu podávané s
kávou.
Poskytnutá částka 50.000,- Kč byla použita na dokoupení dětských židlí, zhotovení záhonů, dokončení oplocení
pozemku, pomůcky na výuku a spotřební materiál. V současné době zhotovujeme z těchto finančních prostředků
ještě stoly na zakázku, které by dětem v jurtě umožnily pohodlné stolování a posezení při tvořivých aktivitách.
Zda bude vypsána nová grantová výzva rozhodne město v průběhu prosince. Z případné dotace bychom nakoupili
stohovatelná lůžka včetně matrací a vyrobili kryté venkovní posezení.

Až na pár chladnějších dnů na začátku byl říjen nebývale teplý, jako by nám chtěl umožnit vychutnat si
sluníčka do sytosti. Tématem měsíce byly stromy. Děti se naučily poznávat základní druhy stromů. Takový
strom, to ale nejsou jen kořeny, kmen a koruna. S dětmi jsme sbírali a zkoumali také semínka stromů a
věnovali se zvířátkům a ptáčkům, pro které jsou stromy útočištěm.
Protože nám podzim uchystal barevnou nadílku listů, věnovali jsme se hodně tvoření z listů, s pomocí
lepidla a dřevěných rámečků jsme vytvořili obrázky z listů a dalších přírodnin. Také jsme na pozemku lesní
školky sázeli vlastní stromeček – každé z dětí přiložilo ruku k dílu a pomáhalo stromeček zasypávat,
udusávat a zalévat. Uvidíme, zdali se na jaře zazelená.
Děti se naučily, co to jsou letokruhy a že kůra každého stromu má svůj jedinečný otisk podobný otisku prstů
u lidí. S pomocí papírů a voskovek jsme si vytvořili otisky stromů v okolí školky.
Hodně pozornosti jsme také věnovali zpracování dřeva a péči lidí o les. Zatloukání hřebíků prokázalo, že
naše lesní školka je plná malých šikulů, kteří se v životě neztratí. Zejména kluci už o sobě mohou směle
prohlašovat, že zasadit strom a postavit dům – to pro ně bude v životě hračka, protože se tomu naučili už ve
školce.
Měsíc jsme zakončili hrou Na šipkovanou. Děti hledali šipky a plnily na stanovištích úkoly. Pedagogové se
nad jejich šikovností nestačili divit! Odpověď na otázky pro ně byla většinou hračka, zvládly také zpívání
písniček, pohybové úkoly a recitaci básniček. A na konci na ně čekal poklad v podobě sladkých mandarinek.
V říjnu jsme také navštívili divadelní představení v Malém divadle v Českých Budějovicích, konkrétně
inscenaci O jednom malém ježkovi.

průměrný věk dětí v naší lesní
školce jsou přesně 4 roky!
Nejmladší návštěvnice školky oslaví
v lednu 3 roky, nejstarší člen
skupiny pak v březnu 6 let!

postavit nové obydlí pro ovce Agátu a Beátu! Ovce jako čestné
členky lesní školky získaly luxusní bydlení 2+kk, které jim
zajistí pohodlné přečkání případných návalů sněhu či mrazu.
Ihned po dostavbě se obě sestry do domku nastěhovaly a
vypadalo to, že se z něj již „nehnou“. Ven jen vylákal pouze
čerstvě dovezený balík sena, kterému nedokázaly odolat.
Přejeme Agátě i Beátě útulné bydlení a hlavně nohy v suchu!
PS: Pokud chcete ovečkám pomoct vybavit obývací pokoj,
neváhejte a nakreslete jim obrázek! Zalaminujeme, vyvěsímě,
ovce potěšíme! ;-) Obrázky odevzdávejte pedagogům!

Maruška se Štěpánkem, dva nerozluční kamarádi z Tábora,
nastoupili do lesní školky v září 2012.
Čas utíká a děti rostou… Pojďte
společně s námi zavzpomínat, jak
vypadaly před několika měsíci či
před rokem, kdy do školky
nastupovaly. V této rubrice vám
budeme pravidelně představovat
dvě děti z lesní školky a jejich
proměny!

A takto vyrostli během jednoho roku…

Před rokem (přesně 28.října 2012)
napadlo v Třísově prvních 20 cm
sněhu. Schválně, kdy to bude letos!
Každý den zaznamenáváme teplotu a
tak víme, že letos v ten samý den bylo
o dvacet stupňů více!

Mladá fronta DNES
sobota 21. září 2013

Co vás napadne, když se řekne volby?
Klárka: „Že se bojuje.“
Honzík: „Že tam tancujou lidi.“
Vítek: „Že se tam bojuje tankama a dinosaurama a žřalokama.“
Jimík: „U voleb byla zlobivá paní.“
Jak by to vypadalo, kdybyste vládli vy, co byste chtěli změnit?
Vítek: „Řekl bych, jak by měla vypadat tráva a jak lesy, auta, hračky, zvířata a sochy.“
Klárka: „Já bych nejvíc chtěla, aby žila princezna.“
Vítek: „Já bych byl nejvíc spokojený, kdybych byl králem zvířat. Ještě bych chtěl být králem tanků.
A taky králem tater.“ (myšleno tatrovek :-)

Máme informaci, že v prosinci nás v lesní
školce navštíví Mikuláš. Zda vyšle pouze
Anděla jako v minulém roce, není zatím
známo. Necháme se překvapit a budeme
doufat, že dorazí alespoň jeden nebeský
zástupce s nějakou dobrotou!

Sledujte nás na

www.facebook.com/DomaVLese

