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EDITORIAL
Milí rodiče,
začalo léto, končí školní rok. Sbírám
v sobě poslední střípky soustřední
a odhodlání dokončit své úkoly.
Venku panují vedra a já se několikrát
během dne přistihnu, že přítomné jsou
pouze prsty na klávesnici, ale ne má
mysl. Odbíhám na prázdniny, toulám
se po lese, odhazuji všechny povinnosti
a úkoly za hlavu. Těším se na volno, jiný
rytmus dne, nová setkání a nepoznané
vůně. Ty chvíle, kdy si dovolím bloudit
v neznámých krajinách, bez signálu
a nutkání kontrolovat email. Bude
mi stačit pár takových dní. Nádech
a výdech. A pak vím, že už se budu
opět netrpělivě těšit na všechny děti,
stávající i nové kolegy, další pracovní
výzvy a na vše, co nás v osmém školním
roce čeká! Pro děti ve škole plánujeme
neotřelá projektová témata, podzimní
školu v přírodě, výlety a exkurze. Učitele
čeká zajímavý půlroční kurz kritického
myšlení a společný teambuilding.
Také najdeme partnerskou školu
v zahraničí, která stojí na stejných
principech a společná spolupráce bude
přínosem pro obě strany. Ve školce
na Srubci dokončíme přírodní zahradu,
uspořádáme několik akcí pro rodiče
a veřejnost, přivítáme poprvé v naší
historii i dvouleté děti. Do školky
v Třísově budeme i nadále zvát
odbornou veřejnost a ukazovat jí,
v čem spočívá učení venku a proč
děti potřebují být v každodenním
kontaktu s přírodou…. Ale málem
bych zapomněla. Nejdříve to volno!
Přeji vám všem krásné léto a díky,
že jste již sedmým rokem s námi!
Moc si toho vážíme!
Za všechny z DOMA V LESE
Adéla Kučerová
místopředsedkyně spolku
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DOMA V LESE SLAVÍ SEDMÉ NAROZENINY!

Letos v květnu jsme oslavili sedmé narozeniny!
Přesně před sedmi lety to všechno začalo! Rozhodli
jsme se založit spolek, který by svými aktivitami
ukazoval důležitost učení venku a prožitkem, vracel
děti a rodiče do přírody a snažil se vychovávat mladé
generace k úctě a lásce k přírodě. A aby to neznělo
tak pateticky a abstraktně, rozhodli jsme se jako první
počin spolku otevřít lesní školku pro děti ve věku 3-6
let. Děti jsme každý den brali do přírody, dopravovali je
tam šetrně vlakem, ukazovali jim krásy přírody v zimě
i v létě, nechali je pořádně ušpinit, zmoknout a prohřát
se u kamen v jurtě. K tomu jsme jim nedopřáli žádné
plastové hračky, krmili je vegetariánskou stravou
a zakázali sladkosti do školky. Rodiče nám pomáhali
budovat zázemí na společných brigádách a radovali se
s námi z každého nově zatlučeného kůlu. Ze třídenního
provozu jsme museli po osmi měsících otevřít na celý
týden a naši nabídku aktivit rozšířit i o letní příměstské
tábory. Jurta nám začala být těsná, koupili jsme větší
a do dvou let ji museli zase vyměnit za ještě větší.
Začali jsme vnímat potřebu více pracovat s rodiči
a ukazovat jim, co všechno se dá v přírodě s dětmi zažít
a jak i pod širým nebem mohou děti získat vše, co před
nástupem do školy potřebují, ba mnohem víc! Praktické
semináře slavily úspěch a tak jsme si řekli, že je škoda
strčit je do šuplíku a nepodělit se s nimi s budoucími
učiteli v mateřinkách. Také jsme se začali propojovat

více se státními školkami a zvali učitele i děti k nám
na návštěvu. Neustále jsme se snažili vylepšovat zázemí
pro děti i učitele a ze zelené louky udělat krásnou
přírodní zahradu. Záleželo nám, aby naši učitelé dětem
připravovali smysluplný a pestrý program, ale hlavně
aby k nim byli laskaví a byla s nimi legrace. Dbali
jsme na přátelské vztahy nejen v týmu, ale i s rodiči
a pořádali spoustu vedlejších akcí, abychom se lépe
mohli poznat a lépe si rozuměli. A jelikož nám časem
i ta největší jurta byla těsná, rozhodli jsme se otevřít
novou lesní školku, která bude otevřena i dvouletým
dětem, bude u lesa, ale v co nejbližším dosahu
Budějovic. Také v nás dlouho zrála myšlenka otevřít
Svobodnou základní školu, která svým obsahem
a zaměřením nabídne pokračování předškolního
lesního dobrodružství. Říkali jsme si, že není přece
nic lepšího než se učit v přírodě, toužit po objevování
nových znalostí a mít kolem sebe učitele, kteří dokáží
inspirovat na další cestě za vzděláním. Bylo to krásných
sedm let. A z malého spolku jsme se rozrostli do tří
různých provozů se třinácti spolupracovníky. Cítíme
radost a také závazek. Vůči vám, kteří nám každodenně
svěřujete do péče své nejmilejší. A také vůči sobě
samým, aby nás tato práce do dalších sedmi let i nadále
bavila a dělali jsme ji s lehkostí. Jen díky tomu budeme
schopni dopřát dětem ve škole i školkách šťastné
dětství v přírodě, nic víc, nic míň!

Loučení s předškoláky

NOVINKY Z LESA

Další školní rok je u konce a my zatlačíme slzu v oku, jelikož vypouštíme
do světa další partičku budoucích školáků. Všem přejeme spoustu
krásných zážitků a neutuchající chuť objevovat svět, ať už v naší
Svobodné základní škole či kdekoliv jinde!

V červnu jsme měli tu čest přivítat u nás v lesní školce
v Třísově na návštěvě 44 dětí z MŠ U Pramene v Českých
Budějovicích. Ukázali jsme jim školku, zahradu, zvířata a pak už
jsme si jenom hráli! Děkujeme za společný prima den!

sára
rebeka

Na začátku léta jsme v Třísově přivítali zástupce z řad ředitelů
a učitelů státních ZŠ, kteří se společně s námi účastní pracovní
skupiny čtenářské gramotnosti v rámci místní akční skupiny
Blanensko-Netolicko. Smyslem našeho počínání je vzbuzovat
u dětí zájem o knihy, učitelům nabídnout další vzdělávání v této
oblasti a zapojit i rodiče. A co se nám již konkrétně podařilo?
Kromě sdílení dobrých praxí, což vnímáme jako nesmírně cenné,
proběhne od září půlroční seminář kritického myšlení, kterého se
za naši organizaci zúčastní tři zástupci. Také jsme měli možnost
doplnit a dovybavit naši knihovničku pro děti i učitele. Díky této
finanční podpoře jsme pořídili 40 nových titulů a máme z toho
velkou radost!

matyáš

VZDĚLÁVÁME SE
radim

tomáš

V červnu jsme se díky spolupráci s MAS Rozkvět zúčastnili
semináře Pedagogická diagnostika, ze kterého jsme si odnesli
mnoho zajímavých poznatků ohledně zjišťování aktuální
úrovně dětí v oblasti zrakové a sluchové percepce, prostorové
orientace, porozumění, matematických představ, sebepojetí
a sociálních interakcí. Seminář nám tak pomohl mimo jiné
zefektivnit nastavení směru podpory předškoláků v otázce
školní připravenosti.

PODAŘILO SE
vítek

Zápis do školky a školy
Zvažujete, že přihlásíte své dítě do lesní školky v Třísově či
na Srubci nebo do Svobodné základní školy v Libníči ve školním
roce 2019/2020? Rádi vás u nás přivítáme i během roku, pokud to
kapacita dovolí! Do Třísova je možné přihlašovat děti ve věku
3-6 let, na Srubec přijímáme děti již od 2 let. Svobodná základní
škola v Libníči je otevřena od září 2019 pro žáky 1., 2., 3. a 4. třídy,
možné je k nám přestoupit i během školního roku. Školky i škola
jsou v rejstříku MŠMT. Pokud máte dotazy, šup sem s nimi
- napište nám na info@domavlese.cz
nebo nám zkrátka zavolejte!

V květnu navštívila naši školu česká školní inspekce
za účelem hloubkového auditu. Děti přivítaly inspektorky hurónským
„ahoj“ a slovy „už jsou tady“. Během dvou dnů se inspekce zaměřila
na náslechy ve vyučování a kontrolu dokumentů z oblasti pedagogiky,
matriky dětí, personálu, financí, pracovního práva, bezpečnosti práce,
hygieny, stravování, školní družiny aj. Dopadlo to výborně! Naše škola
úspěšně prošla a my se radovali z toho, že jdeme správným směrem.
Spousta práce za námi, ještě více před námi! A pořád nás to baví!
Lesní školka v Třísově je zase o kousek krásnější! K záhonům
se zeleninou, bylinkami a květinami nám přibyly stavby z živých vrbiček
- tunel, iglú, týpí a také jezírko, které se (snad) stane domovem třeba pro
žáby! O vše se společně pilně staráme, tak nám v našem zahradničení
držte palce!

VĚDĚLI JSTE, ŽE…
v naší školce můžete čerpat daňovou slevu za umístění dítěte
do předškolního zařízení ve výši 13.350 Kč za kalendářní rok?
Tuto částku dostanete při březnovém zúčtování daně zpět!

ZAŽILI JSME
Divadlo Continuo- Švestkový dvůr- Malovice
= naše záležitost! Za některými dobrými projekty se zkrátka
vyplatí vyjet z Budějovic a tak jsme se s našimi školáky i školkaři
vypravili za kulturou!
Užili jsme si pohádkové
představení Zuna, tvořivý
workshop a prohlídku
celého zázemí divadla.
Byl to skvělý den
s inspirativními lidmi
na inspirativním místě.
Příště jedeme zkrátka zase!

Někdy je třeba
vytáhnout paty z lesa
a podívat se, jak to dělají
jinde. Třeba u hasičů!
A tak jsme vyrazili na
exkurzi za profíky hasičského
záchranného sboru na Pražské v Budějovicích a nechali si vyprávět
a ukazovat vše, co s tímto povoláním souvisí. Vše jsme si samozřejmě
mohli vyzkoušet, všude vlézt, všechno si osahat. Zkoušeli jsme první
pomoc, postroj i stříkání hadicí.
Největším tahákem se ovšem
ukázalo hasičské auto, jak jinak!

Kde jinde oslavit den dětí než v domě U Beránka? Již tradiční
oslava proběhla autorským čtením knihy Vincek, vlk a Lucinka autorky
Pavly Soletky Krátké a následnou tvořivou dílnou, kdy jsme dokázali
z provázku, drátku a lučních květů vyrobit květinové
korunky na hlavu.
Tradičně chyběl skákací
hrad, langoš, párek
v rohlíku a cukrová vata.
Nechyběla ale fantastická
jahodová zmrzlina z dílny
zmrz.li, pivo, dobrá nálada
a dětská radost!

Na závěr roku nás čekala
opravdová pecka - návštěva
otáčka v Českém Krumlově
a představení Ztracený svět.
Že jsme se na tuto akci už hodně
dlouho těšili dokazuje i fakt, že
jsme vstupenky měli rezervované
již rok předem! Upoutávky slibovaly
setkání s dinosaury kdesi v hlubinách
amazonského pralesa a skutečně
nelhaly. Setkání s pravěkými zvířaty
bylo vskutku impozantní! Atmosféru
celého dne dokreslily krásy Českého
Krumlova, park, hřiště a 45 nadšených
malých i velkých lesoškol(k)ařů!

Nově v týmu
Katka Černá
Jak nám ve škole přibývají děti, musí
nám logicky přibývat i učitelé. A tak
jsme si tajně přáli najít dalšího nového
učitele, který má rád děti, přírodu, je
tak trochu nenormální, netradičně
přemýšlí, inspiruje, je laskavý (a taky má
ten papír z pedáku). Našli jsme Katku
a máme z toho velkou radost! Rozhodla
se opustit vesnickou malotřídku
a přejít do vesnické malotřídky k nám
do Libníče! Od září se stane osmou
členkou našeho školního týmu a děti
se na ni můžou těšit vždy od pondělí
do pátku. Katka vystudovala učitelství pro 1. stupeň i pro SŠ, etiku
a náboženství. Ze střední má navíc obor výtvarného zpracování keramiky,
umění se věnuje i ve svém volném čase, kdy ilustruje nebo si s chutí dělá
přípravy do hodin a výtvarně je zpracovává. Je přesvědčená o tom,
že škola může být pro každé dítě velkým a krásným dobrodružstvím.
A aby toho nebylo málo, má Katka
i prověrku BIS! No považte, kdo tohle má!

Vojta Hanzálek
Moc jsme si přáli do školní družiny kolegu,
dobrodruha, který by měl energie stejně
jako děti, byl na stejně vlně jako my a byla
by s ním legrace. Objevili jsme Vojtu, nebo

on objevil nás, padli jsme si do oka a rozhodl se, že potřebuje nový vítr
do plachet a vymění místo na Open Gate School v Praze za práci na naší
Svobodné základní škole. Vojta rád objevuje cesty nové a nepoznané
a nebo nové a nepoznané věci na cestách již objevených a proto celý
život spolupracuje s dětmi, které jsou v tomto oboru mistři. Jeho cesta
k nám vedla přes studium speciální pedagogiky, výchovné dramatiky,
práci vychovatele ve výchovném ústavu i na výběrovém gymnáziu. Vojta
se těší, až vyrazí s dětmi objevovat les, protože v lese je doma. Věříme, že
Vojta bude tím správným kamarádem do deště v naší školní družině!

Veronika Míková
Do týmu vítáme Veroniku, kterou
můžete potkat již během prázdnin
na lesních táborech a od září následně
v lesní školce na Srubci!
Verča pochází z malé vesničky
ve středních Čechách.
Kouzlo svého dětství stráveného v polích
a lesích by přála zažít každému.
Zkušenosti sbírala při práci ve školce,
dětských centrech, hlídání dětí a jako
oddílová vedoucí. Propojení práce s dětmi
a přírody je její sen. Věří, že díky dětství strávenému v přírodě, budou
mít děti i v dospělosti stále na co vzpomínat! Ve volném čase Veronika
nejraději chodí po horách, běhá, cvičí jógu a začíná se učit hře na kytaru.
Do lesní školky se moc těší a my jí přejeme hodně každodenní radosti
s malými lesoškolkaři!

Ze života školy a školky
Tak a je to tu – konec školního roku! Přijde nám to jako včera, kdy jsme
sbírali podzimní plody, brodili se sněhem v lese, užívali si nádhernou zimu
nabalení do téměř neprůstřelných
kombinéz, vítali
jaro společně
s našimi dvaceti
čerstvě narozenými
králíky a najednou
jsou venku třicítky!
Je za námi deset
měsíců báječného
dobrodružství
a objevování v přírodě,
učení hrou, překonávání
překážek, zkoumání
vztahů a souvztažností
nejen kolem nás, ale i v nás samotných!
Ve škole nás celým rokem provázel nález tajemného kufru, který jsme
objevili a vykopali v lese, odnesli starostovi obce a jelikož se o něj nikdo
nepřihlásil, stali jsme se jeho majiteli. Jeho obsah nás udivil- našli jsme
v něm starý deník s poznámkami včetně
náčrtů a celý rok jsme přemýšleli, komu
vlastně patřil. V kufru byla další spousta
záhadných předmětů, se kterými jsme
pracovali v rámci projektové výuky.
Učili jsme se psát, počítat a to tak rychle
a intenzivně, jak to každý z nás v danou
chvíli pociťoval a potřeboval. Každý
den jsme chodili ven, hráli si a učili se
v přírodě. Celý jeden den v týdnu jsme
měli v angličtině s rodilým mluvčím,
vyráběli jsme společně s ním loutky,
knihy, masky, mapy, reliéfy, koláže…
Během dramatické výuky jsme objevovali
sílu našeho hlasu, možnosti našeho
těla, význam vzájemné spolupráce.
Na pravidelných školních radách jsme
řešili naše radosti i strasti a zjistili, jak
je důležité mezi sebou komunikovat a naslouchat si. Každý týden jsme
chodili plavat, trénovali jsme španělštinu, jógu či míčové hry. V průběhu
celého roku jsme vyráželi
na kulturní akce, výlety
do přírody a exkurze.
Na jaře jsme se vydali
do Nové Pece na školu
v přírodě, kde jsme si
užívali sněhu a turistiky.
Také jsme k nám zvali
malé předškoláky z lesní
školky, aby si to v naší
opravdické škole mohli
vyzkoušet a zažít s námi
společný program.
Ve školce na Srubci a v Třísově jsme měli celý rok pestrý program a jak
už je u nás dobrým zvykem, chtěli jsme si všechno vyzkoušet na vlastní
kůži. Na podzim jsme proháněli po obloze draky, v zimě jsme stopovali
sněžného muže a podle
důkazů, které jsme našli,
můžeme s jistotou tvrditon skutečně žil! Na jaře
jsme vyráběli knihy, hráli si
na hasiče, policisty, navštívili
jsme dopravní hřiště. Teď
před létem máme taky
dost práce- v okolí obou
školek hledáme fosilie
a skládáme dohromady

kostru T-Rexe! Navštívili jsme několik divadelních představení, ať již
v Jihočeské filharmonii nebo v Malovicích, kino, píseckou Sladovnu,
státní školky a mnohem, mnohem víc. Pravidelně jsme k nám zvali
rodiče na tvořivé dílny,
společně jsme oslavili den
otců i matek, pracovali
jsme na dobrovolnických
brigádách na pozemku
školky či zažili večerní
dětské promítání na Srubci.
K tomu jsme se nezapomněli
starat o naše zvířecí
kamarády- králíky, ovce
a nově i tři slepice! Byli jsme
venku každý den, za každého
počasí. Teď už se nemůžeme
dočkat na přespání v jurtě, kterým každoročně ukončujeme školní rok.
Byl to krásný rok. A po prázdninách v tom hodláme pokračovat!
Tak nezapomeňte být u toho!

PŘIPRAVUJEME
Zakončení lesoškolkařského roku nemůže proběhnout
jinak, než přespáním v jurtě! Dobrodružný večer plný tajuplných
jevů, záhadných úkazů, ale i táborového ohně, zpěvu, řevu
a buřtů, nabídne dětem z obou školek rozloučení s kamarády
před prázdninami. Těšíme se, rodiče určitě také!
I letos se Třísovu vyhne okurková sezóna! Školky i škola
sice budou mít prázdniny, ale v Třísově se během července
a srpna naplno rozběhnou lesní příměstské tábory. Sedmý
ročník nabídne sedm turnusů vždy od pondělí do pátku pro lesní
dobrodruhy a dobrodružky ve věku 3-6 let a 7-11 let. Nevíme,
co se stalo, ale letošní enormní zájem rodičů vyslat děti s námi
do přírody, nás mile překvapil. Máte nás asi rádi. Toho si moc
vážíme a moc děkujeme! Stejný dík patří i magistrátu ČB,
který finančně podpořil konání našich příměstských táborů!

I v novém školním roce chceme navázat na naši plaveckou
sezónu z předešlého roku a nabídnout tak školákům ze Svobodné
ZŠ možnost každý týden chodit plavat v rámci
tělocviku. Letos jsme
sledovali jejich pokroky
a zejména nadšení,
s kterým se každý
pátek vrhali do bazénu
v centru Šikulka
ve Vrátě. Na podzim
opět chceme skočit
do vody a pokračovat
v plaveckém výcviku
začátečníků i pokročilých!

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU nebo na www.domavlese.cz

