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Na podzim jsme na pozemku lesní školky postavili 
novou jurtu, která byla pořízena díky dotaci mi-
nisterstva životního prostředí. „Jedná se již o třetí 
stavbu tohoto mongolského stanu, v roce 2012 
jsme otvírali školku s jurtou o průměru 5 m2, o rok 
později jsme stavěli novou jurtu s průměrem 7 
m2 a nyní nám stojí na pozemku stan o průmě-
ru 9 m2. Nic většího se ani nevyrábí.“ komentuje 
stavitelský posun Petr Novotný. Instalace podlahy 
trvala jeden den, celá stavba jurty následně dva 
dny. Ve srovnání se současným zázemím má 
tento model několik novinek. Více světla přinesou 
okna - trojkřídlové francouzské a jedno samostat-
né, prosklené dveře a velký stropní světlík. Nově 

nejsou kamna umístěna uprostřed jurty, ale pří-
mo u stěny, kde je zároveň z boku připevněna 
komínová roura vedoucí do pět metrů vysokého 
komína. Zázemí je již plně funkční a děti si užívají 
nového prostoru. Díky grantu jsme pořídili do jur-
ty nový nábytek na míru- šatní skříně, police, 
lavice, stoly a kuchyňskou linku. Jurta je dokonce 
osvětlena, elektřinu získáváme ze solárního pane-
lu. Hotové je i zbrusu nové hygienické zázemí- pět 
toalet a umyvadla s přívodem vody skrze velký 
zásobník. Z dotačních prostředků jsme dále poří-
dili kůlnu na dřevo a zahradní domek, dále čeká-
me na instalaci venkovního altánu pro děti. Máme 
ze všeho velkou radost!

HLAVNÍ TÉMA

NOVÉ ZÁZEMÍ LESNÍ ŠKOLKY

Milí rodiče a přátelé lesní školky,

dlouho jsem přemýšlela nad tím, o čem 
by tento editorial vlastně měl být a čekala 
jsem na inspiraci, která by zasadila téma-
ta tohoto čísla do obecného rámce, v lep-
ším případě ještě do vtipného a čtivého. 
Čekala jsem dlouho a marně, články při-
pravené do těchto novin začaly pozbývat 
na aktuálnosti… Zjistila jsem, že po dlouhé 
zimě strávené za monitorem počítače, 
je pro mě obtížné popisovat to, co bylo 
nebo to, co teprve přijde. Důležité je přeci 
tady a teď, stačí se podívat na děti, které 
tuto schopnost ještě neztratily… A tak mi 
odpusťte, dnes to zkrátím.  Volá mě totiž 
les a vše ostatní, co považuji za opravdu 
důležité. Cítím nutkavou potřebu strávit 
jaro venku, zažít tu neopakovatelnou vůni 
třísovských lesů, opečovávat nové zázemí 
lesní školky, postarat se o králíky, ovce a 
kozy, opravit hmyzí hotel, zabořit ruce do 
hlíny a osázet s dětmi záhony, postavit jim 
přírodní hřiště, vyzdobit s nimi novou jur-
tu, zout si boty, taky se trochu umazat a 
hlavně vidět ty malé šťastné tváře, které 
se radují každý den z toho, že prostě jsou a 
že mohou trávit dětství uprostřed krásné 
přírody v souladu se vším, co je obklopuje. 
Promiňte, ztrácím signál. Vydávám se to-
tiž směr Třísov, abych to vše stihla ještě 
dnes. Tady a teď! Ale jinak vše podstatné 
se dočtete na následujících stránkách…

Krásné jaro vám všem přeje

Adéla Kučerová
místopředsedkyně spolku

PS: Kdyby to měl někdo z vás stejně, 
můžeme vám nabídnout léčivou te-
rapii skrze fyzickou práci. Přivítáme 
rádi každou nabídnutou ruku v rám-
ci dobrovolnických brigád v lesní 
školce. Stačí se ozvat!

EDITORIAL

NOVě VE ŠKOLCE
Rebeka

Filip Rosa



Jonatán nastoupil do Lesní školky v červnu 2014. Jony, jak mu říká 
spoustu jeho kamarádů ve školce, je bystrý akční chlapec, který se 
rád účastní všech společných aktivit. Jonatán je od začátku docházení 
do lesní školky velmi upřímný a zdvořilý. To mu zůstalo dodnes a tím 
si získal srdce nejen pedagogů, ale také ostatních dětí.

Ben pochází z Maďarska a když k nám nastoupil nejen že nemluvil 
česky, ale také skoro nerozuměl. Nyní si již s Benem povídáme o sto 
šest a čeština už není žádný problém. Beník s námi po celou dobu rád 
hraje každou hru a neváhá se pouštět do nových věcí. Bena máme 
všichni moc rádi.

TAK ŠEL ČAS: 
Jonatán, Benedek

Jonatán

Benedek

Sedm příběhů, bajek nebo moderních autorských pohádek, tak jak to 
u oblíbeného básníka Radka Malého hned nepoznáme… Rozhodně se 
tu ovšem nejedná o příběhy prvoplánově naučné, jak prozrazuje už 
popis hlavní postavy: „Pří-
roda vypadala jako taková 
zanedbaná vesnická tetka, 
vlastně tulačka, která žila 
v lese a vůbec, kde se dalo. 
Spávala na mezích, pod 
širokými stromy, občas 
v medvědím brlohu a je 
téměř jisté, že kdyby už 
tehdy byly v lesích krmelce 
pro lesní zvěř, spávala by 
i tam. Z jedné boty jí čouha-
la suchá tráva, druhá noha 
byla bosá. Z jedné strany 
voněla po fialkách, z druhé 
po králičím bobku. Na hlavě 
měla neforemnou květova-
nou hučku a na ní bylo ptačí hnízdo. Taková to byla divná osoba.“
Příběhy dětem i dospělým odpoví na sedm všetečných otázek. A tak 
jestli vás zajímá, proč vrabec vypadá, jako by spadl do louže, proč stro-
my nemluví nebo proč mouchy nemají královnu, určitě se to dozvíte 
v Příhodách matky Přírody. A nakonec se dozvíte i to, proč matka Pří-
roda neměla zaspat.

NÁŠ TIP
Radek Malý

Příhody matky Přírody

VěDěLI JSTE, ŽE…

PODAŘILO SE

NOVINKY Z LESA
Lesní školka se rozrostla o několik nových přírustků! 
Do naší zvířecí party patří nově sedm malých králíčků 
a dva zakrslí kozlíci. Děti se o ně poctivě starají a nosí 
jim z domu samé dobroty. Během března se králíci na-
stěhovali do lepších a větších prostor- potažmo luxusní 
králíkárny dovezené až z daleké Šumavy. Všechny malé 
obyvatele srdečně vítáme u nás v lese a věříme, že jim 
děti budou dobrými společníky…

Práce v lesní školce má mnoho podob - od té pedagogické až 
po tu kancelářskou. A tak se nám zkraje roku podařilo z tepla 
kanceláře podat několik žádostí o granty a dotace. Projekty jsme 
sepsali např. na přírodní hřiště, které bychom moc přáli dětem, 
na celoroční provoz či příměstské tábory. Spousta projektů nám 
ještě schází sepsat a i když nás již téměř jarní počasí táhne ven, 
musíme najít dostatek odhodlání tuto nesmírně důležitou čin-
nost dokončit. Jak jsme byli či nebyli úspěšní vám dáme vědět 
v následujícím čísle! 

v roce 2015 podpořilo 
činnost lesní školky i KPMG 
částkou 15.000 Kč a Lesy 
České republiky grantem  
ve výši 5.000 Kč? 

Děkujeme!



Vzděláváme seNOVě V TÝMU:

Iveta Meindlová 
Po maturitě odjela Iveta na rok jako au-pair do Rakouska, několik let 
spolupracovala s DDM Netolice, nyní vede dívčí oddíl cvičení na nářadí 
TJ Netolice 1892. Po zkušenostech s několika „problémovými“ dětmi 
je přesvědčená, že volnočasový pedagog může ve spolupráci s rodiči 
dětem pomoci více než jakákoli jiná osoba. Toto přesvědčení ji dovedlo 
ke studiu pedagogiky volného času na Jihočeské univerzitě, kde stále 
studuje. Jako instruktorka se účastní adaptačních a zážitkových kurzů. 
Absolvovala rekvalifikační kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí  
- kurz akreditovaný MŠMT ČR.

Bezelstná bezprostřednost dětí Ivetu inspiruje a vnitřně obohacuje. 
Snaží se děti rozvíjet všestranně. Děti by měly dostat co nejširší nabídku 
aktivit, aby si mohly samy vybrat, co je nejvíce naplňuje. Les považuje  
za dokonalé hřiště, které ke všestrannému rozvoji přímo vybízí. 
Výchovu vnímá jako proces, kdy dítě objevuje hranice a pravidla 
mezilidského fungování.

Lucie Hájíčková
Vystudovala na Vyšší odborné škole zdravotnické, obor Diplomovaný 
zdravotnický záchranář. V současné době si Lucie dodělává kurz 
Asistenta pedagoga a dálkově studuje JU v Českých Budějovicích 
Teologickou fakultu, obor Sociální a charitativní práce. Do budoucna by 
si chtěla rozšířit vzdělání o pedagogickou činnost, zajímá ji především 
environmentální výchova.

Lucie pracovala v Centru Bazalka, o.p.s. kde se starala a vzdělávala děti 
s mentálním postižením. Se svým psem dělá canisterapii a navštěvuje 
děti z různých školských a neškolských zařízení, kde školí prevenci 
úrazů způsobených psem nebo připravuje pro děti jednorázové 
zážitkové akce. Dříve také chodila školit 1. pomoc do mateřských školek 
a zajišťovala zdravotní dozor na různých dětských akcích. 

Práce s dětmi Lucii velmi baví a naplňuje ji. K přírodě má velmi kladný 
vztah a ráda chodí do přírody čerpat energii a inspiraci. Domnívá se, 
že budovat v dětech lásku k přírodě je dobré jak pro ně samotné, tak 
pro naši planetu.

Slova klasika říkají, že „průměrný učitel vypráví, dobrý učitel vysvětluje, 
výborný učitel ukazuje a nejlepší učitel inspiruje.“ A abychom mohli naše 
děti inspirovat i my, neustále se vzděláváme a sledujeme aktuální tren-
dy v předškolní pedagogice. Zejména zimní měsíce byly z tohoto hledis-
ka nesmírně plodné. Zúčastnili jsme se hned několika zajímavých škole-
ní pořádaných Jihočeským krajem, ale také dvou naprosto ojedinělých 
workshopů s mezinárodní účastí, které rozhodně stojí za připomenutí.

Prvním z nich byla celodenní praktická dílna s Juliet Robertson v Horaž-
ďovicích, která více jak týden projížděla všechny kouty České republiky 
a neúnavně ukazovala a vysvětlovala pedagogům starších i malých dětí 
své osvědčené metody práce s dětmi v přírodě. Na vysvětlenou, Juliet se 
přes 20 let věnuje metodikám učení dětí ve venkovním prostředí a byla 
jednou z hlavních strůjkyň překopání učebních osnov v roce 2010 v jejím 
rodném Skotsku směrem k učení venku. Jak ona sama říká, základním 
posláním vzdělávacích institucí pro děti by mělo být „poskytnout vol-
ný prostor pro spontánní hru ve venkovním prostředí“. A jak jsme měli 
možnost se na vlastní oči přesvědčit, venku se dá skutečně dělat vše, 
čemu je dobré se naučit. 

Druhou velkou akcí, které jsme se zúčastnili, byla celostátní konference 
o „vztahu člověka k přírodě“ pořádaná organizací SEVER v malebném 
krkonošském městečku Horní Maršov, která zde působí již od začát-
ku 90. let. Kromě účasti předních českých osobností zabývajících se 
environmentálním vzdělávání dětí (např. Jan Činčera, Michal Medek, 
Jiří Kulich) jsme měli možnost vyměnit zkušenosti např. s německými 
pedagogy či charismatickým Angličanem Geoffem Cooperem. Znovu 
jsme si při této příležitosti připomněli, jak je důležité čas od času vystrčit 
nos z „vlastního rybníčku“, aby člověk viděl, jak jinak a krásně může ona 
pomyslná voda „šplouchat“. Jsme přesvědčeni, že naše děti tuto novou 
inspiraci a energii do práce pocítí již brzy na vlastní kůži.
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Děti v únoru netrpělivě vyhlížely sníh, ze kterého by mohly postavit 
pořádného sněhuláka. Sněhové nadílky jsme se sice nedočkali, 
ale to nám nezkazilo náladu. Užili jsme 
si únorové sluníčko a nezaskočila nás 
ani občasná chumelenice. V únoru 
děti navštívily daleké severní země, 
pozdravily Eskymáky, naučily se písničku 
o grónské zemi a pomocí speciálních fólií 
se podívaly, jak může vypadat polární záře. 
A taky jsme mezi sebou přivítali novou 
kamarádku, pedagožku Lucku, která nám 
vymýšlí báječné nové hry, které Ivet, Míra, 
ani Žanda neznají.

V prvním týdnu jsme byli na cestování 
na mrazivý sever příliš líní a pohodlní a zůstali jsme doma. Vždyť se tady 
tolik dělo! Blížil se vrchol masopustu a bylo třeba 

se na něj připravit. Děti vyráběly masky 
zvířátek a šperky z těstovin a z papíru. 
K masopustu patří zabijačky. Na týden 
jsme zapomněli, že my z lesní školky 
jsme vegetariáni, a udělali si báječné 
jitrnice. I špejle měly. Jen jíst se úplně 
nedaly…

Popeleční středa masopust ukončila. 
Na rozjímání o duchovních věcech 

a spáse duše jsme moc mladí a v lese je tolik věcí, které je třeba teď 
hned prozkoumat! Zkoušeli jsme, jaké zimní sporty by se daly v lese 
provozovat. Zjistili jsme, že snad úplně všechny, 
i na krasobruslení jsme si troufli. Jen ten 
sníh pořád chyběl. Sice se nám několikrát 
zachumelily batohy, ale po vánici zbylo 
jen pár kapek vody na mechu.

Uznali jsme, že je třeba za zimou 
vycestovat. Vyplatilo se to. Zažili jsme 
úžasná dobrodružství. Na severu se totiž 
s námi nikdo nemazal a museli jsme se 

o sebe postarat sami. Začali jsme 
pořádným obydlím, které přežije každou 
vánici i vítr severák. Výsledkem dvoudenního 
snažení byla chýše z klacků a z chvojí. Byl to 
luxusní srub i se střechou. Děti se v chýši 
ukrývaly před nepřízní počasí a svačily v ní. 
V blízkosti chýše jsme zkusili zapálit malý 
ohýnek. 

Protože se nám ohníček líbil a nic 
nepatřičného jsme nezapálili, troufli jsme si 
o týden později na větší ohníček. Lucka nám 
pomohla v ešusu připravit těsto, ze kterého 
jsme dělali hady, 

namotávali je 
na větev a opatrně upekli. Přikusovali 
jsme k hadům jablíčka a moc si 
pochutnali.

Na konci měsíce jsme ještě stihli 
propadnout zlaté horečně. Vlastně 
stříbrné, protože jsme našli jen stříbrné 
valounky. Museli jsme prokázat velikou 
obratnost a zdatnost, než se nám 
povedlo poklady vyrubat ze země. 
Za odměnu jsme v jurtě vyráběli zlaté 
a stříbrné rybky. Vypadaly jako živé. Věřili 
byste, že nám skutečně splnily tři přání? 

Únor ve znamení:

Přežili bychom v divočině?

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU nebo na www.domavlese.cz

V březnu se s dětmi vypravíme na výlet do písecké Sladovny 
a navštívíme rovnou dvě výstavy. Expozice „Dobrodruzi“ nás 
zavede až na Nový Zéland a vyzkoušíme, jaké to bylo opustit 
v 19. století malou západočeskou vesnici a jít hledat lepší život 
za oceán. Výstava „Naše planeta“ dětem přiblíží cestu spo-
třebních výrobků, které k nám téměř obletěly svět. Často se 
za nimi skrývají rozdílné kultury, zvyky a lidské příběhy. 

V sobotu 9. 4. nabídneme dětem ve věku 3-6 let celodenní 
sobotní program v lesní školce. Zúčastnit se jej mohou děti, 
které do školky dochází i ty, které si to chtějí jen jednorázově 
vyzkoušet. Vyrážet budeme tradičně z Jižní zastávky vlakem, 
kam se k večeru opět vrátíme. Přes den nás bude čekat spous-
ta dobrodružných úkolů spojených s přežitím v přírodě. Děti se 
naučí rozdělávat oheň, postavit si jednoduchý přístřešek, orien-
tovat se v mapě, používat dalekohled a třeba i pracovat s lupou. 

Pro rodiče je to příležitost, jak si udělat na jeden 
den volno s vědomím, že děti mají zajištěn parád-
ní program! Více informací najdete na webových 
stránkách školky. 

Během dubna budeme s dětmi vyrábět jedno do-
poledne zdravé sladkosti podle zásad živé stravy. 
Ke zdravé školce a pobytu venku patří neodmy-
slitelně i zdravé a kvalitní jídlo. S dětmi si popo-
vídáme o tom, proč je fajn dopřávat tělu hod-
notné potraviny a jaké chutné pamlsky se dají 
připravit z oříšků, datlí, kokosu a jiných pochutin. 
O celé vaření se postará tým RAWDELI, firmy 
zabývající se raw a veganským občerstvením. 

PŘIPRAVUJEME

Zápis 
pro školní 

rok 2016/2017 
zahájen!

  každou středu ve Špalíčku, přímo v centru Českých Budějovic




