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Milí rodiče,

v rukou držíte prv-
ní letošní vydání les-
ních novin, které vám vždy mě-
síčně přibližují dění nejen v lesní 
školce, ale i v celém občanském 
sdružení DOMA V LESE. Do no-
vého roku jsme skočili přímo 
po hlavě! Od února otevřeme pro 
širokou veřejnost přímo v centru 
Č. Budějovic nové centrum, jehož 
program bude sloužit ke slaďová-
ní pracovního a osobního života, 
k možnostem osobnostního roz-
voje dětí i dospělých a nabídne 
zájmové kroužky pro děti a mlá-
dež. Od začátku nového roku jsme 
stihli podat šest žádostí o grant, 
vybrat do týmu nového spolu-
pracovníka, vytvořit nový design 
propagačních materiálů i lesních 
novin, přihlásit tým lesní školky 
na semináře s environmentální 
tématikou a dokončit pedagogický 
koncept, který letos vyjde knižně. 
V tomto období změn a nových 
plánů přesto zůstává jedna věc 
neměnná. Tou je radost, se kte-
rou každý den potkáváme vaše 
děti a potěšení z toho, že s nimi 
můžeme společně a smysluplně 
trávit čas. Bez vašich dětí a jejich 
pozitivní odezvy by lesní školka 
i jiné naše nápady zůstaly pouze 
změtí písmen na papíře…

Přejeme vám do nového roku, ať 
máte také možnost v životě dělat 
to, co vás činí šťastnými!

Adéla Kučerová
místopředsedkyně o.s.

Od února otevře občanské sdružení DOMA 
V LESE nové prostory přímo v centru Českých 
Budějovic! Centrum bude sloužit nejen jako kan-
celář pro účely občanského sdružení, ale přede-
vším jako místo setkávání pro širokou veřejnost. 
Rozšíření aktivit o.s. DOMA V LESE mimo provoz 
lesní školky navazuje na poslání a cíle zakotvené 
ve stanovách sdružení jako jsou šíření povědo-
mí o potřebě kontaktu dětí s přírodou, podpora 
zdravého životního stylu, slaďování pracovního 
a osobního života a v neposlední řadě podpora 
osobnostního rozvoje každého jedince, zejména 
pak dětí různých věkových kategorií. 
Jako první se v centru během února uskuteční 
informační schůzky pro nové zájemce o lesní 
školku, další programy se naplno rozběhnou 
během března a dubna. Jedním z unikátních 
projektů je fungování tohoto prostoru na kon-
ceptu tzv. „baby office“, která poskytne sdílenou 

kancelář pro pracující nebo aktivní maminky 
a tatínky s malými dětmi (např. na rodičovské 
dovolené) spojenou s možností krátkodobé péče 
o dítě. Rodičům tak nabídneme možnost v pří-
jemném prostředí efektivně pracovat, vymě-
ňovat si zkušenosti, kontakty, čerpat inspiraci 
od ostatních či jen v klidu brouzdat na internetu 
a zároveň mít své dítě vždy nablízku. Jako další 
aktivity připravujeme naprosto ojedinělý celo-
roční volnočasový kroužek pro dospívající děti 
(12-15let) zaměřený na jejich osobnostní rozvoj. 
Nezapomínáme ani na rodiče, kteří se mohou 
zúčastnit akcí zaměřených na práci s dětmi 
v přírodě, jógy pro předškoláky a jiných akcí. 
V průběhu roku budeme aktivity dále rozšiřo-
vat. Proto sledujte naše stránky www.doma-
vlese.cz nebo facebookový profil, kde naleznete 
podrobné informace. Jsme si jisti, že si z naší 
nabídky vyberete.          
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Slyšel někdo z vás o mimozemšťanech?

Všechny děti: „Já!“

Vítek:  „Já jsem slyšel, že prej lítaj v ufech a jsou moc zlí nebo nebo  
zelení nebo červení.“

Zoe:  „Já viděla červenýho! A maminku růžovou a tatínka taky růžovýho.“

A kde bydlí?

Vítek: „Ve vesmíru.“

A bydlí taky na Zemi?

Všechny děti: „Ne.“

A chtěli byste těm mimozemšťnům něco vzkázat?

Vítek: „Ano. Ale já jsem zapomněl co.“

A jak vypadají?

Vítek: „ Třeba mají tykadla.  A jsou zelený,  
modrý a červený.“

Žilinka: „A růžoví.“

A jakou mluví řečí?

Vítek: „Vesmírskou.“

DĚTI VÁM TO ŘEKNOU...

TAK ŠEL ČAS
Lada a Jonáš

AKCE V LEDNU
V lednu nás v Třísově navštíví předškoláci z montessori školky 
VIVA BAMBINI  v Českých Budějovicích. Vyzkouší si, jak to chodí 
v lesní školce a jak i v zimním období se dá venku dělat spousta 
zajímavých věcí! Následně pak děti z lesní školky stráví jeden 
den v montessori školce, přičemž dopoledne se vydají na vý-
stavu Mikoláše Aleše a odpoledne si vyzkouší pravé montes-
sori aktivity.

Lada a Jonáš nastoupili do lesní školky v září 2012 a od té doby jsou její 
nedílnou součástí. Ladu nejvíce těší společné zpívání a vyprávění pohá-
dek, Jonáš je nejšťastnější když může běhat, řádit a vést celou skupinu 
dětí. Oba dva nabíráme cestou a ostatní děti je již vyhlížejí- Jonáš nastu-
puje v Mříči, Lada následně v Holubově. Přejeme jim oběma spoustu 
dalších krásných zážitků v lesní školce! 

Lada

Jonáš

Tato kniha je určena 
všem dětem, které se 
nespokojí s jednoduchým vysvětlením a často kladou rodičům otázku 
proč. Proč na akátu žijí mravenci, proč kopřiva žahá, proč cibule štípe 
do očí a proč musí mít kytky kořeny v zemi? Jaká byla první rostlina 
na světě, kdo vypěstoval sladký hrášek a je pravda, že nejdražší kávu 
na světě kakají cibetky? Rostlinopis v podání Jiřího Dvořáka a Alžběty 
Skálové mohou také použít učitelé, když se děti při vyučování přírodo-
pisu nudí: příroda je plná malých napínavých dobrodružství i hrdin-
ných příběhů, hádanek a neuvěřitelných tajemství. A v neposlední řadě 
je to i knížka rodinná: malým dětem bude stačit hádanka nebo veršo-
vánka, větší děti se začtou do příběhu s dobrým koncem a dospělí se 
budou divit, kolik toho nevěděli.
 

NÁŠ TIP

Rostlinopis 
aneb Podivuhodné 
pravdy a výmysly 
ze zeleného světa

Jiří Dvořák



PROSINEC VE ZNAMENÍ POHÁDKOVÉ ZIMY!

Jako první ale zavítal do jurty anděl a přinesl dětem mikulášskou na-
dílku. Naštěstí byly všechny děti v lesní školce hodné, nebo zlobily jen 
maličko a uměly spoustu krásných písniček, tudíž si čert hodil kopýtka 
na stůl a s andělem ani nepřišel. Jen aby to tak vydrželo i do příštího 
Mikuláše…
Téma měsíce znělo „Pohádková zima“, ale jak to bylo s tou zimou, 
o tom jsme už psali na začátku. Celý měsíc jsme pilně nacvičovali kole-
dy a vyráběly pomůcky na vánoční besídku – papírové řetězy, různé 
ozdoby na stromeček a hlavně, dárky pro maminky a tatínky. A že 
jich bylo! Nikola s dětmi uválela z voskových plátů svíčky, s Mírou zase 
z tvarovací hmoty vykrajovaly zvonky, srdíčka nebo hvězdičky. 

A oslava to byla velkolepá. Po krátkém úvodu následoval lampionový 
průvod lesem, během nějž na děti a rodiče čekaly různé úkoly, které 
prověřily jejich znalosti a dovednosti týkající se přírody. Zatímco děti 
uměly vše na jedničku, někteří rodiče mají ještě co dohánět!
Mezitím na vše padla tma a byl čas zavítat do jurty, kde se zpíva-
ly koledy, hodovalo se a předávaly se dárečky pro rodiče. Nakonec 
jsme pouštěli balony štěstí. Zatímco tři nám za obdivného výskotu 
dětí brzy zmizely z dohledu, jeden z balonů nenabral potřebnou výš-
ku a jeho plamínek nakonec uhoupaly ke spánku větve nedalekého 
smrku.
A jak to bylo dál? To přece všichni víme. Na děti čekaly Vánoce 
a krásné dárky pod stromečkem. A nový rok 2014. Popřejme si, ať 
pro všechny krásný a úspěšný!

Druhý prosincový týden byl zaměřený na výrobu papíru. Děti se do-
zvěděly, jak takový papír vzniká a co všechno může být z papíru vyro-
bené. Také si vyzkoušely vyrobit vlastní papír a moc se jim to povedlo. 
Největší pozdvižení čekalo lesní školku ve třetím prosincovém týdnu. 
Děti se například dozvěděly, proč se slaví Vánoce, kdo to byl Ježíšek 
a kdo tři králové. Ale hlavně vrcholily přípravy na středeční vánoční 
besídku. Ta byla zatěžkávací zkouškou zejména pro jurtu, jež musela 
pojmout rekordní počet lidí, kterých přišlo kolem sedmdesáti. Do les-
ní školky zavítali nejen maminky a tatínkové, ale i dědečkové, babičky 
a sourozenci. 

Začátek prosince vypadal slibně, třísovský rybníček pokryl led a na trávě se třpytila jinovatka. 
Děti z lesní školky čekaly na sníh, ale místo něj přišlo jaro. Všichni jsme se začali těšit na Ježíška, 
ale ten nakonec nepřijel na sáňkách, protože Vánoce byly zase na blátě.



Soutěžní otázka:

Jakého plemena jsou 
naše ovce Agáta a Beáta?

Odpovědi zasílejte na 
info@domavlese.cz
nejpozději do 23. 2. 2014. 

Ze soutěžících, kteří uvedou správ-
nou odpověď, vylosujeme jednoho 
výherce. Odměnou bude malé slad-
ké překvapení (osobní odběr buď na 
Jižní zastávce nebo v Hradební 9a).

SOUTĚŽ

Stejně jako v minulém roce nás v prosinci navštívil anděl. Sice jsme 
vyhlíželi i Mikuláše s čertem, ale ti se prý zapomněli v třísovské putyce 
U vlčáka. Anděl tedy jako jediný zástupce dorazil s nadílkou a byl k dě-
tem velmi vstřícný. Poté, co si vyslechl několik koled  a rozdal dětem 
dobroty, se trochu neomaleně vrhl na dovezený oběd pro děti a vypa-
dalo to, že na nikoho jiného nezbyde. Naštěstí byli oba pedagogové Petr 
a Nikola přítomní a včas anděla usměrnili. Ten to okomentoval slovy, 
že „oběd je naprosto boží“ a „že s ním máme napřesrok zase počítat“. 

Těsně před Vánoci jsme zakončili rok společně s dětmi a jejich rodinami 
vánoční besídkou. Během připraveného programu se nenudil nikdo- 
ani malí, ani velcí! Vše začalo baby-punčem, pokračovalo společným 
připalováním prskavek a pokračovalo v lese, dobrodružnou stezkou při 
světlech lampiónů. Pedagog Míra se proměnil v lesního mužíka, který 

To jsme rádi,

že se známe,

na sebe se usmíváme.

Pěkný den si přejeme, 

jedna, dva, tři a jdeme!

Batůžek si každý nese,

budem rádi DOMA V LESE! 

Od února připravujeme pravidelné informační schůzky pro nové zájemce z řad rodičů 
a dětí! Pokud vás zajímá vše ohledně lesní školky, jejího zázemí, detailního denního pro-
gramu či jiných souvisejících dotazů, určitě přijďte!

Setkání v únoru proběhne 13. a 26.února 2014 vždy od 17 hodin na adrese Hradební 
9a, České Budějovice. 

Těšíme se na vás i vaše děti!

Během vánočních svátků se nám podařilo 
hned několik zázraků! Ten první se zhmotnil 
do podoby důmyslného botníku v jurtě (ro-
zuměj několika kapsářů z IKEA). Tento počin 
uzrával dlouho v našich myslích a čekal, až 
bude jednoho dne zrealizován. Nejedná se 
přímo o botník, ale o bačkorník, po-
něvadž v jeho útrobách končí 
jen a pouze přezuv-
ky. Další zázraky 
se udály hned 
po sobě a ni-
kdo je neče-

PROBĚHLO

se stal průvodcem nejen pro děti, ale i jejich rodiče. Z dálky bylo vidět 
osvětlného hada, to jak průvod postupoval po stanovištích a putoval 
lesem. Následovalo zdobení vánočního stromku dobrotami pro ptáčky 
a ozdobami, které děti vyrobily. Další část programu probíhala v jurtě 
za zpěvu a dobrého jídla a pití. Z vytopené jurty jsme se v závěru be-
sídky opět vydali ven, kde jsme společně zažehli pět balónů štěstí. Tolik 
poděkování za tento rok a tolik přání pro ten nový… 

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

PŘIPRAVUJEME

PODAŘILO SE
kal ani neplánoval. Během Vánoc jsme stihli 
odevzdat několik žádostí o grant a sepsat 
rázem šest projektů. Týkají se např. envi-
ronmentálního vzdělávání rodičů před-
školních dětí či se zaměřují na osob-
nostní rozvoj dětí z druhého stupně ZŠ. 

V průběhu března se dozvíme 
výsledky a zveřejníme 

je nejpozději v dub-
novém čísle škol-

kového newsle-
tteru! 

lesní školka DOMA V LESE má vlastní básničku 
se kterou děti zahajují každé ráno?

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU nebo na www.domavlese.cz




