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HLAVNÍ TÉMA
Milí rodiče a přátelé
lesní školky,
venku začínají ty pravé
podzimní plískanice, brzy
se stmívá, přicházejí první přízemní mrazíky a časté třísovské mlhy by
se daly krájet. Dalo by se říct, že v tomto
počasí by „ven ani psa nevyhnal“. A přesto
jste to vy, kdo každý den posílá své nejmilejší poklady ven do přírody a věří, že je
to dobré nejen pro jejich tělo, ale i ducha.
Nevadí vám ušpiněné oblečení, červené
tváře, ani tak často ztracené rukavice.
Odměnou vám je jiskra v očích a nadšení
vašeho dítěte, když odpoledne vyskakuje
z vlaku. Ta dětská radost, úžas a nadšení
pro vše, co děti během dne potká, nás na
tom všem baví nejvíc. Jejich oprávněné
motivy všeho, do čeho se pustí, plnění
vlastních potřeb, učení se hrou a prožitkem, zkrátka vše, čemu jsou v lese vystavěny, nás naplňuje přesvědčením, že
lesní školkou to nemůže jen tak skončit,
že je to pouze začátek…
Byli jste to vy, rodiče školáků, kteří se
nám svěřovali s tím, jak se vaše dítě během školní docházky mění. Trápila vás ta
nenápadně mizející jiskra v dětských očí,
která se ztrácela někdy mezi 1. a 2. třídou
základní školy. Většinou to bylo v okamžiku, kdy si dítě uvědomilo, že nemůže být
v souladu se svými potřebami, musí se
učit zrovna to, co je v osnovách a když
je rychlé, tak musí zpomalit a když je
pomalé, tak musí zrychlit. Jeho kreativita
byla na obtíž, protože ji nelze dost dobře oznámkovat na škále 1 až 5 a správné
řešení je také vždy jen jedno. O dobrých
či horších základních školách bychom se
mohli rozepsat. Ale každý má svobodnou
volbu a každý vidí priority ve svém životě v něčem jiném. Pro ty z vás, kterým
záleží na tom, aby se dítě radovalo z nenásilného procesu učení, z toho, že může
poznávat rozmanitosti světa, nemusí
se bát udělat chybu nebo toho, že bude
hodnoceno dle výkonu, máme dobrou
zprávu. Příští září otvíráme Svobodnou
základní školu! Vítáni jsou všichni rodiče a
děti s otevřenou myslí a chutí zažít vzdělávání jinak.
Milí rodiče, přejeme vám všem krásný
předvánoční čas a jiskru v očích vašeho
dítěte nejen během Vánoc!
Adéla Kučerová
místopředsedkyně spolku

Otvíráme SVOBODNOU ZÁKLADNÍ ŠKOLU

Kdo s námi v novém školním roce usedne
do školních lavic? Od září 2018 otvíráme Svobodnou základní školu DOMA V LESE, která naváže na úspěšný projekt Lesní mateřské školy
DOMA V LESE a poskytne kontinuitu ve vzdělávání na prvním stupni dětem a rodičům, kteří
chtějí v nastolené koncepci vzdělávání pokračovat. Svobodné ZŠ navazují na již poměrně bohatou tradici obdobných škol z Velké Británie,
USA a Izraele, kde představují dlouhá léta páteř
alternativního vzdělávacího systému a velmi vyhledávanou školskou instituci.
Základním stavebním prvkem svobodné školy
je vysoká míra autonomie dětí při výběru učiva
a vzdělávacích aktivit, propojená navíc s projektovou a mezioborovou výukou namísto předmětové. Děti a personál spoluvytváří pravidla
školy. Žáci se nejen sami podílejí na vzdělávacím
obsahu, ale také společně s učiteli demokraticky rozhodují o chodu školy a přejímají tak za ni
i do velké míry odpovědnost. Základní filozofií je
nechat dětem co největší možnost výběru vzdělávacích aktivit v daném období jejich vývoje,
který znají nejlépe ony samy a dosahují tak nej-

efektivněji nejlepších možných výsledků. Tímto
přístupem chceme zejména podpořit vlastní
sebemotivaci dětí k učení, kterou považujeme
za základní stavební kámen jejich dalšího rozvoje
a šťastné budoucnosti. Vzdělávacím cílem školy je neodradit děti od touhy objevovat, zkoušet
nové věci, dělat chyby a aktivně a samostatně
vyhledávat podněty pro vlastní rozvoj.
Základní škola se bude nacházet v obci Libníč,
která je z centra Českých Budějovic dostupná
za 10 minut autem. V budově, ve které se dříve
nacházela obecní škola, zrekonstruujeme 2. patro (v přízemí se nachází státní mateřská škola).
Děti se mohou těšit na novou třídu, dílnu, jídelnu,
hygienické zázemí a šatnu, přilehlé hřiště, pedagogové na zbrusu novou sborovnu. Okolí Libníče
tvoří nádherná příroda, kterou budeme pravidelně využívat při výuce venku. V září otevřeme smíšenou 1. a 2. třídu pro maximální počet
20 žáků. V současné době jsme podali žádost
o zapsání školy do rejstříku MŠMT, výsledek akreditace bude znám na jaře. Informační schůzka
pro rodiče proběhne 13. 12. 2017, zápis následně
v jarních měsících.

TAK ŠEL ČAS:
Sofinka a Vojtík
Sofinku vždy netrpělivě vyhlíží půlka vlaku! Přistupuje totiž ve Vrábči
a její kamarádi ji vždy radostně vítají! Tato mladá slečna miluje malování
a výtvarné aktivity všeho druhu. V lese se chová jako opravdová víla, je
jemná, klidná a dává přednost hrám s holčičími kamarádkami. Musíme
se smířit s tím, že tato krásná slečna nám odrůstá a lesní školka jí
bude příští rok malá. Přejeme ovšem této předškolačce ještě jeden
dobrodružný rok v lese a spoustu krásných chvil s kamarády!
Vojtík k lesní školce patří stejně tak neodmyslitelně, jako šišky k lesu!
Jeho nejoblíbenější aktivitou je sběr všeho, co ho v lese zaujme. Rád
testuje své fyzické hranice, do všeho téměř po hlavě skáče, do všeho
píchá klackem a prohání po lese nejen veverky, ale i své parťáky!
Je to náš velký kamarád do nepohody, kterému les přirostl k srdci
a tak věříme, že i ve školních letech v něm bude trávit krásné chvíle!

NOVINKY Z LESA
V listopadu proběhne v lesní školce Lesmír v Liberci
slet Asociace lesních mateřských škol. Hlavními tématy
bude výkaznictví a správní řád pro MŠ, rozpočet Asociace na příští rok, stravování v rejstříkových lesních mateřských školách, revize Standardů kvality a pasování
nových členů. Po výživné teorii nás čeká něco z jiného
soudku- seminář lesní ateliér „pARTner“ s Lenkou Hřibovou, zakladatelkou neziskové organizace Semínko země.
Společně budeme hledat příběh lesa a souvislosti mezi
světem krásy a přírody. Těšit se můžeme na praktické
ukázky i tvořivé pokusy s přírodninami!

PODAŘILO SE
Máme nové logo! Po šesti letech, kdy nás doprovázel na logu jezevec, mu děkujeme za odvedenou práci
a za to, že byl s námi od počátku naší školky. Nové logo
se bude krásně vyjímat na novém webu, který snad (ještě v tomto životě) dokončíme. Autorkou je Lucie Kacrová,
která to prostě umí a má to v ruce!

Sofinka

Vojtík

NÁŠ TIP: na

knihu

...nebo rovnou na celý festival! V září jsme se rozjeli na mezinárodní
festival malých a středních nakladatelů Tabook v Táboře! Krásná akce
plná přednášek a autorských čtení klíčových osobností současné nezávislé knižní scény, tvořivých workshopů a veletrhu knížek. A aby našim
malým lesoškolkařům nebylo líto, že tam s námi nebyli, nakoupili jsme
jim do školky pár vyvoněných kousků! To se bude v jurtě sladce usínat…

VĚDĚLI JSTE, ŽE…
k nám do lesní školky chodí v tomto školním roce 24 dětí? Z toho
máme 16 kluků a 8 holek! Skvělá partička na lesní radovánky!

vzděláváme se

V polovině října jsme se společně s částí našeho pedagogického
týmu rozhodli strávit neděli v Brně. Důvodem byla účast na semináři s charismatickou Američankou Naomi Aldort, která je považována za jednu z nejrespektovanějších dětských a rodinných poradkyň/terapeutek. Tématem byl odvěký rébus rodičů, kterým způsob
výchovy svých dětí není tak říkajíc „jedno“, a to „kdy dáváme dítěti
skutečnou svobodu a kdy povolení“. A když už dáváme svobodu, je

STĚHUJEME SE

skutečně bezbřehá nebo má své mantinely? Kdy děti pouze kontrolujeme a kdy je životem skutečně vedeme? Pokud řešíte podobné otázky, celý video záznam z workshopu naleznete na youtube.
Za nás můžeme říci, že bychom tento jednodenní seminář zavedli
pro rodiče povinně v rámci předporodních kurzů. Dalo by se tím předejít spoustě nedorozumění mezi rodiči a jejich dětmi, které často
následně řešíme celý život…

NOVĚ v týmu
Louis Eamonn Donnelly
Od září posílil naše řady nový kolega Louis, který pochází
z Irska, vystudoval předškolní pedagogiku a učil v lesní školce
v Dánsku. Louis průvodcuje v naší lesní školce ve středu
a ve čtvrtek a mezi jeho nejoblíbenější činnosti s dětmi
patří hudební výchova. Má rád rytmická cvičení, hru na kytaru,
výrobu hudebních nástrojů a zpěv. Děti se naopak velmi
rády učí písničky v angličtině a účastní se s chutí všeho,
co Louis vymyslí. Vzájemná domluva probíhá hladce
a někdy vesele- děti se snaží porozumět angličtině a Louis
zase základům češtiny!

Máme pro vás novinu! Po čtyřech letech se stěhujeme z centra
Špalíček do nových prostor. V Hradební ulici dobrý, ale Krajinská
a Dům U beránka ještě lepší! V novém roce nás tedy hledejte
na adrese Krajinská 35. Změna to bude pro nás všechny- tým
lesní školky, rodiče, děti i veřejnost a moc se na ni těšíme! Prostory nejdříve oživíme, malinko vylepšíme a pak slavnostně otevřeme. Následovat budou akce pro malé i velké, které vdechnou
tomuto krásnému místu opět trochu života a díky kterým se
zde lidé budou rádi setkávat, učit se od sebe navzájem a radovat se ze společných chvil. V plánu máme i rekultivaci dvoru,
který k Domu U beránka neodmyslitelně patří a zasloužil by
si naši péči. Během roku chystáme otevření dešťové zahrady,
díky které se toto místo stane zelenou oázou v centru města.
O našem dalším počínání a programu vás budeme informovat,
tak se zkrátka za námi stavte, rádi vás uvidíme!

Říjen ve znamení:

LES – DŘEVO – PAPÍR
Říjen jsme si užili, kde jinde, než venku! Slunce se ještě hlásilo o slovo
a těch barevných listů všude kolem! Kaštany, trnky, šípky, žaludy, listy,
lišejníky, klacky a kameny- sbírali jsme vše, co jsme cestou potkali a vše
chtěli dovézt domů rodičům!
Nacházeli jsme i poslední
zbytky hub, které jsme si
poctivě nacpali do svých
batůžků a doufali, že nám
z nich doma někdo uvaří
skvělou bramboračku… Ale
aby z nás nebyli pouze lovci
a sběrači, pokusili se naši
průvodci nám taky něco ukázat,
zaujmout nás a navnadit
na experimentování se dřevem
a papírem. Nejdřív jsme se zamysleli, proč je les pro náš život tak důležitý.
A máme v tom celkem jasno, shodli jsme se všichni napříč věkovým
spektrem (rozuměj ti tříletí prckové až my- předškoláci). A zde je naše
tiskové prohlášení: „Les je pro nás důležitý, protože nám dává kyslík a bez
něj bychom umřeli. A taky proto,
že jsme na svobodě. A můžeme
tam venčit psa, když nám tam
teda nepokácí všechny stromy.
V lese běhají zvířata a taky
v něm mají kyslík. Ve stromech
bydlí veverky. A taky ptáci.
Mají tam i malé ptáčky, a když
ten strom někdo pokácí, tak
ptáčkové můžou

spadnout z toho stromu. A když
kácí stromy, tak zase máme papír.“
Jsme dost chytří, takže ty říjnové
pokusy s názornými ukázkami,
jsme zvládli levou zadní. Pochopili
jsme hned, jak stromy dýchají, jak
voda cestuje listem, kde se v listech

bere barvivo, proč se šišky rozevírají
a zase zavírají, proč některé stromy
mají listy a jiné jehličí, co stromy
potřebují pro život a taky co vše se
vyrábí ze dřeva. Vyzkoušeli jsme
si vyrobit ruční papír, solné listy,
misku z plat od vajíček, malovat
přírodními štětci, vytvořit vitráž
z javorových listů, panáčka
z korálků, růži z barevných listů nebo dřevěný
stojánek na pastelky. Největší legraci jsme si ale užili, když za námi přijeli
rodiče na tvořivé dílny. Vyráběli jsme společně loutku ze dřeva a výtvory
to byly skvostné! Rodiče se zapotili, jak
se snažili se do těch všech provázků
a dřívek nezamotat, ale vydali ze sebe to
nejlepší a výsledek stál za to! Říjen máme
za sebou a jsme zase o něco chytřejší.
Téma les – stromy – papír nás fakt bavilo!
Jen nám vrtá hlavou, proč ten Ježíšek
každému nosí vánoční stromek. Asi by si
k nám měl skočit na školení udržitelného
rozvoje a ekologického smýšlení…

PŘIPRAVUJEME
S radostí jsme přijali pozvání na akci INSPIROMAT, která
během tří dnů představí několik neotřelých přednášek vedených svěžím a neokoukaným stylem. Pokud chcete vědět, jak
se v lese před dětmi neztrapnit, jak rozeznat sojku od straky,
jak si v přírodě pohrát a neztratit se, nepodpálit les a jak nezpanikařit, když vám vypadne signál, přijďte si poslechnout naši
přednášku s tématem: KDO SE BOJÍ, MUSÍ DO LESA.. aneb jak
z měšťáka udělat lesapána! Ve čtvrtek 2. listopadu od 17 hod
v Riegrově 51. Padesát minut, které vám změní pohled na les!
Vstupné 50 Kč, registrace na info@kreativniagentura.com. My
se vlka nebojíme, a co vy?
Ve středu 29. listopadu vyrazíme s dětmi z lesa za kulturou! A kam jinam vyrazit než do krásné a inspirativní písecké
Sladovny! Čeká nás zážitek v podobě výstav Mraveniště a Hnízdo ilustrace. Třetí pokračování nejúspěšnější a nejoblíbenější
dětské expozice Mraveniště je připraveno pohltit malé návštěvníky a vtáhnout je do světa mravenčího doupěte- tentokrát
ze dřeva! Děti si vyzkouší schovávačky, mosty, tunely i strom
vysoký až do stropu. Svobodná hra může začít, mravenci do
akce! A druhá výstava- Hnízdo ilustrace- tak to je opravdová
novinka! Děti během ní objeví svět dětských obrazových knih
a příběhů v nich ukrytých. Najdou zde ilustrace významných
českých ilustrátorů. Odkrývat je přitom mohou způsobem jim
nejbližším - prožitkem a hrou. Objevování obrazů, tvoření a
hraní- to vše čeká na naše malé lesoškolkaře v této úchvatné
galerii!
Ve středu 13. prosince proběhne v Domě U Beránka (Krajinská 35) informační schůzka na téma naší Svobodné základní
školy. Zváni jsou všichni zájemci, kteří zvažují zápis svého dítěte do nové ZŠ ve školním roce 2018/2019. Rodiče prosíme
o nahlášení účasti mailem na info@domavlese.cz nejpozději
do 8. prosince. Těšíme se na setkání!
Znáte název akce roku?
Ano, je to VÁNOČNÍ BESÍDKA v lesní školce! Letos proběhne ve středu 20. prosince od 15:30 hod. Zpěv,
zdravé mlsání a program, který bude zbrusu nový
a neokoukaný! Lampiónové průvody, balóny
štěstí, anděl ve větvích stromů, stínové
divadlo, ohňostroj… všechno dobrý, ale
letos to bude ještě lepší! Přijďte se k nám
pohodově naladit a zažít krásné vánoční okamžiky v úchvatné
třísovské přírodě! Dress
code je jasný- pohorky, kamaše a teplé spodní prádlo!
SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU nebo na www.domavlese.cz

