
BŘEZNOVÍ 
A DUBNOVÍ 
OSLAVENCI

Jonatán, Lukáš, 
Vítek, Adélka, 

Vojta

LESNÍ
N VINY

 www.domavlese.cz

Léto se blíží a s ním již třetí ročník lesních pří-
městských táborů pro děti ve věku 3-7 let pořá-
daný spolkem Doma v lese. V průběhu července 
a srpna přivítáme nové kamarády, kteří lesní 
školku přes rok běžně nenavštěvují, nicméně 
si chtějí užít léto plné her, objevování a pohybu. 
Jako zázemí bude dětem sloužit pozemek lesní 
školky s pravou mongolskou jurtou, několika 
králíky a dvěma ovcemi. Svačiny i teplé obě-
dy jsou pro děti zajištěny dovozem z Českých 
Budějovic a to v bio-kvalitě. Děti budou vyrážet 
na lesní příměstský tábor každý den vlakem 
z Jižní zastávky v Českých Budějovicích a odpo-
ledne si je rodiče vyzvednou na stejném místě. 

Tematicky se tábory zaměří na různá environ-
mentální témata- čtyři živly, slunce a hvězdy, 
sladkovodní ryby, žáby nebo třeba hmyz žijící 
na okolních loukách. Největší učebnicí nám bude 
okolní příroda, která nabídne dětem vše, co 
k pohodově stráveným prázdninám potřebují- 
volný prostor, čistý vzduch, možnost neustále 
něco sbírat, nosit či tahat, v něčem se šťourat, 
řádně se umazat, opálit se a zmoknout, poznat 
nové kamarády, ochutnat lesní plody a to vše 
po boku průvodců z lesní školky, kteří je s ra-
dostí vezmou na tuto objevnou a dobrodružnou 
cestu. Více informací včetně přihlášek najdete 
na www.domavlese.cz. 
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Milí rodiče,

letošní zima nám 
pomalu dává své 
„sbohem“, ospalá pří-
roda se probouzí k ži-
votu, nicméně my všich-
ni v Doma v lese už dávno 
šlapeme na plné obrátky. To vše za tím 
účelem, abychom i v tomto roce dětem 
poskytli nezapomenutelné zážitky v les-
ní školce, mladistvým a rodičům nabídli 
spoustu zajímavých přednášek, promítání 
a debat a v neposlední řadě udělali zase 
všichni onen pomyslný krůček směrem 
kupředu v rozvoji naší organizace. A co je 
tedy u nás nového? V dubnu jsme posílili 
náš pedagogický tým o novou kolegyni 
Šárku Ležečkovou, kterou si děti okamžitě 
oblíbily. Od začátku roku jsme vypracovali 
11 žádostí o grant či podporu, a to zejména 
na rozvoj zázemí lesní školky a služby baby 
office nabízenou v našem centru Špalíček 
v Hradební ulici. Březen a duben se pak 
nese jako každý rok ve znamení kampaně 
na zápis do lesní školky a na lesní příměst-
ské tábory v červenci a srpnu, při nichž 
v průběhu léta přivítáme na 100 nových 
dětí. V sobotu 28. března jsme společně 
s našimi králíky a tvůrčími dílnami zahájili 
letošní sezonu Trhů u Vrby v Riegrově ulici. 
V dalších měsících nás uvidíte jak na Bam-
biriádě, tak i např. na Krajinském korzu či 
dalších zajímavých akcích. Od března jsme 
také spustili první English Day v Českých 
Budějovicích, při kterém si děti pravidelně 
každý týden během jednoho dne prožijí 
skutečný anglický den společně s rodilým 
anglickým lektorem. Jak vidíte, neleníme. 
A to uběhly pouhé čtyři měsíce. Co však 
považuji za důležitější než samotné aktivity 
je směřování a další interní rozvoj naší or-
ganizace. Tento rok bychom totiž rádi vyu-
žili zejména ke stabilizaci interních procesů, 
zefektivnění naší vzájemné spolupráce 
a zejména k dalšímu rozvoji a motivaci na-
šich kolegů – zaměstnanců. Věříme totiž, 
že jedině tak budeme i nadále moci rozvíjet 
naše aktivity a zejména dělat vše se sku-
tečnou radostí. 

Petr Novotný
předseda spolku Doma v lese

2. číslo občasníku 
LESNÍ ŠKOLKY „Doma v lese“
březen/duben 2015

EDITORIAL



TAK ŠEL ČAS: Barborka a Mikuláš

AKCE V BŘEZNU A DUBNU
V uplynulých měsících jsme toho s dětmi stihli opravdu hod-
ně! Pobyt v lese si pravidelně zpestřujeme kulturními akce-
mi ve městě, chodíme do divadla, na výstavy či na jiné akce. 
Za zmínku stojí navštívené představení v Malém divadle- Zví-
řátka a Petrovští. Dětem se moc líbilo a herci sklidili velký 
aplaus! V únoru jsme se s dětmi vydali do písecké Sladovny 
na výstavu Stroj času, která děti přenesla o několik století zpět. 
Děti nejvíce ocenily možnost převléknout se za rytíře, prin-
cezny či piráty. Úspěch slavila i návštěva zoologické zahrady 
v Hluboké nad Vltavou, kdy kromě samotné expozice čekal 
na děti zároveň odborný program „morče-želva-had“. Tato 
zvláštní trojkombinace nabídla malým zájemcům možnost 
poznat tato zvířata více z blízka, nakrmit je či pochovat. Nic-
méně největší zaujetí projevily děti na hřišti přímo v ZOO, kdy 
zapomněly na okolní zvířata a nechtěly se vůbec odtrhnout 
od houpaček a prolézaček… Další nemalou akcí byl karneval 
pro rodiče a děti, pořádaný ve spolupráci se spolky Kredan-
ce a Divoch. Vydařené sobotní odpoledne se neslo v duchu 
pohádkového lesa, tanců, zpěvu a radosti  
ze společně prožitých okamžiků!

Barborka nastoupila do lesní školky v létě 2013 a od té doby ji po-
ctivě a s radostí navštěvuje. Tato mladá dáma je ve školce nejraději 
ve společnosti pedagogů a mezi její nejvíce vyhledávané aktivity patří 
péče o zvířata na pozemku školky a o mladší děti. Barborka také ráda 
vypráví a to zejména o její oblíbené Fifince ze Čtyřlístku a o dalších po-
hádkových kamarádech.

Mikuláš nastoupil do lesní školky v červenci 2013 a od té doby z něj 
vyrostl pořádný kluk! Mikiho nejoblíbenější hračkou jsou rozličné klacky 
a klacíky, kterých má plné nejen ruce, ale i spacák a batoh. Tento kluk 
do nepohody se ve světě neztratí, je pro každou špatnost a u ničeho 
nesmí chybět! Často je také iniciátorem nečekaných výprav za dobro-
družstvím a sveřepě testuje ostražitost a bdělost přítomných pedagogů.

Barborka

Mikuláš

Kniha hravých básniček, při nichž se děti zábavnou formou naučí prv-
ní cviky jógy, je dílem Hanky Luhanové, populární instruktorky dětské 
jógy a zakladatelky pro-
jektu Lali jóga. Originální 
ilustrace ke knize vytvoři-
la Kateřina Mesdag. Sou-
částí knihy je i přesný po-
pis 13 cviků a jejich účinků 
na dětský organismus.

NÁŠ TIP
Hanka Luhanová, Kateřina Mesdag

Lali cvičí jógu
CHTĚLI 
NÁS!

VĚDĚLI JSTE, ŽE…
...náš spolek dostal od rodičů k Vánocům 
skutečné dárky? Skrze darovací certifikát 
jsme tak pomohli jednou ovečkou farmářům 
v Etiopii, které postihlo ničivé sucho. A také 
jsme přispěli na ošetření nemocného. Dárků 
si moc vážíme a pyšníme se jimi v jurtě. 
Více o skutečných dárcích naleznete 
na www.skutecnydarek.cz.



domavlese.cz

Lesní 
příměstské 
tábory2 15
Pro děti 
ve věku 3-7 let

Program: 
Kde: 
Kdy: 

ČERVENEC: 
SRPEN: 

Jak: 
Cena: 

Přihlášky: 
Pořádá: 

poznávání přírody spojené se zážitkovou pedagogikou
Blanský les s využitím zázemí lesní školky v Třísově
vždy od pondělí do pátku (7:30 - 16:00 hod)

6. - 10. 7. / 13. - 17. 7. / 20. - 24. 7. / 27. - 31. 7.
3. - 7. 8. / 10. - 14. 8. / 17. - 21. 8. / 24. - 28. 8.

vlakem tam a zpět z Jižní zastávky v Českých Budějovicích
2.500 Kč za jeden turnus (obsahuje dvě zdravé svačiny 
a teplý oběd v bio-kvalitě denně, pitný režim, pomůcky)
elektronicky v sekci "Přihláška" na www.domavlese.cz
spolek DOMA V LESE

.czdomavlese

18. 4. 2015, 10-12 hod., Třísov

Lesní 
Zápis 2 15

školka Pro děti 
ve věku 3-6 let

DĚTI VÁM TO ŘEKNOU…

SPOLUPRACUJEME s...
PETRA PLACHTOVÁ
Díky naší aktivní spolupráci s Jihočeskou univerzitou u nás v únoru mohla 
vykonat svou praxi Petra Plachtová. Zaslala nám své pocity a dojmy z naší 
školky.

„Studuji na Pedagogické fakultě prvním ročníkem obor Přírodovědná 
a ekologická výchova, kombinované studium a pracuji jako projektová ma-
nažerka na Fakultě rybářství a ochrany vod JU. Organizace a chod lesní 
školky mne zajímal jak z pohledu environmentální výchovy a pedagogiky, 
tak z pohledu rodiče (jako matky čtyřletého syna).

Z toho prvního pohledu je lesní školka pro 
děti nejlepší a nejpřirozenější environ-
mentální výchovou na světě. Být celý den 
venku a poznávat přírodu na vlastní kůži 
a v jakémkoliv počasí je nejúčinnější výuka 
k ochraně životního prostředí. To je nikdo 
v teple a suchu i s těmi nejlepšími pomůc-
kami naučit nemůže. 

Překvapilo mne, že děti nemají hračky 
a přesto se krásně zabaví. Dále jsem si uvě-
domila, jak už jsem zhýčkaná, zvyklá sedět 
v teple kanceláře a jezdit autem...bylo to pro 
mne náročné a obdivuji všechny pedagogy, 
jak krásně vše zvládají, nejen děti, ale i další činnosti jako zatopit, postarat 
se o zvířátka, umýt a uklidit po dětech.

Z pohledu rodiče mě nadchlo, že pedagogové píší každému rodiči zprávu 
o vývoji jejich dítěte. Děti z lesní školky mi přijdou logicky otužilejší a samo-
statnější. Pedagogové mi přišli nadšení a k dětem se chovali moc hezky.

Díky za skvělou zkušenost“.

Petra Plachtová

Zajímá vás dění z DOMA V LESE? 
Přihlašte se k odběru novinek či elektronického newsletteru 
zdarma na info@domavlese.cz a pomozte nám šetřit naše lesy!

V minulém čísle jsme vás informovali o naléhavé situaci v tří-
sovské králíkárně, kdy bylo nezbytné oddělit dámskou a muž-
skou část králičí populace. Rádi bychom touto cestou poděko-
vali rodině Fikejzových, která byla ochotna ubytovat naše dva 
králíky a poskytnout jim doživotní azyl! Oba dva králičí samci 
se v novém příbytku mají bezvadně a věnují se i nadále svým 
koníčkům (jedení od rána do večera a nicnedělání). Věříme, že 
přinesou novým majitelům radost a potěšení!

CHTĚLI 
NÁS!

Kde se berou peníze? 
Žilinka:  Z bankomatu!

Daník:  Můj táta třeba staví domy a oni mu za to dávají peníze.

Evička:   Tak já vám něco řeknu, moje máma a táta pracují  
v kavárně, dělají lidem kafíčka a tak se vydělávají  
peníze, protože ti jiní lidé jdou zaplatit to kafíčko.

Na co jsou peníze?
Daník:  Abychom mohli všechno zaplatit.

Žilinka:  Bez peněz by se nedalo žít.

Kdo je nejbohatší na světě?
Anička:  Přece boháč.

Daník:  Nejbohatší jsou lupiči, protože ti peníze kradou.

Co je to banka?
Anička:   Banka to je takový domov pro peníze  

a tam se všechny peníze sbírají.

Můžeme si peníze vyrobit doma, budou platné?
Daník:  Já myslím, že moc ne.

Žilinka:  To nesmíme, to bychom museli potom jít do vězení.



Začali jsme si všímat, jak se okolní příroda pro-
bouzí z dlouhého zimního spánku. Ptáci se 
vracejí z teplých krajin a vítají nás už po cestě 
do lesa. Poslední zbytky sněhu už roztály a my 
jsme začali zkoumat, jak je pro nás významná 
voda. Také jsme se dozvěděli, proč je důležité 
pečovat o vodní zdroje. Společnými silami jsme 
se pokusili vyčistit třísovský potok a potom jsme 
zkoušeli, jak daleko nám doplují lodičky z kůry. 
Poznali jsme všechna skupenství vody, led 
na koupališti zmizel díky sluníčku tak rychle, jako 
pára nad hrncem, když vaříme vodu na kamín-
kách v jurtě. Při naší každodenní dobrodružné 
cestě lesem k jurtě jsme pozorovali, jaké květiny 
odemykají jaro. Sluníčko nám chvílemi dovolilo 
odhodit  bundy i čepice a tak jsme si užívali tep-
lého vánku a nasávali jsme vůni jara. Také jsme 
si vyzkoušeli zasadit semínka řeřichy. Už víme, 
co všechno potřebuje rostlinka ke svému životu 
a také to, jak se semínka po přírodě roznášejí. 
Už se moc těšíme, že krásné a slunečné počasí 
bude pokračovat a my se budeme moci pustit 

do pěstování bylinek 
a zeleniny na našich 
záhonech. Už teď se 
nám sbíhají sliny!

V letošním roce, stejně jako ve dvou předcházejících, jsme byli zařazeni jako jedna 
z partnerských organizací pro spolupráci v rámci dobrovolnického dne dm droge-
rie markt. Její spolupracovníci mohou strávit jeden den v roce prací pro neziskovou 
organizaci a podpořit tak chod např. naší lesní školky. Pro rok 2015 jsme vypsali pět 
termínů a věříme, že o práci na pozemku v lesní školce bude zájem. Dobrovolníci se 
zapojí do úprav zázemí, úklidu jurty, přípravy dřeva na zimu, čištění výběhu pro ovce, 
hrabání sena nebo do drobných stavebních oprav. Jsme za tuto možnost spolupráce 
moc vděční! Máte také chuť a čas nám pomoci, líbí se vám nápad strávit den venku 
prací na pozemku lesní školky a v závěru dne si chcete opéct něco dobrého na ohni? 
Termín dobrovolné brigády pro rodiče a širokou veřejnost v lesní školce je sobota  
16. 5. od 10 hodin. Práci zdar!

Od dubna máme v týmu novou kolegyni Šárku Le-
žečkovou! Šárka vystudovala Pedagogickou fakultu 
na Jihočeské univerzitě, obor chemie a biologie pro 
střední školy. Vyrůstala na malém městě obklopená 
Brdskými lesy, které se pro ni staly druhým domo-
vem. Od útlého věku je zvyklá na kolektiv dětí, protože 
pomáhala babičce v mateřské škole s vedením dětí 
a jezdila vypomáhat na školu v přírodě. Dříve pra-
covala jako učitelka chemie na základní škole a hned 
od prvního okamžiku věděla, že práce s dětmi ji ne-
smírně baví a naplňuje. V lesní školce bude doprovázet 
děti za lesním dobrodružstvím třikrát v týdnu, zby-
lé dva dny se bude věnovat administrativě spojené 
s provozem spolku. Přejeme Šárce mnoho zdaru, 
vytrvalosti a chuti učit se nové věci! 

Letos poprvé budeme součástí této akce (nyní pod názvem Bamboška), která 
je zaměřena na prezentaci činností desítek rozmanitých organizací a spolků, 
které se celoročně a systematicky zabývají mimoškolní výchovou nejmladší ge-
nerace. Akce je naplánována na 22. - 23. 5., v pátek nabídne program zejména 
mateřským a základním školám, v sobotu bude následně otevřena pro širokou 
veřejnost. Těšíme se na inspirativní setkání! 

Březen 
ve znamení jara

PODAŘILO SE

PŘIPRAVUJEME

NOVĚ V TÝMU

Bambiriáda 2015

V sobotu 25. 4., 23. 5. a 6. 6. od 7 - 12 hod nás mů-
žete navštívit na trhu U vrby! Nejedená se pouze 

o farmářský trh plný dobrot, skvělého piva a ještě lepší kávy, ale rovnou o jedi-
nečnou společenskou událost! Pořadatelé dokázali z pravidelných trhů vytvořit 
místo, kam si lidé chodí odpočinout, užít si společné dopoledne s rodinou, setkat 
se s přáteli a i něco zažít. Pro nejmenší je vždy připraveno divadelní představení 
a tvořivé dílny, zároveň nechybí ani kus přírody přímo uprostřed města v po-
dání živých zvířat v ohrádce. V prvním a třetím termínu dorazíme ze školky 
společně s našimi králíky, v druhém termínu pro vás připravíme speciální dílny 
na téma „procházka kouzelným lesem“. Tak se stavte nejen na kus řeči! 

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU nebo na www.domavlese.cz

Na konci února proběhl  
17. slet Asociace lesních 
mateřských škol, tentokrát 
v dětském lesním klubu Dubí-
nek ve Staré Boleslavi, kde se 
sešlo několik desítek zástupců 
lesních školek po celé ČR. 
Obsahově se slet věnoval zejména grantovým výzvám, současnému legisla-
tivnímu ukotvení lesních mateřských škol či procesu certifikace kvality lesních 
školek. Za Doma v lese se sletu účastnila Adéla Kučerová a dodává k tomu: 
„Často bojuji s vlastní leností, kdy je pro mě vidina volného víkendu příjemnější 
než ochota cestovat často stovky kilometrů do vzdálených lesních školek, které 
zrovna slet pořádají. Nicméně nikdy nelituji, že se na cestu vypravím. Setkání 
je v podstatě zcela unikátní příležitostí potkat své kolegy z oboru a společně 
s nimi sdílet zkušenosti, radosti a inspiraci pro další práci. Je zajímavé pozorovat 
rozdílné vývojové fáze, ve kterých se školky právě nachází, rozdílné styly vedení 
spolupracovníků nebo řazení priorit a následné řešení situací. Jedno máme ale 
všichni společné - důvod, proč to všechno děláme!“.

Podařilo se nám získat grant na provoz 
školky pro rok 2015 ve výši 80.000 Kč a to 
z odboru školství magistrátu Č. Budějovic. 
Za příspěvek moc děkujeme!

Trhy U vrby




