
LESNÍ
N VINY

Pro všechny příznivce naší lesní školky máme 
skvělou zprávu! Díky podanému projektu 
v rámci Operačního programu Životního pro-
středí jsme získali finanční prostředky ve výši 
1.300.000 Kč od Státního fondu životního pro-
středí! Získaná dotace je určena na rozvoj zá-
zemí lesní školky a vybudování nových objektů. 
Děti se mohou těšit na větší jurtu, krytý altán, 
umývárny a toalety. Prostředky budou použity 
i na vnitřní vybavení jurty- šatní skříňky, dokou-

pení dětského nábytku či na kuchyňskou linku. 
Nově bude také školka vybavena elektřinou 
skrze solární panel. „Díky této podpoře ze stra-
ny ministerstva životního prostředí můžeme 
během několika měsíců postavit takové zázemí 
lesní školky, které jsme si vysnili na začátku naší 
činnosti. Děti budou i uprostřed lesa jako v ba-
vlnce!“ komentuje získání dotace s radostí Petr 
Novotný. Stavební práce začnou během září 
a dokončeny musí být do prosince tohoto roku.

HLAVNÍ TÉMA
V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE NOVÁ ŠKOLKA!
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Milí čtenáři,

uprostřed léta vám při-
nášíme další číslo lesních novin, které 
vám podrobně přiblíží co jsme zvládli, kde 
se nacházíme a co nás ve spolku DOMA 
V LESE čeká. I když pro mnohé je léto 
symbolem odpočinku, dovolených a okur-
kové sezóny, u nás je tomu přesně na-
opak. Od července máme otevřenu nejen 
lesní školku, ale i příměstské tábory, které 
jsou letos téměř beze zbytku naplněné až 
do konce srpna. Zhruba stovka dětí si tak 
bude moci přes léto vyzkoušet to, co za-
žívají děti z lesní školky v průběhu celého 
roku a prožít si celotýdenní pobyt v pří-
rodě za jakéhokoliv počasí. Největší letní 
novinkou pro celé fungování naší nezis-
kovky je ovšem získání dotace od Státního 
fondu životního prostředí, díky kterému 
budeme moci investovat značné finanční 
prostředky do vybudování nového zázemí 
lesní školky. Tento malý zázrak v podobně 
schváleného projektu vyznívá v kontextu 
uplynulých měsíců celkem komicky. Prav-
děpodobně jste v médiích zaznamenali 
bouřlivé diskuze nad zákonem o dětských 
skupinách, který by nejen lesním školkám, 
ale i ostatním organizacím věnujícím se 
dětem a mládeži, velmi ztížil další fungová-
ní. Mnoho z vás se nás v té době ptalo, co 
budeme dělat a zda školku budeme nuceni 
zavřít. Naší odpovědí bylo často jen máv-
nutí rukou, protože myšlenku na skončení 
naší činnosti jsme si vůbec nepřipouštěli. 
Nenechali jsme se vtáhnout do emočních 
debat a dál pokračovali v tom, co nás nejví-
ce baví- v práci s dětmi. O pár měsíců poz-
ději, kdy se registrace do dětských skupin 
stala dobrovolnou, se situace zcela obrátila 
v náš prospěch. Ba co víc - ministerstvo 
životního prostředí vyhlásilo dotační vý-
zvu speciálně určenou lesním školkám 
a rozhodlo se tak podpořit to, co jiné mini-
sterstvo před nedávnem téměř zakázalo. 
Ukázalo se, jak je důležité vybírat si vlastní 
reakce na situace kolem nás a neztrácet 
nadšení, přesvědčení a radost z toho, pro 
co jste se v životě rozhodli.

Přeji vám všem v letních parných dnech 
chladnou hlavu a vašim dětem spoustu 
zážitků z lesa!

Adéla Kučerová
místopředsedkyně spolku
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Brigáda s rodiči
Na začátku léta jsme uvítali na pozemku školky pomoc od ro-
dičů a to ve formě dobrovolné brigády. Sešlo se nás tolik, že 
zanedlouho byla všechna práce hotova a my jsme se mohli 
s dobrým pocitem, že děti zase budou mít krásnější školku, 
vrhnout na opékání a lelkování v přírodě. Ještě jednou velký dík 
všem rodičům i dětem! 

TAK ŠEL ČAS: Tomášek 
Tomášek nastoupil do lesní školky minulé léto po oslavě svých třetích 
narozenin. Od té doby uplynula spousta času, ale Tomášek nelenil. Stihl 
prozkoumat přilehlé lesy, louky, kaluže, ochutnat borůvky, vyrobit ně-
kolik dárků pro rodiče, nasbírat kila hub a poznat přírodu kolem sebe.
Ve školce má pořádnou partu kamarádů,  
se kterými se 
vrhá do každého  
dobrodružství.

Tomášek 

Poznávat roztodivný svět skrze Abecedu se děti učily odedávna. Se-
korovy štafličky coby A a Bábubřichatou si při psaní velkých liter vy-
baví nejeden z nás. Petr Šmalec konečně nabízí novou verzi. Děti 
se formou zábavné a nikdy nekončící hry naučí nová slova i nové si-
tuace. Obrazové tabule dávají prostor pro imaginaci malým čtenářům, 
pro které se písmena mají stát novým světem, i otázkám asistu-
jících rodičů. Hádanky na každé stránce rozvádějí či doplňují příbě-
hy, které autor rozehrává v obrazech. 
Básně současných mladých autorů nejen ilustrují po svém, ale záro-
veň nabízejí dítěti první dotek opravdové poezie. 

NÁŠ TIP

Jiří Dvořák, Markéta Šimková, 
Petr Šmalec, Radek Malý

Šmalcova ABECEDA

CHTěLI 
NÁS!

VěDěLI JSTE, ŽE…
… jsme se stali členy  
Rady dětí a mládeže
Jihočeského kraje?

V červnu jsme se rozhodli, že naše dvě ovečky musí shodit zimní outfit 
a pozvali si pana Vintra, odborníka na úpravu huňatých kožichů, aby 
nám s tím pomohl. Z Agáty a Beáty se rázem během několika minut 
stala pomalu jehňata radostně a lehce pobíhající se svém výběhu.

Stříhání ovcí



DěTI 
VÁM TO ŘEKNOU…

SPOLUPRACUJEME s...
Spolek Doma v lese spo-
lupracuje s ekoporadnou 
Rosa- společností pro 
ekologické informace a ak-
tivity, která působí v Čes-
kých Budějovicích již více 
než dvacet let. O činnosti 
ekoporadny a propojení 
lesní školky jsme si poví-
dali s Danou Křešničkovou: 
„Hlavními tématy, kterými 
zabýváme, jsou odpo-
vědná spotřeba, ekodítě, 
místní produkty a přírodní 
zahrady. V polovině loň-
ského roku byl zahájen projekt „Krok za krokem k šetrné domácnosti“, 
jehož aktivity podněcují jednotlivce i rodiny k odpovědnému chování nejen 
vůči životnímu prostředí, ale také vůči společnosti, zdraví svému i svých 
blízkých. V rámci projektu jsou pro veřejnost pořádány výstavy, besedy, 
teoreticko-praktické kurzy soběstačnosti, kampaně propagující chování 
šetrné k přírodě a také exkurze. Jednou z nich je exkurze do lesní školky 
v Třísově, kam jsme pozvali především pracovníky a dobrovolníky ostat-
ních neziskových organizací působících na jihu Čech. Rádi bychom tímto 
způsobem přímo na místě dění zprostředkovali setkání provozovatelů 
lesní školky a lidí, kteří jejich zkušenosti mohou využít ve své činnosti – 
práci s dětmi, s učiteli jiných škol a školek, s ostatní veřejností. Myšlenku 
výchovy a vzdělání dětí v bezprostřední blízkosti přírody a její pozitivní do-
pad na zdravý vývoj dítěte bychom touto cestou rádi šířili do společnosti.“ 
Na setkání se velmi těšíme! 

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!

JE PO NÁS…
Pravděpodobně jste sledovali příběh našich králíků, který vzbu-
dil velkou vlnu solidarity a soucitu. Naši malí kamarádi našli 
nový domov u rodiny Fikejzových, v krásné a malebné vesničce 
Zahorčice. Pokud by příběh skončil v tento okamžik, byl by to 
příběh se šťastným koncem. Bohužel jsme při náhodné návště-
vě přistihli pana domácího nad pekáčem plným králičích kostí. 
Zarputile nám tvrdil, že se jedná o jiného králíka, že tomu „z lesní 
školky“ by nezkřivil ani chlup. Však si naši čtenáři mohou udělat 
názor sami…

CHTěLI 
NÁS!

od září 
2015 každou 

středu!

Chtěly byste mít někdy svatbu? 
Miky J.:  Já teda v žádném případě.

Tomík:  Já bych si chtěl vzít maminku.

Žillinka:   A já si zase vezmu Mikyho Ježka.

Miky J.:  Ale já bych si radši vzal Filípka.

Daník:   To nemůžeš, dva kluci se nemůžou  
ženit, to by nemohli mít děti.

A proč mají lidé svatbu? 
Daník:   To je přece jasný, je to kvůli tomu,  

aby mohli mít spolu děti.



Dotazník spokojenosti rodičů 
V rámci zkvalitňování služeb lesní školky připravujeme pro rodiče tzv. dotazník spoko-
jenosti, který by nám pomohl identifikovat nejen silné, ale i slabé stránky a zhodnotit 
tak naši činnost v uplynulém roce pohledem rodičů, kteří pravidelně dávají své děti 
do lesní školky. Dotazník se zaměří na několik oblastí přes náplň dne, komunikaci s dět-
mi a rodiči, zázemí školky, ale např. také na stravování. Součástí otázek bude i prefe-
rence témat workshopů, besed a promítání, která by umožnila další směřování centra 
Špalíček v novém školním roce. 

PŘIPRAVUJEME

Bamboška 
Letos poprvé jsme se zúčast-
nili akce „Bamboška“ (dříve 
pod názvem Bambiriáda), 
která nabízí účastníkům pře-
hled neziskových organizací 
Jihočeského kraje. Návštěv-
níci se mohou blíže seznámit 
s činnností organizací a spol-
ků, které se systematicky za-
bývají po celý rok mimoškolní 
výchovou nejmladší generace. 
Ve stánku DOMA V LESE čekaly 
na odvážlivce kromě drobných 
aktivit zejména hmatové pytlíky 
a smyslový chodníček. 
„Akce se vy-
vedla a děti 
o d c h á z e l y 
nadšené. Co 
víc si přát!“ 
uzavírá dvou-
denní přehlíd-
ku neziskovek 
p e d a g o ž k a 
Šárka Ležeč-
ková z lesní 
školky.

První červnový týden jsme začali divoce - přeměnili 
jsme se na indiány z prérie a vyrobili si vše, co k přežití 
v divočině potřebují - luky a šípy, abychom si ulovili 
bizona, či krásně zdobené čelen-
ky, aby každý poznal, že patříme 
ke kmeni „Lesňáků“. Vymysleli 
jsme si  i pravá indiánská jména 
např. náčelnice Růžová Piškotka, 
Zuřivý Bizon, Létající Jestřáb atd. 
Každý den jsme si k radosti rodi-
čů pomalovali po indiánsku 
obličej, nakreslili  indián-
skou osadu, vlastnoručně 
vyrobili totem a zatančili si 
kolem něho indiánský vá-
lečný tanec. A aby nám to 
opravdu slušelo, tak jsme 
se ozdobili náhrdelníkem 
z těstovin.

Druhý týden jsme se věnovali landartovým aktivitám. 
Z klacíků, šišek, mechu a všeho, co nám les nabídl, jsme 
vyráběli skřítky a aby se jim u nás líbilo, tak jsme jim 
postavili domečky, sestavili nábytek, z modelíny vykra-
jovali skřítčí laskominy, ze sedmikrásek uvařili polévku 
a na dobrou noc jim zazpívali píseň Skřítkové tesaři.

Třetí týden jsme zkoumali vše, co roste a žije na lou-
ce. Poznávali jsme různé druhy živočichů (chytali jsme 
a zkoumali brouky pod lupou), sbírali a poznávali rost-
liny a vyráběli papírové vázičky pro luční kytičky. Také 
jsme sušili bylinky, ze kterých jsme si připravili lahodný 
a voňavý čaj. Pobavili jsme se o nebezpečí, které na nás 
číhá v trávě - o klíšťatech. Řekli jsme si, jak vypadají, kde 
žijí a jak se proti nim bránit. Abychom rozvíjeli i naši 
kreativitu, tak jsme si vyřezali tiskátka z brambor a děti  
tiskaly i tam, kde to paní učitelky nečekaly - na obličeji, 
ruce i na jiné části těla...

Tento týden byl velmi nevyzpytatelný na počasí, které 
se měnilo z minuty na minutu. Chvílemi jsme zažíva-
li tropická vedra, kdy jsme se museli polévat vodou 
a následně přišlo takové krupobití, že jsme se k sobě 
strachy choulili ve spacácích a zacpávali si uši, jaký to 
byl velký rámus. Ovšem jaké na nás čekalo milé pře-
kvapení, když jsme vylezli z jurty ven - všude byly hro-
mady krup a které dítě se může pochlubit rodičům, že 
se v létě koulovalo...

Poslední červnový týden jsme pojali rozlučkově - loučili 
jsme se s končícím školním rokem i s našimi dvěma 
předškoláky, kterým od září začínají školní povinnos-
ti. Naši školáci dostali dárky, objali jsme se, popřáli jim 
hodně štěstí a došlo i na tanec.

Vyrazili jsme na výlet do Křemže, kde jsme se povozili 
na koních - na Pepině a Montíkovi. Na páteční večer 
jsme naplánovali přespání v jurtě, které se i tento rok 
mimořádně vydařilo. Děti si opekly večeři na ohni, pro-
šly strašidelnou stezkou 
odvahy a poté 
n e o h r o ž e n ě 
vlezly do spa-
cáků a k velké 
úlevě pedagogů 
spaly celou noc... 
Jsou to pros-
tě statečné děti 
z lesní školky!

Červen  ve znamení:
Hrajeme si aneb dobrodružný měsíc!

Na podzim chystáme spuště-
ní nových webových stránek, 

které kromě nové grafiky nabídnou přehledné informace na jednom místě. 
„V současné době jsou zájemci, kteří shání informace o aktivitách spolku, nuce-
ni hledat na dvou místech- na webu školky domavlese.cz a zároveň na webu 
centra Špalíček centrumspalicek.cz. Pro uživatele je to velmi nepohodlné, pro 
správce obou domén časově náročné. Kvalitní a přehledné webové stránky 
vnímám jako jednu z nejdůležitějších vizitek každé organizace, proto je na čase 
posunout se o kus dál…“ uzavírá téma Adéla Kučerová.

Nové webové stránky

PODAŘILO SE

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU nebo na www.domavlese.cz

Letos jsme se opět v několika termínech účastnili trhu U vrby a nabídli dě-
tem možnost vyzkoušet si aktivity přímo z lesní školky. Děti se zaposlouchaly 
do ptačího zpěvu, ochutnaly různé bylinky a druhy medů, vyzkoušely si chůzi 
na boso po rozmanitém terénu a zkusili si poznávačku pouze za pomoci hmatu. 
Trhy společně s námi navštívili i naši králíci, kteří v ohrádce nabídli dětem ne-
malé radostné potěšení! Za setkání s malými a velkými návštěvníky trhu jsme 
moc vděční a těšíme se na další! 

Trhy u vrby


