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Zkuste trochu zmoknout
Byl jsem požádán, abych se zamyslel nad tím,
jaké zkušenosti, znalosti a třeba i hodnoty by mělo
předškolní dítě mít ve vztahu k vodě. Tedy k vodě
pitné, k vodě v krajině, k vodě jako živlu a k vodě
jako podmínce života.
Přeskočím témata jako koloběh vody, s tím se
jistě vaše děti už seznámily. Vynechám i hygienu,
která je spojena s mytím vodou, kde se to dle mého
názoru tak trochu přehání.
Nezmíním ani tolik omílané šetření vodou, jde
to ruku v ruce s onou přehnanou hygienou. V šetření jděte hlavně příkladem, nezavlažujte a nesekejte trávníky na pažit, nepřehánějte to s bazény
a využívejte dešťovou vodu.
Pojďme se ale podívat na děti a vodu v krajině.
U těch nejmenších − je třeba být s vodou v kontaktu. Zujte se a běhejte rosou, přebroďte řeku nebo
jděte potokem. Zkuste trochu zmoknout, hrát si

a dovádět v kalužích, běžte ven v pláštěnkách
a holinách, když prší. Stavějte si mlýnky na potoce
a pouštějte lodičky. Hlavně se vody nebojte.
Umístěte do vaší zahrady vodní prvky. Jezírko v zahradě opravdu neskýtá nebezpečí, jak si
v mnohých školkách myslí, naopak je místem ideálním pro pozorování živé přírody. Žádný jiný biotop
nepřitahuje tolik života jako ten spojený s vodou.
Pozorujte vážky, žáby, potápníky, ale i včely, co se
přiletěly napít.
Voda je součástí našeho těla. Nenarážím tu na
pitný režim, který se občas démonizuje. Máme pocit,
že děti pořád musí mít možnost pít a vypít alespoň litr
denně. Není tomu tak, pár hodin bez vody určitě vydržíme. Měli bychom poznat, co je žízeň, jak chutná
„obyčejná“ neochucená a neobarvená voda. Vědět,
že voda z kohoutku je lepší než ta z petky, že voda
nemusí cestovat stovky kilometrů, aby byla dobrá.

HLAVNÍ TÉMA: POJĎME K VODĚ

Děti by měly poznat vodu jako živel, který nosí
život, ale umí třeba zbořit hrad z písku nebo hráz na
potoce. Bez vody bychom umřeli žízní, ve spoustě
vody se můžeme utopit. Už děti ve školkách by se
měly učit plavat a mít z vody jak radost, tak respekt.
A pozorujte. Ukazujte si mraky, mlhu, duhu,
déšť i rosu. Vezměte děti k rybníku, potoku, k řece,
studánce i bažině. Pozorujte kapky vody na listech
kontryhelu, na vláknech pavučiny. Změřte si teplotu vody, zkuste špinavou vodu vyčistit přes písek
a živočišné uhlí.
Voda je zázračná tekutina. Vědci to nazývají
anomálie, ale jsou to malá kouzla, která voda umí.
Zázrak je to, že led plave, že voda tak dlouho udrží
teplotu, zázrak je její povrchové napětí, blanka, po
které tančí vodoměrky. Zázrakem je i její všudypřítomnost.
Vodě ve školce věnujte klidně celý měsíc nebo
i celý rok. Učit se o vodě znamená učit se o svém
těle, o přírodě, o světě. O sobě samém.
Ing. Martin Kříž, programový ředitel, Chaloupky,
o. p. s.

Výchovné
cíle venku
− v zahradě
mateřské školy

Kresba: Kateřina Mrnůštíková

Zahrada u školky často představuje tu nejbližší přírodu, kterou
malý „školkáček“ může denně obdivovat, vnímat a učit se tu.
Školní zahrada je prostor, kde se dítě dokáže spoustu věcí,
spontánně či s doprovázející učitelkou, naučit. Asi bychom
mohli na desítkách stran jmenovat nejrůznější kompetence,
dovednosti a vědomosti, které dítě získá pobytem venku,
v zahradě, výukou či hrou. Které jsou ty nejdůležitější?
Náš pobyt v zahradě zkusíme zacílit na nové vědomosti a dovednosti, ale i na postoje či hodnoty,
nebo na jejich rozvoj. A vzdělávací cíle si hned na
začátku rozdělíme na tři oblasti. Na cíle psychomotorické či dovednostní, kdy budeme dbát o rozvoj
jemné či hrubé motoriky. Dále na oblast cílů afektivních, kdy pracujeme s emocemi, hodnotami a postoji. A nakonec na cíle kognitivní, chcete-li vzdělávací,
kdy se u dětí formují nové vědomosti a znalosti.
Zjednodušeně − jsou to aktivity, jejichž cílem je, aby
si děti pamatovaly, porozuměly, dokázaly znalosti
aplikovat, analyzovat nebo hodnotit. Nejvyšší metou
kognitivních cílů je pak schopnost tvořit.
Tohle byl ovšem obecný úvod a ještě vůbec nejsme v zahradě, takže hurá do zahrady a pojďme
se na děti dívat přes cíle, pro které je zahrada tím
nejlepším prostředkem či prostředím. A budeme se
zaměřovat na takové kompetence, které by měl mít
předškolák před tím, než nastoupí do první třídy,
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PSYCHOMOTORICKÉ CÍLE
Děti by měly zvládat pohyb po všech možných
terénech − trávě, písku, hlíně, svahu… A dopřejme
jim nejen různorodý terén a povrch, ale pusťme je do
zahrady naboso. Když se jako malé dovedou poprat
s pískem či štěrkem, blátem, nebo dokonce sněhem,
budou rády běhat bosé i později jako dospělé.
Naučte je, že hlína není špína. Děti by měly být
schopny udělat z hlíny kuličku, nebát se vzít do
ruky bláto. Stejně tak je zapotřebí, aby v této době
braly opatrně do rukou drobná zvířátka a přitom je
nezranily (myšleno ta zvířátka).
Dohlédněte na to, aby se děti nebály vody (ani
vy se nebojte do zahrady umístit vodní prvky), otužujte se s dětmi, nebojte se studené vody, sněhu,
nebo si dokonce postavte saunu.
Nebojte se dát dětem do rukou nástroje, klidně
i nože. Kromě lopatky a kyblíčku je naučte pra-

covat s motykou, rýčem a lopatou, zapojte je do
zahradničení. Naučte je krájet jablka, oškrabávat
mrkve či brambory. Naučte je umývat zeleninu,
připravovat jednoduché pokrmy z přírody, míchat
saláty, vyrábět šťávy a pod dohledem klidně i vařit
čaj či rozdělávat oheň.
Nebojte se s malými dětmi lyžovat, chodit klidně okolo 5 km, jezdit na kole, nebojte se koupat
a učit základům plavání, ale to už se na zahradu
nevlezeme a musíme ven, za plot, za město…
Důležitý je kontakt s přírodním materiálem.
Tvořte ze slámy, hlíny, kamínků a dřeva, z květů, listů, plodů. Propojíte tak psychomotorické cíle s těmi
afektivními. Hraním s petlahvemi, víčky a roličkami
od toaleťáků dětem přírodu nepřiblížíte. Naučte děti
pocitu pomíjivosti, každý výtvor nemusí viset na nástěnce. Mandalu z písku či listí nám může rozfoukat
vítr, paletku z barev přírody dejte na kompost.
AFEKTIVNÍ CÍLE
Nechte děti žasnout nad tím, jak se příroda
mění během roku, ukažte jim zázrak zrození (vypěstujte si třeba motýla z vajíčka, rostlinku ze
semínka). Projevujte emoce (tedy ty pozitivní),
snadno děti nakazíte a budou se s vámi radovat ze
sluníčka, z duhy, ze zelené trávy, z úrody, sněhu…
Naopak se vyvarujte rčení, že hlína je špinavá a žížala škaredá, nechejte děti, ať se dokáží z přírody
upřímně radovat.
Chtějte po dětech, aby uměly ocenit život a nezabíjely hmyz, netýraly zvířata, pomáhaly přírodě
a hlavně jí neubližovaly. Vysvětlujte dětem, proč
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stavíte pítka, hmyzí hotely, hromady
klestí pro ježky. Pozorujete život v trávě
či v jezírku a žasněte. Pro děti ve školkovém věku je právě ono žasnutí nad přírodou to nejlepší, co mohou zažít a z čeho
se učit soucitu, porozumění, ohleduplnosti, ale i respektu a úctě.
I děti ve školce by už uměly upozornit na problém, který se děje v jejich okolí: špinavou vodu, kouř, usychající rostliny, skutečnost, že někdo trápí zvířata,
plýtvá potravinami, vodu…
KOGNITIVNÍ CÍLE
Chtělo se mi napsat: „na ty myslete
až na závěr“, těch si ještě užijí ve škole,
na gymnáziu a po celý život je budou média, internet a encyklopedie nutit znát,
srovnávat, sumarizovat a klasifikovat,
kontrolovat a kritizovat. Ale i kognitivní cíle se u dětí rozvíjejí zároveň s těmi
výše uvedenými. Spíš je problém, že se
později, na základní škole, myslí právě
jen na ně (a navíc ne na všechny) a klade se na ně větší důraz (matematika má
přednost před pracovní výchovou). Pojďme se podívat na nejdůležitější znalosti
související se zahradou a přírodou, které
by děti při nástupu do školy měly znát.
Děti by měly znát základní druhy rostlin – ty jedlé, poznat nejen mrkev, rajče
a bramboru, ale třeba i květ hluchavky,
sedmikrásky nebo list řeřišnice. Měly by
umět parafrázovat nějaký úkol, přípravu
salátu, postup setí nebo pravidla jednoduché hry. Měly by umět věci zařazovat
do větších celků (živá a neživá příroda),
vytvářet modely příčina − důsledek (co
se stane, když nebudu zalévat, když
budu moc často kosit trávu, když odstraním ze zahrady všechny hromady listí…).
Do těchto cílů patří ale i znalost pravidel (jak se v zahradě chovat), umět se
správně obléci ven, veškerá bezpečnost
práce (s nožem, motykou). Patří sem základní znalosti, jako je vodní cyklus (proč
prší a kam se voda pak poděje), voda
a její význam pro život, ale i skupenství
vody. Patří sem zevrubná znalost základních časových cyklů, jako je den a rok,
ale i život začínající narozením a končící
smrtí. Význam půdy, kompostu a rozkladu. Patří sem základní ekosystémové
znalosti (rostlina – býložravec − predátor), vznik potravin, který se dá v zahradě
celý odpozorovat.
Rámcový vzdělávací plán pro mateřské školy je samozřejmě neskutečně
volný, je na každé školce, učitelce (v ojedinělých případech na učiteli), které vědomosti, dovednosti a znalosti, postoje
a hodnoty budou u dětí rozvíjet a do jaké
hloubky půjdou. Ale nezapomeňte, že
takový prostor pro pobyt v zahradě či
přírodě, pro spontánní činnosti a hry, pro
žasnutí a využití emocí, jako je v mateřské škole, už nikdy mít nebudou.
Martin Kříž

Potok jako hřiště i učebna
Příroda je nejlepší model – raději vyrazit ven pozorovat, zažít
než s dětmi vyrábět pod střechou model koloběhu vody, tvarů
mraků, růstu semínek atd. Zážitek a přímá pozorování jsou víc
než obrázek, video nebo model z plastu. A potok je herna, která
neomrzí (i když zamrzne)...
Tekoucí voda je skvělý spoluhráč pro svobodné
hraní. Děti tu najdou záplavu hraček, kterým nikdy
nedojdou baterky. Nabízí i testování sebedůvěry
a přiměřené nebezpečí, což mladí objevitelé jinde tak
často nezažijí. Vyrazme s dětmi k tekoucí vodě. Ne
jen jednou za čas, ale vracejme se k ní opakovaně.
Můžeme pak sledovat nejen změny během roku, ale
i změny u dětí, jak roste jejich obratnost i odolnost.
Je to místo, které rozvíjí malé i velké.
Výběr z nejlepších potočních her, které jsou navíc
často bránou pro další hraní:
BRODĚNÍ A BAHNĚNÍ. Většina dětí se do něj pustí
okamžitě, jakmile se s vodou setkají. Některým stačí
bahnění botou, někdo jde naboso. Jsou i pozorovatelé,
kterým ke zkoumání stačí klacík a výzkum provádějí
z bezpečí břehu. Vše je možné, ale časem se stejně
namočí téměř všichni. Proto brodění a bahnění zařazujeme podle počasí − v létě kdykoli, na podzim a zimě
spíš ke konci výletu, když už je to pod střechu, co by říčním oblázkem dohodil. A lehce brodit se dá i ve městě.
PŘESKAKOVÁNÍ. Při chladnějším počasí startují
hry u vody přeskoky, a až pak jdou děti brodit. Zdánlivě
jednoduchá hra, která je ve skutečnosti plná rozvoje −
odvahy, odhadu, sebedůvěry, vytrvalosti. Jako dospělí
se držme zpět (pokud nehrozí zranění nebo nejde o život) a nechme malé průzkumníky, ať mohou testovat
a rozvíjet své tělo i mysl.
JAK VZNIKÁ ŘEKA? Když se kolem potůčků procházíme, děti při takových výpravách samy kladou
otázky. Láká hledat podle vlnek a eroze, kudy teče
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proudnice (část proudu, která teče nejrychleji a má
největší sílu vymílat a unášet), na kterém břehu voda
unášený materiál ukládá, kde naopak břeh narušuje.
Pozorujeme místa, kde voda teče rychle, pomalu, kde
hladce, kde vytváří víry. Opět jsme jakoby uprostřed
báječné učebny a právě ve chvíli, kdy děti láká objevovat a pochopit. To jsou jedinečné příležitosti, které
nejdou připravit uměle. Vznikají tady a teď. Někdy
takové okamžiky přijdou, i když není potok nadosah,
pak tvoříme řeku třeba v pískovišti, nebo ji stavíme
z šátků na podlaze doma. Je mnoho cest jak rozehrát
potoční hraní.
BUDOVÁNÍ DOČASNÝCH PŘEHRAD. Tady se
projevují mladí architekti, stavitelé, ale i testovači,
kteří nepotřebují stavbu, ale spíš zjišťují, jak co funguje, jaká bude reakce na jejich akci.
LODIČKY A VORY. Potok je pohyb, pohyb láká
k pohybovým hrám nebo bádání v oblasti akce a reakce. Loďky jsme stavěli všichni. Zkoušejme s dětmi
různorodé materiály, nejen kůru. Zkusme jen ukázat
a nechat děti, ať objevují možnosti. Někoho láká vymýšlet, co vše ne/bude plavat, jiné děti spíš milují
běhat za loďkami a sledovat jejich cestu. Vyzkoušejte si postavit jednoduchý vor z větviček svázaných
stočenou travou. Je to rychlé a vždy po ruce. Trávu
vybírejte co nejdelší (skvělé jsou ostřice a kostřavy).
Někdy mají děti rády vyprávění příběhů, co mohla loďka a případní pasažéři zažít.
STOPOVÁNÍ − CO ŽIJE U VODY. Potůčky jsou
místa, která využívá mnoho živočichů. Zanechávají

3

NÁPADY A NÁMĚTY ANEB JAK NA TO

stopy, peří, zbytky oběda, na březích mají vchody
do úkrytů. Je to ideální místo pro pozorování, stopování, poznávání. Pro malé i velké. Jste součástí
interaktivní učebnice, v kapitole Potok.
ZAMRZLÝ POTOK. Byla by škoda chodit k potoku jen za teplých letních dnů. Potůčky a strouhy
nabízí víc než jen ochlazení. Jsou to i místa, kde
se báječně sledují změny v ročním období. Putování po zamrzlém potoce, který znáte, je úžasné
dobrodružství. Nebo jen pozorovat tající led. Větší
průtok po dešti. Objevovat břehy na jaře, protože
v létě a na podzim už jsou to neprostupné kopřivové pralesy.
POTOK PŘI SETMĚNÍ. Velké dobrodružství je
i vyrazit na průzkum potůčku večer či brzo zrána.
Potichu. Tajně. Často máme příležitost sledovat,
co za dne při bujarém hraní neslyšíme, či vyplašíme. I když při některých výpravách nic nenajdeme,
často jsou zážitky z netradičního dobrodružství
startérem dalších her v místnosti.
Justina Danišová, www.svobodnahra.cz,
vybráno a upraveno redakcí Mrkvičky
Foto: Justina Danišová

U vody s mrňaty
Publikace Marie Rajnoškové a Martina Kříže Rok v přírodě s mrňaty pomůže přiblížit
malým dětem dění v přírodě ve všech čtyřech ročních obdobích. Z tematicky
členěných námětů jsme pro vás vybrali některé vodní.
POZOROVÁNÍ. Vypravíme se několikrát k vodě
stojaté i proudící. Pozorujeme zvířata a rostliny
kolem vody. Házíme kameny a pozorujeme, jak se
voda rozstřikuje. V místech, kde jsou kolem vody
stromy, je hladina zrcadlí. Pokud je na břehu větší
nádrže zajímavá stavba, můžeme pozorovat její
odraz ve vodě. Hodíme kámen a obraz se zavlní,
chvíli trvá, než se zase uklidní.
POKUS S VYPAŘOVÁNÍM VODY. Nabereme
do mělké mísy nebo plastového umyvadla vodu.
Označíme na stěně nádoby její hladinu a postavíme ji na trávník na přímé slunce. Jak se výška hladiny změní za hodinu, za odpoledne, do druhého
dne? Můžeme připravit dvě stejné nádoby a jednu
dát na slunce, druhou pak pod stromy do stínu. Porovnáváme obě hladiny.

TVOŘÍME VODOU. Na břehu mělké nádrže nebo
potoka utrhneme tenký klacík. Zkusíme s ním vodu
bičovat. Vytváříme pomíjivé čáry. Utrhneme si košatou větvičku a zkusíme malovat na vodu jejím
prostřednictvím.
TVOŘÍME VE VODĚ. Najdeme si mělký potok
nebo říčku, která má široké koryto a za vedra nás
báječně ochladí. V korytě z kamenů poskládáme
různé obrazce. Můžeme stavět také hrady nebo
věže, které z vody vykukují ven. Ze břehu nebo
z mostu si pak svoje díla můžeme prohlédnout. Po
proudu před naše díla můžeme do vody naházet
listí, trávu nebo květy. Vodní proud je zanese ke
stavbám, na kterých se přírodniny zachytí, a ozdobí je.

POKUS – SÍLA VODY. Lijeme vodu do načechraného písku, na kopeček s hlínou, na chodník, betonovou plochu. Co udělá s materiálem silný proud
vody? Co způsobí malý pramínek? A teď si představte, že to není pramínek, ale liják nebo řeka. Co
asi dělá voda s naší krajinou?

POZNATEK. Bez vody nejde žít, život na Zemi by
bez ní nebyl možný. Voda je opravdu základem života. Je to chemická sloučenina vodíku a kyslíku.
V přírodě se vyskytuje jako kapalina, vodní pára
a sníh nebo led. Na naší planetě je jí hodně. Převážná část vody je v mořích a oceánech a je tedy
slaná. Voda se na Zemi pohybuje v koloběhu.

HRA S BALONKY. Naplníme nafukovací balonky
vodou. Každá dvojice dětí dostane jeden. Polovina
dětí vytvoří řadu. Druhá si stoupne proti nim asi na dva
kroky. Dvojice si přehodí balonek a couvne o krok dozadu. Balonky si přehazujeme a couváme tak dlouho,
až ho jeden nechytí, balonek spadne a rozprskne se.

POZOROVÁNÍ DEŠTĚ. Sledujeme kapky deště,
jak padají do louže nebo do nádoby s vodou. Jak
kapka padá z oblaků, nabírá s sebou menší kapky
a stále roste. Při dopadu pak rozstříkne vodu v nádobě. Čím větší kapka, tím větší „důlek“ do vodní
hladiny udělá.
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POKUS: KOLIK NAPRŠÍ. Odřízneme z PET lahve třetinu. Vršek s hrdlem otočíme a zasuneme do
spodní části. Zařízení vložíme do velkého květináče, aby je vítr nepřevrátil, a umístíme na trávník tak,
aby stálo pod otevřenou oblohou. Každý den pomocí značek zaznamenáme, kolik je v lahvi vody. Pokud potřebujeme zabránit vypařování, nalijeme na
hladinu olej. Když dáme více srážkoměrů na různá
místa v zahradě (pod strom, do křoví, na trávník…),
můžeme pozorovat a srovnávat, kolik kde naprší.
POKUS: VÝROBA DEŠTĚ. Na ohništi rozděláme
oheň. Na trojnožku nad oheň postavíme kotlík s vodou a přivedeme ji k varu. Nad vařící vodu dáme na
chvíli studenou plechovou pokličku. Když po chvíli
pokličku zvedneme, začnou z ní padat kapky.
POZNATEK. Vodu na povrchu Země zahřívají sluneční paprsky. Ta se odpařuje a stoupá do atmosféry. Jak teplota v atmosféře s rostoucí výškou
klesá, kapičky se zformují do mraků a při dalším
ochlazování vytvoří větší kapky, které jsou tak těžké, že se ve vzduchu neudrží a spadnou na zem
jako déšť. Když jsou hodně vysoko, zmrznou a padají pak kroupy. Když je vzduch chladný (v zimě),
cestou dolů postupně narůstá vločka.
Marie Rajnošková, Martin Kříž:
Rok v přírodě s mrňaty.
Vydala Lipka – ediční centrum, Brno 2015.
www.lipka.cz/e-shop
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Cákavé hry
Voda je živel, otvírá mnoho
her, dobrodružství i objevů.
Dovolte dětem, ať si s vodou
jako spoluhráčem pořádně
užijí, může je toho mnoho
naučit.
PROČ (A JAK) CÁKAT. Rychlé, jednoduché
a uvolňující hraní (nejen) pro horké dny. Potřebují
děti upustit páru a vy alespoň chvilku pro sebe?
Voda je skvělý pomocník. Dokáže zabavit divochy
i víly. Pro každého se může stát partnerem do hry
i učitelem.
Než vypukne vodní bitva:
1. Rozhlédněte se, kde bude nejvhodnější
místo, lokalita na cákavé hry. Může to
být louka s potůčkem, ale i vana nebo
jen lavor s trochou vody. Děti si umí hrát
se zdánlivým málem.
2. Dětem stačí vodu zahlédnout, hned vidí
příležitost k velkolepým hrám. Domluvte
se, co je v pořádku a co už vám, či prostoru vadí.
CÁKACÍ LAHEV. Na trhu je mnoho umělých pistolek na vodu, které se dřív nebo později rozbijí. Můžete zkusit vlastní, výroba zabere asi 5−10 minut.
Stačí proděravět víčko plastové lahve: hřebíčkem
malý otvor, trochu zvětšit nůžkami. Pak už jenom
naplnit a střílet, cákat, užívat si proud. U menších
dětí raději plníme pitnou vodou, protože stříkat i do
sebe je velmi silné lákadlo. Ale zase nemusíme řešit
pitný režim v horkých dnech. Nejlépe vodní lahev
stříká zcela naplněná. Pokud děti nechtějí střílet po
sobě, můžete společně vytvořit terč.
CÁKAVÉ MALOVÁNÍ. Základ obrázku namalujeme vodovkami, nebo ještě lépe akvarelkami.
Každý může malovat svůj, nebo vznikají společné
barevné základy. Vzájemné domluvy, která barva
se teď použije, jsou výborný trenažér diplomatických dovedností. Po zaschnutí (vodovek) se pustíme do cákání. Vodu kapeme rukama či z lahve.
Někdo barvy nechá jen roztéct, někdo domalovává, někdo tvoří i nohama. Nakonec jen usušíme.
Nejvíc si děti užívají rozjasnění barev při kontaktu
akvarelek s vodou. Pokud prší, můžeme využít
i dešťové kapky.
VODNÍ MIKROSVĚTY. Pro osvěžení a nové hry
nabídněte dětem, ať rozehrají vodní hry s Legem,
Duplem, figurkami zvířat či s Kořínky. Pokud děti
hra zaujme, můžete se těšit na výborné příběhy
i cákance. Jen pozor na možné potopení těžších
figurek a u potůčků opatrně na odplavání součástek. Stavebnice a zvířátka koupáme raději v klidných vodách, nebo lze využít lavor.
ČÍSLO 2 / ROČNÍK 12 / ČERVEN 2019

VODNÍ LABORATOŘ. Oblíbený pokus je rozkvétající květinka. Stačí namalovat květinu, vystřihnout, okvětní lístky přehnout do středu a květinku vložit do vody. Vlákna papíru nasají vodu
a okvětní lístky se pomalu otvírají. Podobně mohou děti žasnout nad zavíráním a otevíráním šišky.
Pokud chcete opravdu bádat, můžete si šišku před
a po nasátí vody zvážit. Lehkým výpočtem odhalíte, kolik nasála vody.

NOEMOVA ARCHA. Oblíbené záchranářské
téma. Vždy děti baví, pokud mohou někoho zachránit či osvobodit. Na vodě často vzniká Archa
a s ní domluvy, kdo všechno se zachrání. Nakonec
musí často plout všechna zvířátka, která jsou právě ve hře.
Justina Danišová, upraveno redakcí Mrkvičky
Foto: Justina Danišová
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Až naprší,
než uschne
Kaluže. Dospělý vidí překážku,
kterou bedlivě obchází.
Pozor, jen si nezamazat
třeba jen podrážky. Dítě vidí
příležitosti. Mnoho příležitostí
ke hře.
Staňte se někdy dětmi a běžte do toho s nimi.
Nebo se jen kochejte jejich zápalem. I to vám vykouzlí úsměv na tváři. Společná zábava zdarma.
Navíc jsou z dětí často vědci, kteří v kalužích objevují a mnoho se o světě i o sobě učí.
BÝT MOKRÝ. Pokud zkoumají, objevují, řádí v kalužích, připravte sebe i je na mokro. Ať je obléknete
jakkoli, často se prostě namočí. Ale pokud se hýbou, nevadí. Naše děti nikdy z kaluží nenastydly.
Kaluže si vychutnáváme vždy kousek od domova,
ne na dlouhém výletě. Děti si je dostatečně užijí,
a když je třeba (jde se k babičce či doktorce), klidně
se jim vyhnou. Mají vyřáděno.
ZDOBENÍ KALUŽÍ. Zvlášť na podzim děti baví
zdobit kaluže. Hlavně ty menší. Třeba na stole,
chodníku, na hřišti. Často si vymyslí i příběh. Tady
to byl přístav a rybolov.
VZKAZ V KALUŽI. Děti nechávají pozdravy
v kalužích. Spirály, kruhy, čtverce, srdce. Přemýšlí,
kdo si kaluží všimne.
PRŮZKUM DNA. Nejdřív nohama, pak klackem,
stéblem a na závěr i rukama prozkoumávají dno.
Na břehu i v hloubce. Jak snadno lze zažít dobrodružství a tajemno.
BĚH A SKOK. Dnes běhají skoro všichni a skoro všude. Děti rády i do kaluží. S úsměvem tam
a s ještě větším ven. Bez kákání se to neobejde. Nikdy. Ať to cáká. Jak málo stačí k opravdové radosti.
SUCHO. Je sucho? Děti vše vyřeší rychle. Stačí
voda a kaluže jsou tu. Pokud máte zachycenou
dešťovku, herna je zcela zdarma a děti zabaví na
dlouho.
RYBAŘENÍ. Napadlo je to rychle. Sehnaly pruty.
Hledaly rybky. Chvíli rybařily. Vymyšlené úlovky
pouštěly zpět. Vychutlaly si vše, co chtěly, a šly dál.

NA BOSO. Je teplo? Známe prostředí, dno. Hurá
do kaluží bosky. Děti rády zkoumají chodidly dno,
teplotu, bahýnko.

JAK HLUBOKO? Dá se změřit různě. Projít,
skočit, hmátnout, větvička či stéblo v puse. Měřily
různě. Moc je to bavilo.

JEVIŠTĚ. Některé kaluže jsou místem, kde se
odehrávají dětské příběhy. Jsou tu herci, vypravěči,
někdy diváci. Děj je často plný nebezpečí a záchrany.

CÁKÁ. Testují, co nejvíc cákne. Jak a kam hodit
kámen, šišku, klacek. Jak rychle se bahýnko zase
usadí?

ZRCADLO. Během procházky děti sledovaly, co
odráží kaluže. Pozorovaly i nebe, sebe, listí. Hlavně
si nesměly dno zvířit.
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KOMPAS. Jednoduché, rychlé, funguje. Jen neztratit venku špendlík. Vyrobte si z listu a špendlíku
kompas v kaluži. Ověřujte několikrát během cesty.
Justina Danišová,
www.svobodnahra.cz, upraveno (red)
Foto: Justina Danišová
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Nová zkušenost s vodou
„Zjistila jsem, že jakákoli aktivita, která souvisí s vodou, připadá dětem hned o sto procent
zábavnější. Voda je pro děti tou nejpřirozenější hračkou,“ vypozorovala koordinátorka
ekologických výchovných programů ve spolku Ekodomov Klára Ondříčková. „Abyste je
nadchli pro vodu, nemusíte dělat vůbec nic zvláštního. Stačí jim ji poskytnout a přestat
se bát, že se namočí nebo umažou.“
Proč patří voda k jednoznačně nejoblíbenějším
materiálům vůbec? Protože je mnohotvárná. Umí
se mísit s různými materiály (třeba s hlínou), a tím
se měnit (třeba v bláto). Při přelévání z nádoby do
nádoby vytvoříte úplně jiný tvar, a když na ni necháte působit počasí, dozvíte se něco o proměnách
skupenství.
„Všechny děti fascinuje obyčejná louže. Je
třeba vyzkoušet hloubku, zjistit, jak vysoko voda
vystříkne, když do louže skočíme s rozběhem.
A v zimě? Umí zamrznout, a pak je třeba dobývat
se dovnitř kladívkem,“ popisuje Klára Ondříčková
první zkušenosti, které mohou předškolní děti
s vodou udělat, „Úplně novou zkušenost s vodou
zprostředkuje předškolním dětem náš program
nazvaný Luxus vody z kohoutku. Poprvé se totiž
dozvědí, že dostatek vody není samozřejmostí…“

1. Úvod a pedagogická predikce
Představení lektora, programu, střediska, děti
sedí v kruhu: „Dnes jsem k vám přišla povídat si
o vodě, ale žádnou vodu tady ve třídě nevidím, máte
tu vůbec nějakou?“ (Nebo můžeme přijít za dětmi
s tím, že lektor má velikou žízeň.) Děti odpovídají,
že mají v umývárnách. Lektor poprosí šikovné dítě,
aby si vzalo kelímek a došlo do umýváren a do půlky
ho naplnilo.
Lektor každému dítěti rukou (kapátkem) na
dlaň kápne trochu vody z kelímku a spolu s dětmi
pozoruje vodu a klade otázky: „Jakou má barvu?
Jak voní? Jak chutná?“ Děti dojdou k tomu, že žád-

ná z těchto vlastností není nijak vyhraněná nebo
zajímavá, lektor se proto ptá: „Nemá barvu, vůni ani
chuť, tak proč je pro nás tak zajímavá a důležitá?“
Děti vyjmenují činnosti, při kterých vodu potřebujeme (koupání, splachování, mytí rukou, vaření,
bazén, akvárium, pití).
Formou jednoduchých otázek lektor zjistí, co
děti vědí o koloběhu vody, kde všude se s vodou
setkávají, kde se voda bere a kam odtéká.
Proč se musí vodou šetřit? Kde všude se doma
s vodou setkáváte? Je všechna voda pitná? Můžete pít vodu z potoka? Co by se stalo, kdyby nebyla
na světě voda?

LUXUS VODY Z KOHOUTKU
Cílová skupina: MŠ předškoláci – 1. třída ZŠ
Délka programu: 90 minut
Místo konání: interiér nebo exteriér – zahrada
školky nebo jiné přírodní místo v blízkém okolí
Klíčové pojmy: pitná a slaná voda, rozložení vody na
světě, hospodaření s vodou, koloběh vody v přírodě
Cíle programu:
Děti
– samy zjistí, co vědí o vodě
– seznámí se s jinými klimatickými podmínkami
a jejich specifiky
– uvědomí si rozdíl v hospodaření s vodou u nás,
v afrických zemích (a jiných oblastech s nedostatkem vody)
– dokážou vyjmenovat tři rozdíly v hospodaření
s vodou u nás a v afrických zemích (nebo jiných
oblastech s nedostatkem vody)
– seznámí se s koloběhem pitné vody v přírodě
– dokážou vyjmenovat tři způsoby, jakými můžeme využít dešťovou vodu
– vidí, kolik vody se spotřebuje při obyčejném
mytí rukou
Příprava pomůcek:
– štítky, fix, desky na psaní jmenovek, anotace, kelímek na vodu, kapátko
– obálka A4 (s adresou školky + jméno lektora,
zalepená, s razítkem centra), dopis od Abasiho
s obrázky
– obrázek planety, modré čtvrtky (A4) cca 20x
– kelímky cca 20x, kbelík s vodou, bubínek nebo
něco jiného, do čeho se bude bubnovat
– všemožné nástroje, které jsou ve školce k dispozici (dřívka, činely, triangl)
– kapičky vody z praskací fólie (více než 20 ks),
nádoba na kapičky
ČÍSLO 2 / ROČNÍK 12 / ČERVEN 2019
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2. Dopis z Afriky
Vstupuje paní učitelka s obálkou v ruce adresovanou lektorovi a mateřské školce – v případě,
že nějaký předškolák umí číst, přečte (pro větší věrohodnost) adresu ostatním sám, jinak čte lektor.
Lektor spolu s dětmi rozbalí obálku a nalezne
dopis, který čte dětem postupně, v přestávkách
děti plní aktivity a diskutují:
Ahoj kamarádi! Jmenuji se Abasi, je mi 10 let
a žiju v Etiopii, která leží v Africe. Byla u nás jedna
paní učitelka od vás z Čech a vyprávěla mi, jak to
u vás chodí, a my se hrozně divili. U nás nejde jen tak
otočit kohoutkem, ze kterého by tekla voda. Míváme
jí málo, a je pro nás tudíž velmi cenná, musíme o ni
pečovat. Tento dopis vám píšu proto, že jsem u nás
ve vesnici známý jako strážce a ochranitel vody.
Vodu musíme pořád chránit. Máme na to i přísloví:
„Ani ten nejvzácnější poklad není tak cenný, jako jediná kapka vody.“ Lektor vysvětluje dětem, že Abasiho
hlavním úkolem je vodu chránit.
3. Pitná voda ve světě
Jak už jsem psal, je mi 10 let, ale do školy nechodím. Číst a psát mě naučili rodiče. Teď už pracuji. Nejen, že naši vodu chráním, ale také ji musím obstarat
pro rodinu. U nás totiž nejsou kohoutky, ze kterých by
tekla voda. Nemáme vanu, ve které bychom se koupali. Kolem nás je jen písek a suchá tráva. Ta se zelená pouze v období dešťů, které ale trvá jen krátce.
Proto musíme vodu pracně hledat. Jenže ne všechna
voda okolo nás je pitná a ne všechnu vodu můžeme
využívat.
Lektor se na děti obrátí s otázkou: „Naše planeta
se nazývá modrá, víte proč?“ Děti odpovídají, lektor je
vede, až dospějí k tomu, že Země je z velké části tvořená vodou. Lektor jim ukazuje obrázek „modré planety“.
Lektor děti vyzve, aby si představily, že jejich
třída je naše zeměkoule a ony představují všechny
lidi na Zemi. Potom rozdá každému modrou čtvrtku
A4, která představuje vodu. Čtvrtky se položí na zem,
a každý musí stát na modré barvě, aby neumřel žízní.
Lektor dá dětem ochutnat slanou vodu a opět
jim ukáže obrázek planety Země: Zeptá se jich, co
je napadá – jaká je většina vody na světě? Kde je
uložena? V oceánech! Nedá se tedy pít.
Lektor odstraní zhruba jednu třetinu modrých
karet a vyzve děti, aby se všechny opět postavily
na zbylé modré čtvrtky tak, aby měl každý přístup
k pitné vodě a neumřel žízní. Motivuje děti, aby vytvořily jednu velkou plochu „jezero“. Aktivita vede
k upevnění spolupráce ve skupině, k uvědomění si
toho, že voda je společná, je všech a musíme se
o ni starat. V případě, že tyto souvislosti dětem
nedochází, lektor jim vysvětlí, že kdyby se o vodu
nerozdělily, tak by to třeba příště mohly být ony,
kdo bude vodu potřebovat, a mohly by umřít žízní.
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Potom lektor odstraní několik dalších čtvrtek
a vysvětlí žákům, že jsou to ledovce, sníh, popřípadě podzemní voda.
Lektor vyzve děti, aby vyhodnotily, zda je vody
na planetě dostatek, nebo ne: „Na začátku se vám
zdálo, že je pitné vody dostatek, co si myslíte teď?
Bylo to pro vás příjemné skoro bojovat o poslední
modré místo? Jak se asi cítí lidé, kteří tohle zažívají
každý den?
4. Nošení vody ze studny
„Pitné vody máme opravdu málo, protože někdy
i několik měsíců neprší. Musíme ji hledat a chodíme
pro ni daleko. Když už tu vodu třeba najdu, musím ji
dopravit do vesnice (fotografie). Vodu nosím ve veliké nádobě na hlavě. Snažím se cestou nevylít ani kapku, a to i přesto, že je to daleko a cesta trvá dlouho.
Lektor vyzve děti, aby si to zkusily samy. Rozdá
kelímky, sám předvede a vyzve děti, aby si z připraveného kbelíku nabraly vodu a prošly kolem stolečků
s kelímky na hlavě. Vodu pak vylijí zpět do kbelíku.
Lektor může aktivitu doprovázet hrou na bubínek.
Děti mohou zdolávat fiktivní překážky, nebo se mohou přikrčit, když potkají lva nebo jiné divoké zvíře.
Lektor dětem zopakuje úryvek z dopisu: Snažím
se cestou nevylít ani kapku, a to i přesto, že je to daleko a cesta trvá dlouho. Proto si občas pomáháme
a vodu nosíme jen v krátkém úseku a předáváme ji
dalšímu, který ji nese zase další kousek cesty, až je
voda dopravena do vesnice.
Lektor vyzve děti, aby to samy zkusily. Vytvoří krátké úseky a děti si předávají kelímek s vodou
z hlavy na hlavu. Cestou překonávají různé překážky.
Lektor se dětí ptá: Bylo to pro vás těžké? Abasi
tohle dělá celý den. Většinou mu pomáhají i ostatní
děti z vesnice.
5. Pohádka o přivolávání deště
Lektor pokračuje ve čtení dopisu: Vody potřebujeme hodně, nejen na pití, ale za vesnicí máme i malá
pole, na kterých si pěstujeme jídlo, a také pro dobytek. My máme dvě kozy a musíme se o ně postarat.
Jaká domácí zvířátka máte vy? Jak se o ně staráte?
U vás teď asi hodně prší, ale u nás je pořád horko.
Ani si už nepamatuji, kdy naposled pršelo, proto se
snažíme déšť přivolávat tancem a zpíváme písničku.
Lektor vyzve děti, aby si to zkusily taky. „Předcvičuje“ a vyvolává déšť.
Maminka nám někdy před spaním vypráví pohádku: Byla jednou jedna kaluž, ani malá, ani velká, ani
hezká, ani ošklivá, zkrátka docela obyčejná kaluž.
Venku bylo krásně, nebe bez mráčků a sluníčko hřálo
na všechny strany. Kaluž se najednou začala zmenšovat a zmenšovat, až už žádná kaluž nebyla. Kam
se asi poděla? Že by ji sluníčko vypilo? Ale kdepak,
jak sluníčko hřálo, kaluž se začala odpařovat. Mnoho

a mnoho neviditelných a úplně malinkatých kapiček
začalo stoupat k nebi. Jak tak ty malé kapičky stoupaly, vzduch se více a více ochlazoval. Kapičkám začala být zima. Tak se kapičky začaly mezi sebou spojovat a vznikl mráček. Mráčky se na obloze začaly
objevovat – jeden tady, druhý tam. Tu najednou začal
foukat vítr, honil mráčky tam a zpět, až se spojily v jeden velký černý mrak. Zanedlouho se z toho mraku
spustil déšť. Pršelo a pršelo, dokud mrak nezmizel.
A na zemi se objevila kaluž. Ani malá, ani velká…
A tento jev nazýváme koloběh vody v přírodě.
Zpětná reflexe od dětí. O čem vyprávěla pohádka? Myslíte, že to tak funguje jenom v Africe,
nebo bychom si u nás klidně mohli vyprávět stejný
příběh?
A když dlouho neprší, tak po pohádce zase
přivoláváme déšť. U vás máte určitě také nějaké
písničky o vodě a dešti? Lektor vyzve děti, aby jmenovaly a zpívaly písničky pro Abasiho.
6. Dešťová voda
Navážeme na přivolávání deště: Děti, vypadá
to, že se nám přivolávání povedlo, začíná pršet! Postupně spolu s dětmi napodobujeme zesilující se
zvuky deště. Ťukáme prstem o prst, dvěma prsty
o prst, o dlaň, přecházíme v tleskání. „Hurá, prší!“
Navážeme hrou: Po třídě jsou poschovávané
„kapičky“ vystřižené z bublinkové fólie. Děti je hledají, sbírají a nosí do společného hrnečku.
Když máme skoro plný hrneček, sesedneme
se s dětmi a povídáme si o tom, jak to bylo těžké
sehnat kapky dohromady. Sbíráme od dětí nápady,
jak dešťovou vodu využít (na zalévání zahrádky,
pro pejska, na spláchnutí záchodu), nakonec si některou z těchto činností vybereme a jako ji jdeme
udělat.
7. Reflexe
Už budu muset končit. Otec potřebuje pomoci
sklízet na poli zeleninu. Přeju vám hodně vody, nejen k pití, ale i ke hraní a koupání. Abasi
Lektor se dětí ptá, při jakých činnostech je třeba dávat pozor na plýtvání vodou (čištění zubů,
koupání x sprchování, mytí rukou) a co udělají,
když vidí, že někdo nechává puštěný kohoutek
zbytečně?
Nakonec si po kruhu posílají bubínek (místo
mluvícího kamínku) a lektor se dětí ptá, co je jim
líbilo, co je překvapilo.
Ukázka ekologického výukového programu
Luxus vody z kohoutku určeného
pro MŠ předškoláky – 1. stupeň ZŠ
poskytovaného spolkem Ekodomov,
více na: www.ekodomov.cz/ekovychova/
Foto: archiv Ekodomov, z. s.
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Ve vodě to žije
Cílem aktivity je pozorovat skutečný
život ve vodě a porovnat ho s obrázky
v učebnicích. S respektem odchytit
a prohlédnout si zástupce vodních
bezobratlých. Lze využít s předškolními i staršími dětmi.
Čas: 30 min
Místo: prostor u trvalé vodní plochy (lze i u dočasné, ale tam
je obvykle méně druhů)
Období: nejvhodnější je vegetační sezóna, krom mrazu lze
celoročně
Pomůcky: lupy či kelímkové lupy, nádoby na vodu, síťky, pinzety, určovací klíče, pracovní list Ve vodě to žije, tužky a papíry; pro výrobu kukátka PET lahev, nůž/nůžky, igelit, izolepu
či gumičku
1. ODHAD
V úvodu lekce žáci odhadnou, jací živočichové asi žijí
v rybníčku nebo jezírku (případně na břehu řeky) u školy. Svůj
odhad zapíší či zakreslí do PL (sami či ve skupině). V této
fázi je učitel neopravuje, může se žáky diskutovat, ale nechává je zapsat všechny možnosti.
Tip: Pokud je potřeba ušetřit čas, je možné zapsat odhad
se žáky už ve třídě, např. na konci předchozí hodiny (pak doporučujeme pracovní listy vybrat a znovu rozdat žákům až
v terénu).
2. LOV
Třída společně vyvodí, jak je třeba se v terénu u vody
chovat, aby to bylo bezpečné pro žáky i živočichy. Učitel případně ukáže, jak a kde bezpečně lovit síťkou. Jak snadno
přemístit ulovené bezobratlé do nádobky, jak je bezpečně
vrátit do vody atd. Třída se rozdělí do skupin (po cca čtyřech
žácích) a jde se lovit.
3. POZOROVÁNÍ A URČOVÁNÍ
Skupiny po úspěšném lovu pozorují a určují druhy. Mohou
překreslovat vybrané živočichy přímo do pracovního listu –
překreslování nás motivuje k detailnímu sledování. Následně
skupiny sdílí svá zjištění i úlovky. Po cca 10–15 minutách je
třeba bezobratlé vypustit zpět do vody (na místa, kde je žáci
ulovili). Můžeme se třídou diskutovat, proč je to potřeba.
4. OHLÉDNUTÍ
V závěru lekce žáci porovnají své odhady – kdo ve vodě
asi žije – s tím, koho jsme skutečně objevili. Můžeme kratičce
diskutovat, koho dalšího jsme mohli ulovit. Co bylo pro žáky
největší aha? Co objevili a na obrázku a v učebnici by si asi
nevšimli?
Tip:
BEZOBRATLÍ Z PŘÍRODNIN
Skupiny, které jsou již hotové, mohou zkusit vyrobit vybrané
živočichy z okolních přírodnin do rámečku 2D model v PL Ve
vodě to žije. Tvořivá aktivita prohlubuje pozorování barev, tvarů i detailů.
Lekci vytvořila Tereza, vzdělávací centrum, 2018.
Více lekcí a pracovních listů na: www.ucimesevenku.cz.
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Sklízejme déšť
Říkáte si, ale jak na to?
Snadno. Vybudujte si
dešťovou zahradu nebo
alespoň dešťový záhon.

1

2

3

4

S měnícím se počasím dopadá sice na zem
stále stejné množství deště, ale v jinou dobu, než
jsme byli zvyklí, a méně často, zato naráz ve větším množství. Přívalové deště tropí neplechu, protože jsou nevyzpytatelné, v jednom údolí nespadne
ani kapka vody a v druhém vyplaví sklepy a odnese
úrodu z polí a zahrad. Větru a dešti neporučíme,
ale můžeme udělat alespoň malá opatření, která
ve svém důsledku budou mít velký dopad.
ZPOMALÍME VODU
Dešťové zahrady slouží k zadržení co největšího objemu dešťové vody v místě, kde naprší, a ke
zpomalení jejího průtoku zahradou, obcí i krajinou. Současný stav kanalizace není připraven na
tak velké objemy vody, které by měly potrubím odtéct a ani zpevněná koryta potoků a řek nedokáží
vodu zpomalit, zadržet a hlavně nechat vsáknout.
V krajině se budují tzv. průlehy, což jsou sníženiny, které k zachycení a postupnému vsáknutí vody slouží. Stejně v minulosti fungovaly
škarpy podél silnic a mnozí si možná pamatují,
jak na jaře po tání byly plné pulců a rozkvetlých
blatouchů, v létě leckde vyrazil orobinec a kvetla spousta růžových kyprejí. Ale to bylo dávno,
chodívali jsme pěšky, a tudíž si toho mohli všimnout, a hlavně se v zimě nesolilo, ale sypalo se
pískem a štěrkem. To se asi hned tak nezmění,
ale můžeme změnit alespoň malou část zahrady
na dešťový záhon.

6

DEŠŤOVÁ ZAHRADA
Co tedy je dešťová zahrada? Je to vlastně snížený záhon, ve kterém rostou květiny, které vydrží
velké výkyvy v zásobení vodou − krátkodobé zaplavení vodou, ale i obrácený extrém, tedy delší
dobu trvající sucho. Není to jezírko; voda by se ve
sníženině měla zachytit, ale zdržet maximálně 72
hodin, než se vsákne nebo odpaří. Tím je zároveň
vyřešen i problém komárů, jejichž životní cyklus
trvá 7 až 12 dní. Při použití původních rostlin
dané lokality vzniknou nádherné bezúdržbové
trvalkové záhony.
Do dešťové zahrady či záhonu jsou svedeny
a zachyceny srážkové vody ze zpevněných a nepropustných ploch (střechy, dlažba, cesty, parkoviště) okolo domu. Poskytuje také útočiště pro volně
žijící živočichy a zvyšuje biodiverzitu na pozemku.
Velikost dešťové zahrady záleží na objemu srážkové vody odtékajícím ze střech a zpevněných ploch
a na půdním druhu.
Dešťová zahrada může zatraktivnit i veřejný
prostor, zelené plochy ve městech a obcích. Zajistí
i nemalé úspory, protože díky ní nebude nutné nákladné zvyšování kapacity kanalizace.
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1) Než se ve Waldorfské ZŠ v Brně rozhodli vybudovat dešťovou zahrádku, vypadalo brzy zjara
místo takhle.
2) Terén v místě zryli a hlínu promíchali s pískem.
3) Děti s rodiči sází vhodně vybrané rostliny.
4) Květen: mulčuje se, aby se čerstvě zasázené
rostliny dobře uchytily.
5) Červen: trvalky už docela povyrostly.
6) Červenec: záhon postupně rozkvétá.
7) A v srpnu už je tu dešťová zahrádka v plné kráse.
KAŽDÝ LITR DOBRÝ
Jak přibývá zpevněných ploch, snižuje se
přirozená možnost vsakování srážek rovnou do
půdy a zároveň i její postupné vypařování. Každý
litr vody, který dokážeme na své zahradě zadržet,
zpomalit, nechat vsáknout nebo odpařit, zlepšuje
kvalitu prostředí, v němž žijeme, čistí vodu a zároveň je protipovodňovým opatřením, které nestojí
miliony.

7

Že to jde, dokázali žáci Waldorfské ZŠ v Brně, kde
spolu s rodiči založili krásnou dešťovou zahradu na
hřišti v místě, kam se vždy po dešti přirozeně stahovala voda. Na časosběrné sérii fotek vidíte původní
situaci, jak se postupovalo, i krásný výsledek.
Případné dotazy zodpovíme v zahradní poradně Lipky na zahrady@lipka.cz nebo dana.krivankova@lipka.cz.
Dana Křivánková
Foto: Dana Václavíková
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Vodní naučná stezka
kolem Veseláku

Napište také do Mrkvičky, co zajímavého děláte v rámci ekologické výchovy ve
vaší mateřské školce, v mateřském centru a v jiných zařízeních, kde se pracuje
s předškolními a mladšími dětmi! Můžete přidat i návod na osvědčenou aktivitu.

Informace z webu Naučnou stezkou.cz pro nás to byly prvním
podnětem pro zrealizování naučné stezky v Novém Veselí.
Dalším podnětem byla nádherná příroda v okolí,
na pomezí Českomoravské vrchoviny a Žďárských
vrchů. Krajinu tady utváří nejen lesy, louky, pastviny,
mokřady, ale i mnoho větších či menších rybníků.
Tím největším je rybník Veselák. Tam mířily naše
časté návštěvy s dětmi, což nás přivedlo k úmyslu
vést kolem rybníku naučnou stezku o vodě − rybníku a životu v něm se učit přímo namístě. Třetím
impulsem byly naše bohaté zkušenosti s terénním
vzděláváním dětí získané na seminářích SEV Chaloupky. Slovo dalo slovo, a tak jsme spolu s koodinátorkou EVVO v naší příspěvkové organizaci iniciovali realizaci Vodní naučné stezky kolem rybníku
Veselák. A tento náš záměr se dokonce stal jedním
z cílů koncepce EVVO městyse Nové Veselí. Stezka
se realizovala ve dvou etapách v letech 2015–2017,
byla podpořena z grantového programu Kraje Vysočina. A my ji nyní můžeme využívat jako další formu
vzdělávání dětí předškolního a školního věku.
Stezku navštěvují různé věkové skupiny, ať už
děti předškolní, žáci, rodiny, senioři, pejskaři, běžci,
každý s jiným cílem. Proto jsme záměr s vybudováním stezky chtěli představit veřejnosti. Uspořádali
jsme besedu, jejímž tématem byla nejen plánovaná
stezka, ale i další environmentální otázky. Stezku
jsme představili jako součást koncepce EVVO městyse a jako naučnou stezku s využitím pro vzdělávací, turistické a relaxační účely. Pro vzdělávací
záměry školských subjektů stezka nabízí nové formy vzdělávání a pedagogických přístupů – terénní
vzdělávání, praktické činnosti, reálné pozorování,
experimentování atd., dále možnost prožitkového
a interaktivního učení. Seznamuje děti s rybníkem,
jeho okolím, životem uvnitř i vně, s přírodními zákonitostmi, koloběhem vody, s aktivitami spojenými
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s vodou atd. Vzdělávacím záměrem pro veřejnost je
seznámení s přírodní lokalitou CHKO Žďárské vrchy
a Přírodní park Bohdalovsko, dále stezka nabízí rozmanité podmínky pro aktivaci pohybového aparátu
vzhledem k různým povrchům a variabilitě terénu.
Práce na vybudování stezky nás velmi bavila
a bylo super si ji vlastně „ušít na míru“ našim vzdělávacím potřebám. Věděli jsme, že obsahová náplň
musí nabízet variantu informací jak pro děti MŠ,
tak pro žáky ZŠ. Zároveň jsme věděli, že stezku je
potřeba vybavit interaktivními prvky, aby se získávání poznatků stalo pro děti zážitkem a zábavou.
Také jsme chtěli, aby naše stezka byla unikátní
nejen lokalitou, ve které se nachází, ale i grafickým zpracováním. Ke spolupráci jsme pozvali paní
Blanku Ponížilovou, která se zabývá grafickým
obsahem naučných stezek a v této oblasti má již
bohaté zkušenosti. Výrobu a montáž jednotlivých
panelů dělal truhlář z Nového Veselí, se kterým
dlouhodobě spolupracujeme a který umí reagovat
na naše specifické potřeby a požadavky.
Vodní naučná stezka má deset zastavení, devět je vzdělávacích a jedno, poslední, je relaxační.
Každé zastavení se věnuje určitému tématu života
v rybníku a kolem něj: Veselský rybník, Jak člověk
hospodaří s vodou v krajině, Okno do krajiny, Ptačí
obyvatelé rybníka, Mokřad u rybníka, Ryby a hospodaření v rybníku, Rybník a jeho přírodní společenstvo, Rostliny v rybníce a jeho okolí, Voda v přírodě
a krajině, Voda a naše smysly.
Skoro každé zastavení obsahuje interaktivní
prvek, třeba mlýnek na vodu, dřevěné pohyblivé
kostky, na kterých můžeme skládat název našeho
rybníka, dalekohled pro pozorování ptáků, dřevěné
destičky, kde děti přiřazují hnízda k ptačím obyva-

telům, dřevěné kostky jako puzzle ke skládání obojživelníků a ryb, planktonky a lupy na pozorování
drobných vodních živočichů, desky s obrázky a lankem k sestavování potravních řetězců, posuvné
destičky s obrázky skupenství vody aj. Pro podporu
vzdělávacích záměrů předškolního pedagoga jsme
ještě zpracovali metodiku. Najdete ji na: www.ms.
noveveseli.cz
Projekty
Naše projekty
Metodika k vodní naučné stezce. Obsahuje mnoho
dalších námětů činností k jednotlivým panelům.
Nachystali tzv. terénní batohy. Pokud se rozhodne
některá mateřská škola navštívit naši stezku, může
si tuto metodiku stáhnout na stránkách školky či
městyse, připravit se na návštěvu, a ještě si u nás
zapůjčit terénní vozík s batohy, kde jsou k dispozici
všechny pomůcky do terénu popsané v metodice.
Nebo praktikujeme asistenci a školce děláme tzv.
průvodce stezkou.
Stezka funguje přibližně čtyři roky a stala se nedílnou součástí našich výprav za poznáním. Trávíme na ní celý rok – jaro, léto, podzim i zimu. Sledujeme proměny rybníka v každém ročním období. Na
jaře mimo jiné na stezce sbíráme smrkové výhonky
a děláme z nich ve školce sirup, házíme do vody
žabky, oknem do krajiny pozorujeme blízkou i vzdálenější přírodu, dalekohledy pozorujeme ptáky na
vodě, hlavně potápky roháče, lysky černé a kachny
divoké, učíme se poznávat květiny u vody, jako je
blatouch bahenní, sasanka jarní, orobinec aj., a dojdeme-li až na desáté stanoviště (stezka je necelé
3 km dlouhá), tak si tam na ohništi opečeme chleba
nebo jablka. Děti také velmi baví nabírání vody do
misek a pozorování drobných vodních živočichů
lupami. Pro děti je naučná stezka nejen zdrojem
poznání a vnímání změn v přírodě, ale i možností
zvyšovat svou fyzickou zdatnost, lokomoci, bystřit
smysly a zároveň utužovat vzájemné vztahy.
Údržbu naučné stezky má na starosti městys,
který se stará o prořezávání náletových dřevin,
prosekávání trávy, nátěr jednotlivých panelů, ale
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i kontrolu interaktivních prvků. Terénní vozík a batohy má
zase v péči mateřská škola a doplňuje potřebné. Zpočátku
byly obavy, aby nedocházelo k ničení prvků stezky. To se
za čtyři roky fungování nepotvrdilo, došlo pouze ke zcizení
dalekohledu a kovového kyblíku na rozpohybování vodního
mlýnku. Spíše se potýkáme s tím, že návštěvníci a uživatelé
stezky nevrací pomůcky na svoje místo. Stezka je i dobře
značena a stala se součástí cyklostezky vedoucí ze Žďáru
nad Sázavou do Přibyslavi.
Nyní se aktuálně připravuje další část metodiky k zastavením 6−10. Bez ohledu na námi nabídnutou metodickou pomoc
může každý pedagog potenciál stezky využít dle vlastního
uvážení. Stezka je i místem komunitních akcí, naše mateřská
škola spolu s městysem organizuje každoročně např. podzimní procházku stezkou s plněním různých přírodních úkolů.
Také jsme na stezku vyrazili s hasiči při jejím čištění nebo
s prarodiči a deváťáky při čarodějném putování. Možností je
mnoho, záleží pouze na kreativitě a schopnosti improvizace
každého pedagoga, jak naučnou stezku využít.
Monika Kovalská, vedoucí učitelka Školičky Kamarád Nové
Veselí, www.ms.noveveseli.cz,
mskamaradnoveveseli.rajce.idnes.cz
Foto: Monika Kovalská

Blátoviště
Setkali jste se s dětmi, které si nechávají ujít tu největší
zábavu ze strachu, aby se neušpinily? Mají strach z toho, že
na nich uvízne zemina, nebo že se na ně bude někdo zlobit?
Myslíte si, že je to správná cesta?
O tom, proč má být blátoviště na školkové zahradě, je třeba mluvit i s rodiči. Aby pochopili, že
pokud je jejich dítě umazané, je to známka toho, že
se ve školce bavilo a že se díky tomu něco naučilo.
Blátoviště je místo, kde jsou kopce, prohlubně,
příkopy, potůčky a rybníčky. V těch se po dešti hromadí voda, alespoň na čas. Bláto má různá skupenství. Suché je tvrdé a pevné jako skála, může
být tekuté, kdy je jako voda, řeka, polévka. Pokud
se namíchá konzistence správně, lze z bláta mo-

delovat – domy, města, silnice a přehrady. Pobyt
v blátovišti má svá pravidla. Kdo si chce hrát v blátě, musí se patřičně obléci. Patřičné oblečení jsou
u nás rybářské gumové kalhoty a holínky.
Vaření je další zábavou v blátovišti. Je k tomu
třeba pár starých pánví, hrnců, měchaček a naběraček. Jako koření se dají přidávat květy a listy.
Děti vždy vymyslí něco kouzelného. Letos třeba
vymyslely, že vaří kávu. A ta jejich blátová káva
skutečně po kávě voněla. Pátrali jsme, jak se děti

ke kávě dostaly, a pak na to přišli. Oni ti rozumbradové objevili, že dávám lógr k hortenziím, abych
ovlivnila pH půdy, a chodili pod hortenzie lógr těžit.
Děti čekají na déšť. Když zaprší, teprve začíná
ta nejlepší zábava. Všechna koryta a rybníčky se
naplní vodou, která se okamžitě stává řekou nebo
stavebním materiálem.
Nechceme, aby voda, i když je to voda dešťová,
byla napouštěna do blátoviště bez omezení. A proto mají děti na den omezené množství vody, které
dostanou do dřevěného džberu. Učí se tak s vodou
hospodařit.
Pokud chcete dětem dopřávat hrátky v blátovišti, je fajn mít poblíž vodu. Kohoutek s vodou
z dešťové nádrže je nejlepší. Pak si mohou dělat
v blátě blbinky, dokud blátoviště nezamrzne.
Magda Kapuciánová, MŠ Semínko
Foto: archiv MŠ Semínko a archiv MŠ Pastelky Brno
Zdroje a doporučená literatura:
A. Weber: Blbinky a bláto, DharmaGaia 2015
K. Jančaříková, M. Kapuciánová: Činnosti venku
a v přírodě v předškolním vzdělávání: Raabe 2013
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Vodní prvek na zahradě
Nejraději bychom měli na zahradě školky protékající potok, ve kterém by si děti hrály,
protože voda je pro děti jeden
z prvků, se kterým si hrají nejraději. V každém ročním období
zjišťují, jaké podoby voda má.
U nás potok neteče, přesto je voda velkým tématem. Děti se učí, že je pro život velmi důležitá, že si
jí musíme vážit a starat se o ni. Také ví, že se vodou
nemá plýtvat.
Po vybudování zahrady jsme měli k dispozici
bazének a mlhoviště z hadice. Děti ale voda velmi
lákala, a proto jsme jim pořídili různě veliké nádoby
(dřevěné, plechové, plastové), ve kterých vodu přelévaly a přenášely. Tekoucí voda totiž děti přitahuje, protože je uklidňuje. A tak jsme vymysleli, že na
zahradu pořídíme vodní prvek. Pokusů bylo několik,
až jsme vypracovali takový model, který je pro nás
nejlépe využitelný.
Vodní prvek je místo, kde si děti mohou s vodou
hrát neomezeně. Aby získaly vodu, musí si ji nejprve
z nádrže vytáhnout nahoru do kádě. V mateřské škole

učíme děti spolupráci a komunikaci, a to i při této aktivitě. Aby napumpovaly vodu, musí být dva. Tedy chci-li
pumpovat, musím si najít kamaráda a pomocníka.
Když děti káď napumpují, přes malý kohoutek
si ji mohou pouštět do soustavy vodních kanálků.
Zde vidí, jak voda protéká zase dolů. Voda, která se
zde používá, je dešťová voda ze střechy školky. Je
využívána stále dokola, a tak nedochází k plýtvání.
V korýtku, kudy voda protéká, jsou vytvořeny
kaskády. Děti mají k dispozici obyčejná prkýnka,
která slouží jako hráze pro vodu. Děti si je staví
do vodních kanálků. S nimi zjišťují, co se stane,
když se zahradí cesta vodě. Voda začne přetékat
a může téct i jinam, kam vůbec děti nechtějí.
Pokud je venku hezky, svítí sluníčko a je teplo, nemusíme se obávat, že děti nastydnou z mokrého ob-

lečení. Mají ho na sobě málo a během času tráveného venku zase oschnou. Pokud si ale děti chtějí hrát
i za chladnějšího počasí, musí mít oblečení přímo pro
tuto situaci − pogumované kalhoty, bundy a holínky.
Vodní prvek se také musí udržovat. Jednou za
rok se vyměňuje voda v hlavní nádrži pomocí čerpadla s hadicí a vybírá se kal ze dna nádrže. V zimě
se pak uzavírá, aby uvnitř prvku voda nezamrzla.
Do těchto prací zapojujeme rodiče při společných
brigádách, rádi nám vždy pomohou s vyčištěním
a rozmontováním před zimou.

Nádherný výlet do skanzenu Modrá nebyl pro
nás jen obyčejným výletem. Pozorování vody
a vidění vody v mnoha podobách byla tečka za
naším tématem Voda, kterému jsme jako Ekoškola věnovali rok a půl. Co všechno jsme za tu
dobu stihli?
Když jsme se poprvé rozhodli věnovat vodě,
udělali jsme analýzu a zjistili, že je u nás ve školce
voda v pořádku a nedá se nic moc zlepšit. Máme
úsporné splachování, neprotékají nám kohoutky,
snažíme se šetřit vodou, používáme chemicky nezávadné čisticí prostředky, čistíme rybníček a využíváme dešťovou vodu. Rozhodli jsme se tedy pro
zkoumání kvality vody. Ale jak na to?
Vymysleli jsme, že si zakoupíme čističku vody,
a pak budeme dělat pokusy a sledovat vodu z kohoutku a vodu z čističky. Kde vzít ale peníze na
čističku vody? Byl to dlouhý proces. Nejprve někdo
přišel s nápadem si na čističku vydělat. Ale jak
mohou děti vydělat peníze? Tím, co umíme, a to je
kreslení.
Svolali jsme celý ekotým a za pomoci maminek
a tatínků jsme nakreslili obrázky o vodě, ke kterým
nám Víla Helenka slíbila napsat pohádku. Obrázky
se pak nechaly vytisknout, udělaly se z nich kalendáře a pohádková kniha O Voděnce. Víla Helenka
co slíbila, to dodržela. V knize se můžeme dočíst
o Kapičce Pepičce a jiné příběhy o vodě. Knihy se
rozprodaly a za výdělek se koupila čistička. Víla

Hela se věnuje vodě intenzivněji, takže to byla právě ona, která nám koupi čističky zprostředkovala.
Tohle nam trvalo tři čtvrtě roku. Poté jsme instalovali čističku a v dalším školním roce jsme se
soustředili na pokusy. Klíčíme mungo, necháváme
zakořenit 2 stejné rostlinky; ve které vodě se bude
rostlinkám lépe dařit? Těšili jsme se na překvapení
a rozmanité výsledky, ale zdálo se nám, ze rozdíl
není žádný… Co asi děláme špatně?
Dělali jsme všechno dobře. Kdyz přijela paní
Víla Helena opět po roce, tentokrát vyměnit filtr
v čističce, zjistili jsme, že naše voda je naprosto
čistá a nezávadná, neboť filtr zůstal téměř čistý.
Jsme pyšní na naši vodu ve Vidči!
Během roku a půl studování vody jsme se neustále zabývali nejrůznějšími aktivitami spojenými
s vodou, absolvovali jsme několikrát výlet k rybníku, pozorovali pulce a žáby. Navštívili jsme čističku vody v Zubří a tam jsme se naučili, co se nesmí
splachovat do záchoda.V zimě jsme pozorovali led,
sněhové vločky, které jsme patřičně olizovali, abychom se o nich dověděli co nejvíce. Jsme badatelé,
jak se patří. Vodu máme prozkoumanou a vrhneme
se teď na nové téma, a to bude postředí.
Výlet do Modré byl závěrem naší krásné Vody.
Takže zazvonil zvonec a Vodě je konec. Téma bylo
moc krásné a určitě se rádi zase k dešťovým kapičkám vrátíme.
MŠ Vidče

Eliška Vondrysová a Magda Kapuciánová,
Mateřská škola Semínko, o. p. s.
Foto: archiv MŠ Semínko

Modrá
Mateřská škola Vidče uzavřela
téma Voda v program Ekoškoly výletem do skazenu Modrá.
Voda je život. Neustále děti učíme, že voda je
nejdůležitější dar přírody. Chceme aby děti nakládaly s vodou šetrně a voda tu byla pro nás stále na
zemi pitná a nezávadná.
U příležitosti oslavy Dne vody jsme si naplánovali výlet do Modré. Již krásný název, vystihující barvu
této živelné energie napovídá, že vše je v Modré
prostě o Vodě. Muzeum se skládá z několika budov,
zahrad a rybníků. Tento skanzen nabízí spoustu výukových programů, nám byl nejbližší vodní svět.
Děti se učily také o ptácích a živočiších kteří
jsou nerozlučně s vodou spojení, i když to nejsou
přímo vodní živočichové. Třeba ptáci, kteří žijí
a hnízdí u rybníků, neboť jsou závislí na potravě
z vody, a tím se řadí do ekosystému vod. Nejvíce
se však dětem líbil podvodní tunel. Byly fascinovány nejrůznějšími druhy jeseterů a dalších ryb. Na
volných venkovních prostorech děti mohly zhlédnou vyšlechtěné pratury, kteří se od dnešního tura
domácího liší velikostí a srstí − a jde z něho možná
i větší strach. Přátelské okolí nabízí květnatou procházku zahradami mezi rybníky, nezpomněli tam
ani na průlezky a restaurace.
ČÍSLO 2 / ROČNÍK 12 / ČERVEN 2019
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SOUVISLOSTI

Jsem šťastná a vděčná tady a teď
Rozhovor s Terezou
Valkounovou, šéfkou
Asociace lesních mateřských
škol v ČR.
Co jsou lesní mateřské školy?
Jsou to školky bez zdí. Program probíhá v přírodě, celý rok, za každého počasí. Aby to bylo možné, nosí si děti své teplo a sucho na sobě – dobré
oblečení je zkrátka nutná podmínka pro celodenní
pohodu. Do zázemí chodí jen na oběd a odpočinek. A mají zde uložené pomůcky a náhradní oblečení. Podobně je definuje i český školský zákon
− ten říká, že nesmí mít stavby, což legislativní řečí
znamená, že vzdělávání probíhá venku. A je to tak
– kdo nevěří, ať tam běží.
Proč jste se jimi začala zabývat?
Hledala jsem uplatnění konceptu vzdělávání
pro udržitelný rozvoj v předškolních zařízeních –
v literatuře, ve vzdělávacích programech různých
zemí. A pak přišly první zakladatelky lesních školek v České republice. Řekly mi: „Když jedeš do
Německa, můžeš nám zjistit, jak to chodí v lesních
školkách?“ Když jsem pak zažila den v lesní školce
na vlastní kůži, všechna teorie dokonale zapadala
to praxe, která se mi odehrávala před očima. Byla
to láska na první pohled.
Odkdy jste věděla, že LMŠ „jsou váš osud“? Už
v době studia učitelství, nebo ještě dříve?
Mám jednu silnou vzpomínku z dětství. Držím
v ruce první české vydání knihy „50 nápadů k záchraně Země“ a pláču. Tehdy jsem si slíbila, že
budu něco pro Zemi dělat. Když jsem pak viděla
děti v lesní školce, došlo mi, že je to „osudové.“
Děti v přírodě jsou pro mne dodnes zázračný lék
na environmentální stesk.
Jste spoluzakladatelkou Asociace LMŠ a její šéfka. Proč jste tento krok učinila? Co vám tato činnost přináší?
Ty zmiňované první zakladatelky lesních školek v ČR hledaly řešení, jak to udělat v souladu se
všemi předpisy. Nezastavily se u odpovědi, že to
nejde. Brzy proto začalo vyjednávání a potřeba
táhnout za jeden provaz. Tak vznikla Asociace.
A v tom jsem doma – jít společně za smysluplným
cílem, i když není úplně jasné, kudy vede cesta.
Dokážu věřit, že ji vždycky najdeme.
Při dvouleté studijní stáži v Německu jste se seznámila s konceptem udržitelného rozvoje. Co pro
vás znamená? Jaké vnímáte souvislosti s LMŠ?
Rozšířil mi obzory o ekonomické a sociální
souvislosti. Udržitelný rozvoj je pro mne měřítko
kvality – jak pro provoz, tak pro vzdělávací program lesní školky. Ptá se nás na podstatné věci:
„Nemáte dobré vztahy v týmu? A jak to chcete
naučit děti? Vzniká vám dluh schovaný v nulách
v rozpočtu? Co pak řeknete rodičům, až počáteční nadšení vyprchá a školka skončí?“ Tyhle
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kousavé otázky bych asi dřív nedokázala říct nahlas a čistě ekologická perspektiva by mi je včas
neukázala. Teď se na ně nebojíme ptát našich
členských školek a pomáhá to nám všem k udržitelnému životu.
Na co LMŠ navazují – v české a mezinárodní tradici?
V Čechách jim prošlapávala cestičku Emilka
Strejčková. Díky ní už řada lidí věděla, s čím přicházíme. A v mezinárodním měřítku je tradice
odvozována ze Skandinávie, kde již přes sto let
žijí pravidlo, že být venku je zdravější než uvnitř.
A začínají už od mateřských škol, které nejsou
„lesní,“ ale jsou denně venku za každého počasí,
i toho mrazivého.
Co s dětmi venku děláte? Jak moc se program LMŠ
liší od náplně času v klasických školkách?
Obecně máme stejný závazek – rozvíjet kompetence dané Rámcovým vzdělávacím programem
pro předškolní vzdělávání. A to se daří, potvrzuje
to i Česká školní inspekce, která prošla již přes
20 lesních MŠ. Program ale mnohem více určuje
počasí a roční období. A také jinak pracujeme s rizikovými situacemi (a proto velké díky Pavučině za
číslo Bedrníku s tématem Nebojme se nebezpečí,
které mi mluvilo z duše).
V čem se mohou klasické školky od LMŠ inspirovat?
Řada činností venku může na první pohled vypadat jako „nic nedělání.“ Když ale vyhodnocujeme
dovednosti dětí, nestačíme se divit, jak širokou paletu kompetencí pokrývá hra venku. Inspirací tedy
může být např. dovednost obhájit aktivity v přírodě
jako plnohodnotný čas. Bez této argumentace by
to ani lesní školky nikam nedotáhly.
Co musí zvládnout pedagog LMŠ navíc? Má v něčem situaci naopak jednodušší než pedagog klasické MŠ?

Musí se umět dobře obléci a vybavit se na den
venku. Řada pedagogů se shoduje, že to je fyzicky hodně náročné, zejména první rok. Jednodušší
to má určitě v tom, že jsou dospělí vždy ve dvojici
a skupina nebývá větší než 15 dětí. To je, mimochodem, úplně běžný poměr počtu dospělých na děti
ve školkách v západní Evropě a všichni by se měli
zasazovat o to, aby se to v České republice změnilo.
Jak jsou na tom teď české LMŠ a kam dál směřují?
Od roku 2016 jsou součástí vzdělávacího systému. Jsme první zemí na světě se zákonnou definicí
lesní MŠ. Aktuálně řešíme „poslední překážku“ na
jinak už průchozí cestě státem uznávaných a financovaných LMŠ. Tou překážkou je stravování venku.
Pro nás je to technikálie − jsme přesvědčeni a praxe u nás i v zahraničí dokazuje, že se lze bezpečně
najíst i bez budovy se splachovacím záchodem.
Takže zkrátka vytrváváme ve vyjednáváních, která
nás vysvobodí z krkolomných pseudořešení.
Kolik lesních školek v ČR je? A jak jsou rozšířené
v jiných zemích?
ALMŠ sdružuje kolem 130 lesních mateřských
škol a klubů. Kdyby se k nám přidali všichni, kdo
se takto nazývají, věřím, že by jich bylo tak 200.
Podobný počet lesních školek na obyvatele je třeba v sousedním Německu. Teď díky podpoře Visegrádského fondu spolupracujeme se Slovenskem,
Polskem a Maďarskem, pro které je Česká republika vzorem – lesní MŠ to tam teď nemají lehké.
Proč ta náhlá popularita LMŠ?
V ČR i v zahraničí vzniká nejvíce lesních školek
kolem velkoměst. Čtenáře jistě napadnou mnohé
důvody. Rostoucímu počtu prospívá i přibývající
zkušenost. ALMŠ například nabízí všem členům
tzv. Infobalíček, který obsahuje vzorové dokumenty a know-how zkušených lesních školek. Věříme,
že i to napomáhá růstu a kvalitě lesních školek.
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Existují různé typy LMŠ?
Vlivem definice ve školském zákonu máme dva
základní typy. Lesní mateřské školy jsou zapsané
ve školském rejstříku, a jsou tak kontrolované a finančně podporované státem. Vedle toho lesní kluby fungují mimo vzdělávací systém. Svou kvalitu
mohou oba typy podpořit ještě splněním Standardů
kvality, těm pak říkáme certifikované lesní MŠ nebo
kluby. Certifikace je proces, který vznikl z potřeby
členů ALMŠ ujasnit si, co je vlastně dobrá lesní
školka. Kdo procesem certifikace prošel, často říká,
že má pevnou půdu pod nohama. A to je třeba pro
rodiče dobrá vizitka školky.

„Základní potřebou malých dětí je

Poskytují z hlediska zákona plnohodnotné předškolní vzdělávání ve srovnání s kamennými MŠ?
Ano, zcela srovnatelně.

(www.ekolist.cz).

Jsou LMŠ pro kohokoli?
Jsou pro rodiče, kteří si ze srdce přejí, aby jejich
dítě bylo celý rok každý den venku za každého počasí, a věří tomu, že se tím jeho dítě naučí pro život.

pohyb. A v lesní mateřské školce
ho mají,“ říká Tereza Valkounová.
Rozhovor o různých dalších
praktických otázkách kolem
lesních mateřských škol najdete
v internetovém Ekolistu

Chodí vaše děti do LMŠ?
Samozřejmě! Jednou z mých nejkrásnějších
vzpomínek je, když jsem zavírala vrátka za starším
synem v lesní školce s pocitem, že je na tom nejlepším místě, jaké si pro něj dovedu představit. Naše
lesní školka je pro mne dodnes Rájem na Zemi.

programů a škol je dnes docela šance najít i méně
interiérovou ZŠ.
Mohou fungovat lesní ZŠ?
Mohou a fungují. Jsou to často komunitní školy, kam odrůstají děti zakladatelů LMŠ.
Pořád vás LMŠ baví?
Nesmírně. Kromě velké smysluplnosti naší práce a silné vize je to také tým ALMŠ. Jsme takový
dream team.
Co Asociace nabízí pedagogům?
S blížícím se létem se nejvíce nabízí naše Letní
škola. Je to čtyřdenní vzdělávací festival na konci července, kam přijíždí vzácní hosté (letos to bude dánská
pedagožka Helle Heckman a čtenářům jistě známá
Justina Danišová), konají se pestré dílny a hlavně má
úžasnou atmosféru. Všichni pedagogové se zájmem
o vzdělávání v přírodě jsou srdečně zváni. Budeme
mít také stále více akreditovaných kurzů – všechny
lze najít na našem webu www.lesnims.cz.

Můžete představit 2, 3 zajímavé LMŠ v Česku
a nějaké výjimečně inspirativní v zahraničí?
To by vydalo na několik výjimečně inspirativních
článků. Vřele doporučuji osobní návštěvu v certifikované lesní mateřské škole nebo klubu. A kdo chce do
zahraničí, tak je srdečně zván na náš pravidelný lednový výlet do Berlína, kde během tří dnů navštívíme tři
inspirativní lesní školky – učíme se od nich dodnes.

Považují děti LMŠ za něco samozřejmého? Jakou
stopu to v nich zanechává?
Moje děti nic jiného nezažily, nejsem příznivcem střídání více různých typů školek. Takže to
pro ně je samozřejmé a s tím lze říci, že i bezpečné. A co jim to dává? Jsou mrštné, zdravé, zvídavé.
Jsou to silné děti v mnoha rovinách.

Kam vyhlížíte dál?
Za sebe jsem šťastná a vděčná tady a teď.
V oblasti vzdělávání vyhlížím čas, kdy zkušenost
z lesních MŠ pomůže jako další silný argument
pro učení v přírodě obecně. Fandím a děkuji všem
odvážným učitelkám a učitelům, kteří už teď tímto
směrem mění vzdělávání a s ním zážitky z dětství
nové generace.

Učíte v LMŠ?
Neučím, ale až odrostou moji dva kluci školkovému věku, ráda bych si udržela spojení s praxí
výpomocí v lesní školce.

Jak se adaptují na „interiérovou“ ZŠ?
Obecně je přechod do ZŠ pro každé dítě trochu
šok. Pro děti z LMŠ často platí, že rodiče stejně
vědomě vybírají i ZŠ. A díky pestrosti vzdělávacích

Za odpovědi děkuje Hanka Kolářová
Foto: archiv Terezy Valkounové
Foto z Letní školy pro pedagogy:
www.lesnims.cz
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POMOCNÍCI

Jak si pořídit pomůcky?
Stačí si je vyrobit. Zdarma. Venku.
VODNÍ „KUKÁTKO“
Vyrobte si pomůcku, která vám dovolí pozorovat
na mělčinách život u dna. Stačí plechovka, či PET
lahev (které mají odstraněné vrchní část i dno).
Jednu stranu nádoby přikryjeme pevným igelitem
(např. lze využít pytlíky do mrazáku, či potravinová folie ve více vrstvách). Igelit připevníme velmi
pevně lepenkou, či gumičkou. Je třeba zajistit, aby
voda nevtekla dovnitř nádoby, proto se vyplatí okraje igelitu zalepit co nejvýš na nádobě. Propustnost
můžeme vyzkoušet v nádobě s vodou, nebo přímo
na břehu. A pak už hurá, pozorovat život u dna.
KELÍMKOVÁ LUPA
Jak si jednoduše vyrobit kelímkovou lupu na
pozorování živočichů, přírodnin či svačiny? Stačí kelímek od jogurtu, průhledná folie, gumička a kapka
vody, která funguje jako lupa (cca 2x zvětšení).
Justina Danišová
Foto: Justina Danišová

Vodní lovy
s Rezekvítkem
Pokud se budete chtít vybavit hotovými, profesionálně vyrobenými pomůckami, lektoři brněnského Rezekvítku
mohou z vlastní praxe doporučit
následující. Pokud je neseženete
přímo v rezekvítkovém e-obchůdku,
tak prozradí též, kde je vzali.
Na vytažení živočichů z vody slouží planktonka, případně akvaristická
síťka, dá se použít i cedník, přivázaný
k větvi.
Pro pozorování je šikovná bílá
plastová miska – např. obalovací misky (www.dk-plast.cz), na přesun do
pozorovacích krabiček použijte staré
příbory, štětec nebo entomologickou
pinzetu.
Lepšího obrazu dosáhnete při použití různých lup, z nichž například ta
vodní (nomiland.cz) umožňuje pozorování zblízka přímo ve vodním prostředí.

Na stálé vzorky jsou zajímavé malé
krabičky z geologické společnosti (obchod-geology.cz).
Nejdetailnější pohled získáte s použitím mikroskopů, stačí i ten v kapesní
velikosti (např. na LED 60x−100x). Nebo
lehký binokulární mikroskop (Bresser
Biolux ICD 20x) – např. www.moty.cz.
Na určení toho, co jsme ulovili, doporučujeme náš přehledný Klíč k určování vodních bezobratlých (www.rezekvitek.cz).
Pro dokonalé pohodlí a suchá kolena si můžete dopřát skládací podsedák
– www.penovysvet.cz, a pak to celé
naskládat k ostatnímu vybavení do Badatelského batůžku z dílny Chaloupek
a Rezekvítku.
Nezapomeňte pak zvířátkům poděkovat, že jste si je mohli prohlédnout, a pěkně vcelku je vrátit do jejich prostředí.
Zora Rýparová, Rezekvítek Brno
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