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Nemůžeme vám tady radit, ať chodíte s dětmi 
do lesa, to by bylo to samé jako tam nosit dříví. 
Je přece jasné, že v lese je krásně, že se dá běhat 
v podzimním listí, pozorovat zvířata a hmyz, napít 
se ze studánky a brodit potokem, dá se vyšplhat na 
strom, běhat bosky po jehličí, že v lese se hraje nej-
lépe na schovku, staví se tu parádně skřítčí domeč-
ky, je to tajuplné místo, kde ožívají víly, dubínci a Ku-
kyho lesní kamarádi. Přece víte, že v lese se v létě 
zchladíte a v zimě ohřejete, že je tu příjemně vlhký 
vzduch plný vůní tlejícího dřeva, květů a pryskyřice.

Co ale možná nevíte, že les, tedy teď mám na 
mysli hlavně stromy, je vlastně velikou zásobárnou 
energie. Sluníčko do dřeva roky a  roky schovává 
energii (však víte, jak funguje fotosyntéza) a  teď 
tu jsou mraky dřeva, které stačí zapálit. Moderně 
tomu říkáme biomasa, ale stačí, když to pro nás 
bude prostě dřevo na zimu. Nebo na opečení špe-
káčků, jablek či upečení brambor v popelu.

Z lesa a ze stromů se taky získávají prkna, to ví 
každý. A taky papír, dřevotříska, překližka a šindel. 
Ale víte, k čemu slouží stromy a lesy hlavně? Vyrá-

bějí kyslík? To ani ne − co vyrobí, to zase spotřebu-
jí. Stromy dýchají jako my, a tak kyslík, který vyrobí, 
použijí znovu, no a kyslík, který zbude, ten spotře-
bují na to, aby mohly shořet či zetlít jejich kmeny. 
Takže co je hlavní význam lesa? Kromě toho, že 
je krásný, je tu dobře, zadržuje hluk a prach a taky 
drží zemi-půdu, aby ji neodnesl déšť? Jeho hlavní 
úkol je pomáhat nám s klimatem, zadržovat vodu 
a  pomalu ji zase pouštět dál. Les pomáhá kraji-
ně, aby se nepřehřívala přes den a  nevychládala 
v  noci, je to taková peřinka naší Země. Kde člo-
věk lesy vykácel, tam zjednodušeně řečeno přišla 
poušť, a že takových míst bylo...

Takže si važme našich lesů, pomáhejme jim 
třeba tím, že tam, kde lesy zmizely kvůli suchu, vy-
sadíme strom nebo dva nebo tři (ideálně původní 
a listnaté). A pomáhejme stromům se vysemenit, 
nasbírejte třeba semena břízy a rozhoďte je po pa-
sece. Ale hlavně do lesa choďte. Jen ten, kdo má 
lesy rád, rád sem zajde, rád tu třeba i přespí, jen 
ten je v budoucnu bude umět chránit. 

Martin Kříž
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HLAVNÍ TÉMA: POJĎME DO LESA

Les − dokonalé hřiště, které rozvíjí děti i dospělé
Stačí vyrazit k hloučku stromů, keřů, lesíku, hájku, někdy stačí i jen jeden vzrostlý košatý strom. 
Děti jsou najednou na dokonalém hřišti. Na místě, které nabízí rozvoj pro jejich tělo, hlavu i ducha.

Každý si najde tu svou hru. Někdo šplhá, staví, 
jiný pozoruje, zkoumá, další tvoří, skládá a někdo 
možná „jen“ tiše naslouchá a  žasne. Les nabízí 
mnoho hraček (kameny, klacky, šišky...), mnoho 
vůní, barev, zvuků, tajemství, objevů. Les je „kom-
plexní“ ekosystém, který může dětem poodhalit 
i svá tajemství. Jak je v něm vše propojeno a vzá-
jemně se ovlivňuje. Les se mění v průběhu dne, mě-
síce, roku i více let. Nabízí dětem změnu i stabilitu. 
Stejná místa i nové okamžiky.

V naší krajině je jen málo tak dokonalých míst 
pro dětskou hru jako les. Objevujme s dětmi les pra-
videlně, vracejme se na stejná místa, a zapisujme 
tak do dětí nesmazatelné zážitky z dětství plného 
lesních dobrodružství a zážitků. Les děti motivuje. 
Ve svých hrách uprostřed stromů, pařezů a  me-
chu posouvají své hranice rychleji než na rovném 
chodníku a pravidelných očekávaných houpačkách 
a hřištích.

CO VŠE LES (NEJEN U DĚTÍ) ROZVÍJÍ?

1. Buduje odolnost a vytrvalost
Nechme děti občas namočit, zašpinit se, spad-

nout, selhat. Jsou to důležité lekce, momenty, kdy 
se učí o sobě a svých schopnostech. Jsme stále 
s dětmi, ale jen jako průvodci, ne ředitelé, pozoruje-
me a hlídáme hranici velkého nebezpečí. Ale umož-
ňujeme dětem hledat onu hranici svých schopností 
bez komentářů: „Nelez tam, spadneš.“ „To nepřesko-
číš.“ „Jak to tam lezeš, to tě neunese! Musíš takhle.“

Pokud se dítě zeptá na náš názor nebo pokud 
hrozí opravdové nebezpečí, jsme tam a  můžeme 
pomoci. Ale jinak je to prostor a čas pro malé obje-
vitele, v němž mohou vyrůst. My vyrosteme tím, že 
jim budeme důvěřovat.

2. Posiluje sebedůvěru a odhad, co dokážu
Pokud mají děti příležitost svobodně testovat 

a zkoušet, posiluje to nejen jejich tělo, ale i jejich 
mysl. Na začátku hry možná převládají myšlenky: 
„To nezvládnu. Je to moc daleko. To je jen pro vět-

ší.“ Jenže často je výzva (či možnost společné hry) 
tak lákavá, že děti to zkusí, jednou, dvakrát − a ob-
jeví, že to jejich tělo zvládne. Pak vyrostou i jejich 
myšlenky, sebedůvěra a  odhad vlastních schop-
ností: „Věřím sám sobě, že to dokážu.“

3. Zdokonalují se naše smysly
Při akci a hrách v lese zapneme my i děti své 

smysly naplno, opravdu. Ne jako když si hrajeme 
doma s legem či na hřišti mezi domy. V nás i v dě-
tech se vzbudí předkové z lovců a sběračů. Naše 
uši slyší víc, oči si všimnou sebemenšího pohybu, 
naše kůže i  šestý smysl vnímá intenzivněji celé 
okolí. Vždy, když pozoruji děti hrající si v lese, mám 
pocit, že se v nich opravdu probudí a uvolňuje do-
spělejší já.

Jsou trochu jako divoké šelmy ve svém přiro-
zeném území. Domů se pak vrací jak proměnění, 
uklidnění, s jiskřičkami zážitků v očích.

4. Rozvíjí se motorika  
− ve skutečném životě, ne jen jako

Firmy nám nabízí záplavu her a  pomůcek na 
rozvoj motoriky u dětí. Ale les, stromy, větve, ka-
meny, pařezy jsou tu zdarma, stačí vyrazit ven. 
Podnětné prostředí i v malém lesíku děti rozvíjí na 
mnoha frontách, včetně tělesné koordinace. Na-
víc les umí zapojit batolata i 10leté průzkumníky. 
Kdo chce, zapojí celé tělo ke zdárnému přeskoku, 
odvážnému šplhání nebo se pekelně soustředí při 
stavbách přehrad, domečků. Pokud nabídneme 
dětem taková místa a čas svobodně si hrát, rozvíjí 
právě to, co potřebují, a my nemusíme nic kupovat, 
opravovat ani uklízet!

5. Posiluje vztahy ve skupině
Děti, které jsou pod střechou stále „ve při“, se 

venku v lese často promění v partu dokonale sehra-
ných indiánů, dobrodruhů, loupežníků či sladěných 
víl. Skutečné výzvy je spojí. Svobodné neorganizo-
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Zážitky,  
které pomalu 
mizí z dětství
Následující seznam není 
přehled her. Je to jen 
připomenutí, co je dobré 
zažít při „obyčejném“ hraní 
pod střechou či venku, 
třeba jen tak mimochodem.
Nejsou to cíle našeho hraní. Tyto zážitky 
nemají být hlavním úkolem dne, tvoří  malič-
kosti všedních dnů. Dětem trochu maskova-
ně a zdarma nabízí přirozené příležitosti, jak 
rozvíjet mozek, šikovnost a odolnost.

– Zmoknout s úsměvem
– Všimnout si malých změn v přírodě 

(květy, hmyzáci, listy, barvy)
– Zažít tmu, která nás trochu (příjemně) děsí
– Pozorovat život v trávě a slyšet divoká 

zvířata
– Prožít neúspěch, nezdar, vlastní chyby, 

a přesto ve hře pokračovat
– Vlastnoručně něco vypěstovat (květinu, 

jídlo, zelený ostrůvek) a vyrobit (hračku, 
nádobu, oblečení)

– Chodit na boso, když mám chuť
– Rozdělat venku oheň a cítit vůni kouře 

(možná si i uvařit)
– Zakopnout, spadnout a sám se zvednout
– Zkoumat potok, až si namočím boty, ale 

ještě chvíli v klidu pokračovat v průzkumu
– Poslouchat i vyprávět vlastní příběhy 

a zážitky při ohni či svíčce
– Zpívat si při společné práci
– Pozorovat spokojené dospělé při skuteč-

né práci v dílně, na zahradě, u zvířat
– Být v blízkém kontaktu se zvířaty (i když 

jen jako pozorovatel)
– Zažít prokřehlé prsty a vědět, že to přežiju
– Prožít, jaká je příroda, když vychází či 

zapadá slunko, na jaře či v zimě
– Sám odhadnout, na co zvládnu vylézt 

a z čeho přežiju pád
– Zažít adrenalin i naslouchání v bojových 

hrách (na indiány, rytíře či mamuty)
– Postavit doma skvělou opičí dráhu
– Zažít úspěch z vlastního projektu (bunkr, 

ukrytý poklad, most přes potok atd.)
– Mít čas jen tak si rýpat v zemi, obracet 

kamínky, ochutnávat trávu

A jaký je váš seznam zážitků, které chcete,  
aby nezmizely?

Justina Danišová, www.svobodnahra.cz

vané hraní rozvíjí u dětí dovednosti přirozené koope-
race, empatie, altruismu.

Někdy se vyskytnou nepokoje, nedohody, šarvát-
ky, ale pokud je hra stále táhne, rychle vše vyřeší, 
protože mají společný cíl, svou lesní výzvu. My mů-
žeme mít jen úlohu pozorovatele, podpory a případ-
ného pomocníka pro komunikaci rozladěných stran. 

6. Posouvá hranice zdánlivého nepohodlí
Náš dnešní „kulturní“ svět je někdy až příliš po-

hodlný, bezpečný, měkounký. Někdy jako průvodci 
dětí dáváme až moc velký pozor, aby se dětem vů-
bec nic nestalo (nepoškrábaly se, nenamočily se, 
nenatloukly koleno). Dnešní děti málokdy zažijí i jen 
malé nepohodlí. Stávají se pak až nezdravě křehké. 
Někdy my, rodiče, zasahujeme až příliš, kdykoli je 
dítě nespokojené, cítí nepohodlí, něco ho svědí, stu-
dí. Nenecháme dítěti možnost, aby se vyrovnalo se 
vším samo, a posílilo tak vnímání, co vydrží, i vlast-
ní odolnost. Pro učitele je to náročnější, ale občas 
můžeme posouvat odolnost celé naší třídy.

LES VYCHOVÁVÁ

Prostor v  lese je kouzelné místo, které dokáže 
proměnit děti v odolné jedince. Proč? Pokud je mís-
to a  hra pohltí, dostávají se do stavu plynutí, tzv. 
flow. Možná to znáte, je to stav, kdy i my, dospě-

lí, nevnímáme tolik čas nebo že nás něco bolí, že 
máme hlad a žízeň. Vše se točí kolem oné činnosti 
a naše hlava je tak pohlcena radostí z činnosti, že 
myšlenky na nepohodu vůbec nemají prostor přijít. 
Určitě jste někdy viděli děti, jak najednou nemusí 
jíst, pít, čůrat, nevadí malé bouchnutí, mokrý rukáv 
či bota. Vše je najednou v pořádku, jsou spokojené 
a pokračují ve své „práci“ – hře.

Teď už stačí jen vyrazit, najděte si své nejbližší 
oblíbené lesní hřiště. Stačí pár stromů, svobodnější 
divočejší prostor, kde je volný materiál a místo ke 
hrám. Uklizený park je jen náhražka, ale i tak může 
pomoci.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Mysleme na to, že každý jsme jiný, každý se učí 
a postupuje jinak.

1. Někdo to má těžší
Pro některé rodiče nebo učitele je snadné ne-

chat děti svobodně objevovat, šplhat, bahnit se, pa-
dat, kvílet. Pro jiné je to náročná až nedosažitelná 
výzva. Ale z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že to 
stojí za to, alespoň po malých krůčcích, zkoušet. 
Předávat co nejvíce zodpovědnosti za „sebehledá-
ní“ dětem je nejlepší investice pro nás i děti.

2. Míra pohodlí se liší
Každé dítě má jinou míru osobního komfortu 

a obav, co by se mohlo stát. Proto nemějme předsta-
vu, že všechny děti hned vylezou na strom, postaví 
bunkr, naskáčou do potoka, bahna a budou nadšené. 
Některé děti potřebují čas pozorovat, napodobovat, 
zkoušet. Pokud máte heterogenní skupinu dětí, je to 
snadnější, protože se vzájemně doplňují a inspirují.

Ale nevadí, pokud jdete objevovat les se stejno-
věkou skupinou, vše přijde také, jen to bude možná 
trvat déle. Důležité je i to, jak místo a situaci vnímá 
učitel, průvodce, rodič. Zda je mu pohodlně, zda se 
cítí bezpečně. Nebo se obává, že za každým stro-
mem je divočák a pod každým kamenem jezevec.

Trochu přeháním, ale mysleme na to, že děti 
hodně přebírají naše emoce a  jsou citlivé na to, 
jak vnímáme (a  i  neverbálně hodnotíme), co se 
právě děje. Pokud začne pršet a my se děsíme, že 
všichni zmoknou a onemocní, podpoří to u dětí spíš 

nedůvěru a obavy. Nemusíme propukat v nadšení, 
že promokneme. Stačí, když vše bereme, jak to je, 
prostě prší, budeme asi mokří, ale naše tělo to hravě 
zvládne.

3. Evolučně jsme doma venku, ale naše hlava a někdy 
i tělo na to zapomněly

Netlačme na sebe ani na děti. Pokud nejsme 
v přírodě moc často, trvá nám i dětem občas déle 
si zvyknout, že venku jsme evolučně vlastně víc 
doma než ve městě pod střechou. Ale po opakova-
ných návštěvách to vše naskočí, tak jak má, a vše 
se přirozeně rozjede, uvolní. Les nám v tom hodně 
pomůže. Nezapomínejme na to, že poslední tisíce 
let lidské děti vyrůstaly spíš venku v přírodě, v lese, 
než doma pod střechou. 

Justina Danišová
Kresba: Kateřina Mrnůštíková
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NÁPADY A NÁMĚTY ANEB JAK NA TO

Pokud máte čas a chuť, můžete 
žáky motivovat krátkou scénkou:

Scénka batoh: Učitel vysype 
plnou igelitku věcí na stůl nebo na 
podlahu (velké knihy, míč, deštník, 
ručník, mýdlo, bačkory, hrneček, 
polštář, houbu…). „Podívejte se, co 
jsem si už zabalil do lesa. Myslím, že 
mám vše, co bych mohl potřebovat. 
A dívejte, jakou mám bezva tašku.“

Děti mohou krátce reagovat 
a  vysvětlovat, co si myslí, že je 
opravdu třeba do lesa a do čeho si 
to vše zabalit. Pak využijte pracovní 
list Co do batohu. Děti mají za úkol 
zaškrtnout, co do batohu nepatří, 
a zvýraznit, co si do svého batohu 
na výpravu dají. Po vyplnění společ-
ně ve třídě sdílejte a znovu si mů-
žete vysvětlit, co si připravit a proč. 
Případně zdůrazněte, co si děti mají 
určitě vzít na společnou výpravu do 
lesa. Pracovní list můžete následně 
vlepit do Lesního deníku nebo na 
nástěnku i pro rodiče. 

Zdroj: Justina Danišová:  
Les všemi smysly. Upraveno (red)

Jak se vybavit do lesa?
Vybavení na výpravu do lesa − ukázka z metodiky programu 
Les ve škole (www.lesveskole.cz), který připravuje Vzdělávací 
centrum Tereza (www.terezanet.cz).

LES VŠEMI SMYSLY

Roční plán lesních  
aktivit pro 1. stupeň ZŠ.

Metodika Les všemi smysly pro 1. ročník je 
součástí mezinárodního programu Les ve ško-
le; používají ji i předškoláci. Kostrou plánu jsou 
tři výpravy do lesa v různých ročních obdobích, 
obsahuje aktivity, které s dětmi dělat, pracovní 
listy pro děti i doporučení, jak se vybavit, či ne-
vybavit do lesa. Průvodcem je dětem maňásek 
Ponožka, kterou si každé dítě samo vytvoří. 
Jejím prostřednictvím se les ukazuje jako pří-
jemné místo, které děti objevují, své zážitky pak 
představí prostřednictvím výstavy. Na konci 
každé výpravy čeká malé překvapení. Autorkou 
metodiky je Justina Danišová, které pomáhali 
další odborníci a též pedagogové při ověřování 
ve svých třídách. Vydalo Vzdělávací centrum 
Tereza (2016). Tento projekt je spolufinancován 
Státním fondem životního prostředí ČR na zá-
kladě rozhodnutí ministra životního prostředí.

https://lesveskole.cz/portfolio/cz/ 
les-vsemi-smysly-1-rocnik

Lesní hračkárna
Inspirace ze semináře 
Hračkárna na Lipce
LESNÍ MIKÁDO

V  lese si nasbíráme rovné suché větvičky 
a zkrátíme všechny na stejnou velikost. Velikost 
mikáda může být malá (jak ji známe z  klasic-
kého hračkářství), nebo i mega velká z  velkých 
rovných větví.

Jednotlivé větvičky označíme barevným ovčím 
rounem. Stačí kousek rouna, který kolem konce 
větvičky zamotáme. Není potřeba používat žádné 
lepidlo. Každá barva bude při hře označovat určitou 

bodovou hodnotu. Záleží na nás, kolik barev na vět-
vičky využijeme.

Hrajeme jako klasické mikádo, kdy rozhodíme 
větvičky přes sebe a postupně je hráči vytahují tak, 
aby se nepohnuly ostatní. Pokud se pohnou, pokra-
čuje další hráč. Cílem hry je získat co největší počet 
bodů (různě barevně označené větvičky).

V lese je hra zajímavější, protože většinou hra-
jeme na nerovném terénu a využijeme větších vět-
viček, které také nejsou dokonale rovné.

ŽALUDOVÉ PEXESO

V lese si pod dubem posbíráme kloboučky od 
žaludů a do nich vlepujeme kousky barevného rou-
na. Abychom po hře mohli nechat pexeso v lese, po-
užijeme pouze jednoduché lepidlo z hladké mouky 

a vody, které se v půdě rozloží. Rouna vlepujeme 
jen malé kousky tak, aby nepřesahovaly mimo klo-
bouček. Hrajeme jako klasické pexeso, kdy místo 
obrázků hledáme stejné barvy, schované pod klo-
boučky.

KAMÍNKOVÉ DOMINO

Když v lese najdeme placaté kamínky, můžeme 
je pomalovat pastelkami a zahrát si s nimi domino. 
Kamínek si rozdělíme na dvě části a do každé z nich 
nakreslíme jiný symbol. Zvolíme například pět růz-
ných symbolů, které na kamíncích různě kombinu-
jeme. Hru hrají dva hráči sedící naproti sobě. Ka-
mínky si otočí symbolem k zemi a postupně je otáčí 
a přikládají k sobě stejné symboly tak, že vytváří 
jednoho dlouhého hada. Pokud hráč otočí kamínek 
se symbolem, který nemůže přiložit, nechá si ho 
u sebe a může ho použít v dalším kole hry.

U menších dětí není třeba hrát ve dvojicích, ale 
děti si i samy rády skládají shodné obrázky k sobě.

Kamínky můžeme pomalovat i  jednotlivými 
částmi rostlin, člověka nebo zvířat a po zamíchání 
kamínků je skládat k sobě, a procvičovat tak na-
příklad i pojmenování jednotlivých částí nebo jen 
vyměňovat oblečení kamenným panenkám a  pa-
náčkům. 

Alena Uhříčková, Lipka Brno
Foto: Alena Uhříčková

ČÍSLO 3 / ROČNÍK 12 / ZÁŘÍ 20194

http://www.lesveskole.cz
http://www.terezanet.cz


„Větvánkův příbuzný?“ diví se maminka. „Jo, 
ztracený brácha, sestra, možná teta nebo strýc. 
Ukaž, zkusím ho objevit,“ tahal Dan celý nedočkavý 
mamince klacík z ruky… 

Zkuste i  vy s  dětmi najít nějakého Větvánka. 
Může to být ta správná motivace pro vaši cestu ven.

ŽE NEVÍTE, JAK SE VĚTVÁNEK HLEDÁ?

Ve školce nebo doma si společně přečtěte 
celý Větvánkův příběh, který je ke stažení na webu 
programu Jděte ven (www.jdeteven.cz) v záložce 
Výlety s Větvánkem. A pak už můžete vyrazit ven, 
abyste zjistili, jestli na vás někde nějaký Větvánek 
nečeká. S sebou stačí vzít jen nožík a tužku.

Větvánek se může schovávat v jakékoliv suché 
větvičce, kterou potkáte. Jděte a bedlivě si všechny 
prohlížejte. Určitě v  některé z  nich Větvánka na-
jdete. Možná ho děti uslyší slabounce volat, když 
půjdou kousek cesty úplně potichu. Když takovou 
větvičku nebo klacík zahlédnete, mohou děti zkusit 
namalovat obličej přímo na kůru, nebo ho ostrou 
tužkou vyrýt. Nejlepší by ale bylo, kdyby jim do-
spěláci pomohli nožíkem vyříznout do kůry obličej, 
který pak děti tužkou domalují.

Když budou moct obličej vyřezávat děti za po-
moci dospěláků, bude se jim to dělat snáz, když si 
najdou na klacíku místo dál od konce. Mohou si 
díky tomu klacík přidržet i z druhé strany.

Pak děti samy či s pomocí klacík na obou koncích 
zkrátí podle toho, jak velkého Větvánka chtějí mít.

Nakonec domalují obličej obyčejnou tužkou 
nebo fixy. Záleží, co máte venku s sebou. A Větvá-
nek je na světě. Můžete mu nasadit třeba čepičku 
od žaludu, udělat vlasy z trávy nebo sukni z  listu 
a hlavně najít pěkné místečko na bydlení.

VĚTVÁNEK JAKO POZVÁNKA

Větvánka si samozřejmě můžete vyrobit jen tak 
pro radost, může to být váš průvodce na školce 
v přírodě nebo na výletě. Děti určitě vymyslí spous-
tu dalších způsobů, jak si s ním hrát.

Ve  Jděte ven je využíváme jako pozvánku na 
pěkné výletní místo pro rodiny s dětmi. Kdybyste 
i vy chtěli někoho pozvat na svoje oblíbené výletní 
místo, budeme rádi. Pošlete na adresu: jitka.krb-
cova@terezanet.cz vyplněnou Větvánkovu navští-
venku, kterou najdete také na webu Jděte ven.

CHCETE VYRAZIT NA VÝLETY ZA VĚTVÁNKY?

Můžete si najít na webu, kde všude Větvánci už 
bydlí, a hlavně co je kolem nich krásného k vidění. 
Větvánková hra vznikla díky Jděte ven, programu 
Vzdělávacího centra Tereza. Hru finančně podpoři-
lo Hlavní město Praha v rámci projektu MHMP Jdě-
te ven, dobrodružné rodinné mikrovýlety v Praze.

Větvánci se na vás těší! 

Jitka Krbcová, Tereza, vzdělávací centrum, z. ú., 
jdeteven.cz, facebook.com/jdeteven.cz

Hurá za Větvánky!
„Mamííí,“ zavolal Dan na maminku, „máš u sebe ještě ten můj 
klacík? Možná je právě v něm schovaný Větvánkův příbuzný.“

Aby mech byl krásně měkounký, aby rosa držela 
na pavučinkách, aby pařezy nebyly všechny stejně 
nudné, aby se lesní potůček hezky klikatil, kořínky 
držely rostlinky pevně v zemi, pomněnky měly tu pra-
vou pomněnkově modrou barvu a kapradí a přesličky 
jemně šimraly každého, kdo projde kolem?

Anička, Adélka. Nelča a  Bibi si takové bytosti 
vyrobily z  ovčího rouna. Je měkounké, v  různých 
barvách a odstínech, takže si každý může vyzkoušet 
barevné kombinace podle svého vkusu. Pak jsme 
se vydaly na dlouhý výlet a povídaly si o tom, co má 
která víla za úkol. Holčičky vymýšlely, doplňovaly se 
a fotily ty malé ženušky v lesních kulisách.

Pro ty, kdo by si chtěli takovou vílu také vyrobit, 
přikládám návod.

Co k výrobě potřebujete?
– Česané ovčí rouno v různých barvách a odstínech
– Molitanovou podložku pro suché plstění
– Plsticí jehly

– Náplasti na propíchnuté prsty (lepší je použít až po 
dokončení práce, snižují citlivost prstíků při práci)

Postup:
– Na silnějším prameni česaného ovčího rouna 

udělejte uprostřed uzel. Úhledně ho upravte 
a máte hlavičku.

– Mezi dolů splývající dvě poloviny pramene vložte 
tenčí pramínek do kříže jako ručky a  těsně pod 
nimi splývající prameny rouna svažte dalším ten-
kým pramínkem rouna, který zpevníte tak, že ho 
z obou konců předem několikrát mezi prsty stočíte 
v protisměru.

– Stejnou technikou si ovažte pěstičky na konci ruček.
– Plsticí jehlou začnete připichovat vlasy na hlavu, 

sukničku do pasu.
– Živůtek omotejte načechraným pásem rouna.
– Obličej můžete nechat bez detailů jako waldorf-

ské panenky, nebo si oči, nosík a ústa také při-
píchnete plsticí jehlou.

– Vlasy i  šaty víl ozdobte kvítky, lístky a  dalšími 
ozdůbkami, které budou vyjadřovat jejich charak-
teristiku – víla pomněnka, nebo ostružinová víla, 
víla pařízková… 

Eliška Leblová, elal@volny.cz
Foto: Eliška Leblová

Lesní víly
Přemýšleli jste někdy o tom, jak 
vypadají bytosti, které pečují 
o to, aby v lese bylo krásně?
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NÁPADY A NÁMĚTY ANEB JAK NA TO

Pomůcky: Různé druhy barevných pod-
zimních listů, bublinková fólie, mydlin-
ková voda z nastrouhaného mýdla, nůž-
ky, plsticí jehla, ovčí rouno v podzimních 
barvách, suchá větvička do vázy nebo 
na zavěšení
Mokré plstění: Načechrané třásně barev-
ných vln klademe do obdélníku přes sebe 
do kříže (tzn. vrstva vodorovně, vrstva 
svisle, vodorovně, svisle) na bublinkovou 
fólii. Pak pokropíme mydlinkovou vodou 
a  i  svrchu překryjeme bublinkovou fó-
lií. Začneme krouživými pohyby mydlit 
a  střídavě válet válečkem všemi směry 
(můžete nahradit kartónovým válečkem 
od mikrotenovývh sáčků z obchodu). Po 
chvíli obracejte stejně, jako když válíte 
těsto, dokud se vlákna nespojí. Po cca 
20 minutách plstění bude plsť hotová. Vy-
máchejte ji v horké vodě.
Stříhání: Na uplstěný plát plsti přiloží-
me buď skutečné nasbírané listy, nebo 
vystřižené obrysy listů a  obstřihneme 
ostrými nůžkami.
Suché plstění: Pozorujeme žilnatinu lis-
tů pomocí lupy. Následně ji na vystřižené 
listy doplstíme pomocí suchého plstění 
plsticí jehlou.
Aranžmá: Na vycházce najděte zajíma-
vou suchou větev a  na ni naaranžujte 
uplstěné listy. 

Eliška Leblová
Foto: Eliška Leblová

AKTIVITY S LISTÍM

Pozorování
Co jiného se nám vybaví, když se řekne podzim, 

než barevné listí? Stromy a s nimi celá krajina se obar-
ví do červené, žluté, zlaté, hnědé a oranžové, do rezavé 
a okrové. Podzim je zkrátka obdobím barev.

Tvoříme listovou koláž
Nastříháme z různě barevných listů čtverečky, troj-

úhelníky a obdélníky. Dáme dětem papír (A5) potřený 
lepidlem a ony na něj lepí vedle sebe barevné listové 
tvary, až ho mají celý pokrytý. Když takto ozdobený 
papír vložíme pod sklo, většina barev vydrží i několik 
měsíců, než listy postupně ztmavnou a zčernají.

Hra: Mimikry
Nabarvíme dřevěné kolíčky na prádlo různými bar-

vami (použít můžeme přírodní barvy, barvy na textil či 
na vajíčka, ale i vodovky či tempery). Každé dítě si vez-
me jeden kolíček a snaží se ho v zahradě umístit tak, 
aby byl vidět, ale zároveň aby co nejlépe splýval s oko-
lím. Dobré je nakreslit fixou na kolíčky symboly, aby 
pak děti své kolíčky poznaly. Kdo najde nejvíc kolíčků? 
Čí kolíček splyne s okolím tak, že nebude k nalezení?

Pokus: Jak se barví list
Během října trháme z jednoho stromu každý den 

jeden list, listy si zakládáme. Až jich máme celou hro-
mádku, zkusí je děti poskládat do řady tak, jak se po-
stupně barvily. Barevnou řadu vytvoříme na stole nebo 
ji nalepíme na papír. Při provádění celého pokusu si 
všimněme, že v jedné chvíli lze na stromě najít různě 
zbarvené listy.

Poznatek
Stromy shazují na zimu listy, aby neuschly. Průdu-

chy v listech totiž strom stále vypařuje vodu, kterou 
ale v zimě ve zmrzlé půdě těžko získává. Stálezelené 
dřeviny mají proto listy tuhé a povoskované, čímž vý-
par vody snižují. Všimli jste si, že každý druh dřeviny 
se zbarvuje do určité barvy? Některé javory a  taky 
třešně jsou červené, buky zlaté, jasany a  ořešáky 
zhnědnou a akáty jsou žluté. 

ŠÍPKY

Pozorování
Růže šípková je rostlinou, kterou by měl poznat 

každý, nejen ten, kdo potřebuje trénovat na boj s trním 
pod zámkem, kde spí Šípková Růženka. Květy voní, 

lákají do zahrady hmyz, šípky jsou krásné, dekorační 
a zdravé. Jen ty trny…

Pokus: Ochutnejte šípek
Když na podzim potkáme na procházce s  dětmi 

šípkový keř (ne u silnice), rozpůlíme každému jeden 
šípek, vybereme semínka s chloupky a dáme každému 
ochutnat. Dřív takto děti na podzim běžně trhaly nejen 
šípky, ale i trnky, hložinky nebo dřínky.

Hra na šípkové království
Paní učitelka představuje Růženku, děti běhají ko-

lem ní a  jeden kluk – princ – je schovaný za keřem. 
Růženka má v ruce růži, hraje si s ní, občas k ní přivoní. 
Pak se jakoby píchne a vykřikne: „Au!“ Na ten pokyn děti 
zkamení a ani se nehnou. Princ se naopak vydává Rů-
ženku vysvobodit: prodere se keřem, opatrně projde krá-
lovstvím a políbí Růženku na čelo. Potom paní učitelka 
zavolá: „Už jsem vzhůru!“ a děti zase běhají a poskakují. 
V rolích prince a Růženky se mohou děti vystřídat.

Tvoříme z šípků
Šípky jsou úžasný podzimní dekorační materiál. 

Vezmeme drát, zohýbáme ho do nějakého zajímavého 
tvaru (srdce, spirála, hvězdička, kytička apod.) a po-
tom na něj děti navlékají šípky. Pozor, dekorace není 
trvalá, za měsíc šípky shnijí. Můžete kombinovat šípky 
a kaštany, mech či šišky.

Hra: Pexeso z podzimních plodů
Potřebujeme sudý počet stejných talířků nebo 

plastových misek. Pod polovinu umístíme plody, pod 
druhou polovinu list ze stejného keře či stromu. A pak 
s nimi hrajeme pexeso – hledáme správné dvojice. Vy-
hrává ten, kdo otočí plod a list stejné dřeviny a pozná 
to. Doporučujeme použít: růži, hloh, lísku, jeřabinu, 
trnku, lípu, javor, dub, buk, ořech či kaštan (správně 
nazývaný jírovec).

Poznatek
Šípky jsou bohatým zdrojem vitamínu C. Čaj se 

používá také jako prevence proti onemocnění dásní. 
Před vařením šípky nejprve podrtíme nebo nakrájí-

me. Hotový čaj cedíme přes plátýnko, aby neobsaho-
val drobné chloupky, které dráždí krk.

Ze šípků se vyrábí i víno, marmeláda, sirup nebo 
omáčka. 

Zdroj: Marie Rajnošková, Martin Kříž:  
Rok v přírodě s mrňaty. Vydala Lipka – ediční centrum, 

Brno 2015. www.lipka.cz/e-shop
Foto: Justina Danišová

Podzimní náměty pro mrňata

Podzimní  
plstěné listy
Námět na tvoření  
v podzimní plískanici.
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Nejen ve městech však děti tráví čím dál více 
času v interiérech. Děti ale přírodu ke svému zdra-
vému vývoji prokazatelně potřebují.

Před deseti lety se proto v České republice za-
čala šířit inovativní forma předškolního vzdělávání 
v podobě lesních mateřských školek. Inspirace při-
šla ze zahraničí, nejvíce ze sousedního Německa, 
kde je přes 1 500 lesních školek. Možnost podívat 
se za hranice − států i vlastních zajetých kolejí − 
nabízí tradiční lednová exkurze do Berlína s Aso-
ciací lesních mateřských škol. Tři intenzivní dny 
v terénu vždy odhalí něco nového. V minulém roce 
jsme pozorovali, jak se mohou děti poučit z příbě-
hů při stopování, hráli jsme na schovávanou s no-
vými pravidly, pedagogové nám popsali, jak je indi-
ánský kompas naviguje v týmové dynamice. Další 
exkurze do Berlína se koná 13.−15. ledna 2020.

UČIT VENKU JE NORMÁLNÍ

Dnes již jsou lesní mateřské školy díky spolu-
práci Asociace lesních MŠ a Ministerstva školství 
součástí školského zákona a  do 130 členských 
lesních mateřských škol a  klubů dochází kolem 
čtyř a půl tisíce dětí.

Lesní mateřské školky vzdělávají děti venku, 
v prostředí lesa, případně i  zahrady, o kterou pe-
čují. Děti tráví venku celoročně denně okolo 70−90 
% času, a to za každého počasí, tedy nejen když je 
„hezky“, na hodinu dopoledne v parku nebo na nor-
mované zahradě. Les je pro tyto školky přirozený 
prostor − domov, ne místo na výjimečnou návště-
vu. Zázemí (jurta, maringotka, teepee) se využívá 
na spánek, jídlo a uložení náhradního oblečení. Ka-
ždý den je tak prosycený kontaktem a zkušeností 
se živými ekosystémy.

A jak zde probíhá učení a příprava dětí na dal-
ší vzdělávání? Lesní školky bezpochyby dokážou 
poskytnout plnohodnotnou alternativu k předškol-
nímu vzdělávání. Rozdílný je způsob, jakým napl-
ňování vzdělávacích cílů probíhá. Pro lesní školky 
má heslo „les je moudrá učitelka“ zásadní význam 
a  odvíjí se od něj vše ostatní − živly v  původní 
podobě jsou základ pro fyziku, materiály mnoha 
tvarů a  velikostí slouží pro pochopení základů 
matematiky. Neustálá komunikace probíhá v malé 
skupině, maximálně patnácti dětí, kde se dobře 
rozvíjejí sociální kompetence. Děti se každý den 
učí o sebe postarat − zažijí zimu, mokro, odřené 
koleno − a dokážou si poradit a také ví, jak pomoci 
ostatním. Každý den v lese navíc přináší něco no-
vého, a děti tak přirozeně zažívají, že vše se stále 
mění a zároveň má svůj rytmus a  řád. Proto zde 
není potřeba hraček, jelikož v  lese každý den na-
lezneme pestrý „hrací materiál“.

A V ČEM JSOU JINÉ?

Příroda nás v mnohém přesahuje, což přináší 
pokoru, úctu, podporuje zvědavost a inspiraci. Děti 
tak mají možnost nejen na obrázcích, ale přede-
vším v  každodenním pobytu v  lese poznávat zá-

kladní zkušenosti, jak funguje celý svět. Příroda 
dětem pomáhá v porozumění sobě i světu kolem 
nás. A  co víc, dokáže pomoci vidět krásu, která 
nebliká křiklavými barvami, radovat se z  tance 
motýla, písně ptáka, který se vrátil z daleké cesty, 
nekonečných forem bláta, které se proměňuje v to, 
co dokáže naše fantazie.

Jednou z metod, která je více či méně přítomná 
v každé lesní školce, je volná hra. Neznamená to 
chaos a anarchii. Naopak vyžaduje disciplínu, ov-
šem nejvíce na straně dospělých. Téma svobody, 
hranic, strachu, důvěry, i autority, to je vše, co se 
volné hry bezprostředně dotýká.

„Děti se učí pořád. Nikdy nedělají něco jen, aby 
‚utrácely čas‘. Pokud tedy bude řeč o  volné hře, 
budeme se bavit o dětech, které si hrají, a o nás 
dospělých jako pozorovatelích, kteří se snaží hře 
porozumět dříve, než do ní vstoupí s nějakými svý-

mi ‚pedagogickými záměry‘. Když pochopíme, jak 
a proč si děti hrají, budeme se moci k nim opatrně 
připojit a účastnit se jejich učení. Když to budeme 
dělat dost dlouho, možná nás napadnou hry, které 
budeme moci dětem nabídnout. Hry, které dětem 
ponechají dostatek svobody, aby se mohly učit to, 
co se potřebují učit. Ale nejdříve ze všeho musíme 
pochopit element hry bez cíle nebo soutěživosti,“ 
říká Johan Ahlbom, lektor semináře Volná hra, kte-
rého zve Asociace lesních MŠ letos již potřetí do 
České republiky. Seminář se koná 2.−3. 11. 2019 
s lektory Johanem Ahlbom a Johanou Passerin.

Více informací o lesních školkách a vzděláva-
cích akcích Asociace lesních MŠ najdete na: www.
lesnims.cz. 

Tereza Valkounová,  
předsedkyně Asociace lesních MŠ

Foto: archiv Asociace LMŠ

ZELENÁ ŠKOLKA

V lesních školkách děti nerostou jako dříví v lese
Pobyt v přírodě, jak již dokázaly nesčetné výzkumy i obyčejná vlastní zkušenost,  
dětem (i nám, dospělým) svědčí.
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Vzdělávání venku nám nabízí nekonečné 
množství podnětů, materiálů, pomůcek, obrovské 
prostorové možnosti. Také je toto vzdělávání reál- 
nější, protože se nepotkáte s  některými omyly, 
hlavně v knihách pro děti, kde se stále ještě obje-
vují nereálná fakta (ježek s jablíčky na bodlinách).

V  naší školičce využíváme ke vzdělávání jak 
obrovskou zahradu s  mnoha přírodními prvky, 
tak nádherné okolí s lesy, loukami, rybníky, řekou 
− prostě Žďárské vrchy jsou krásným kusem Vy-
sočiny. Právě pro účely vzdělávání venku jsme si 
vyrobili řadu terénních pomůcek, které nám toto 
vzdělávání zjednoduší.

V  první řadě jsou to terénní vozíky. Ty jsme 
pořídili čtyři, pro každou třídu jeden pro aktivity 
v rámci celé školky, jako je např. každoroční úklid 
koryta řeky Oslavy nebo výpravy za smeťáky do 
našeho okolí, kde se snažíme uklízet nepořádek 
na veřejných zelených prostranstvích. S  vozíky 
vyrážíme i na vodní naučnou stezku, vybudovanou 
městysem a naší příspěvkovou organizací právě 
pro terénní vzdělávání.

Další nutnou výbavou do terénu jsou tzv. te-
rénní batohy. Konkrétně pro zmíněnou vodní 
stezku jsou to tři batohy, které prostě „čapnete“, 
naložíte do vozíku a jedete za poznáním. Tyto ba-
tohy totiž obsahují všechny pomůcky a didaktic-
ké materiály, které by se vám mohly při povídání 
o rybníku a o vodě hodit. Zároveň je v batohu vlo-
žena i metodika, kterou je však vhodné prostudo-
vat si před samotnou cestou na stezku, abyste si 
naplánovali, co vlastně využijete. Metodika je ke 
stažení na stánkách školky či městyse − https://
ms.noveveseli.cz/images/dokumenty/nase-pro-
jekty/Metodika_k_naucne_stezce.pdf.

Další vhodnou výbavou do terénu jsou ryze 
praktické věci – např. plátěný pytlík s pěti druhy 
přírodních plodů po pěti kusech pro rychlou dělbu 
dětí do skupin, motouz a nůžky, složka s čistými 
papíry a několik tužek svázaných gumičkou, kolíč-
ky, klapky na oči, kartónová okýnka pro sledování 
krajiny či detailu zblízka, pinzeta a  pozorovací 
lupa a malý mikroskop, kterým zároveň fotíte. To, 
co zajímavého uvidíte, si pak můžete pustit na 
ploše počítače po návratu do školky. Vše nosíme 
v textilních pytlících. Také s sebou nosíme prou-
těné košíky na sběr přírodního materiálu. Košíků 
jsme si pro tyto účely nechali uplést 25 kusů, tedy 
maximální počet dětí ve třídě, ale samozřejmě, že 
je použijeme podle potřeby. Každý si může tako-

vou terénní výbavu nachystat podle svých reál-
ných potřeb.

Vrátím-li se k terénním batohům pro naučnou 
stezku, pro nás je to takový rybník Veselák sba-
lený „do kufru“. Tento trend mít všechno k dané 
přírodní lokalitě či stezce pohromadě, abyste 
si mohli vzdělávání dětí naplánovat sami, jsme 
již zaznamenali u více subjektů. Např. novinkou 
v Zoo Jihlava je právě takový kufr na cestu po zoo 
– program se jmenuje Zoo v kufru a vy máte k dis-
pozici soubor pomůcek a metodiku k samostatné 
prohlídce zoo. Délka prohlídky je přibližně 120 mi-
nut. Součástí jsou i následné aktivity a pracovní 
listy do školy.

Varianty kufrů: Zvířata (MŠ, 1. a 2.  třída ZŠ), 
Kontinenty (3.–5.  třída ZŠ) a Biomy (5.–7.  třída 

ZŠ), více na: https://zoojihlava.cz/zoo/upload-
s/2019/02/i-zoo-v-kufru_manual_skolky.pdf.

Další ukázkou programu sbaleného na cestu je 
terénní batoh SEV Lipka, pracoviště Jezírko, který 
jsme měli možnost vyzkoušet sami. Na Jezírku 
mají také nainstalovanou krásnou naučnou stez-
ku, na kterou může pedagog s dětmi vyrazit i sám 
a využít metodiku i pomůcky, která jsou připravené 
v batohu pro stezku. Stezka je dlouhá a my jsme se 
rozdělili do dvou skupin, abychom časově zvládli 
cestu do Brna a zpět a program na stezce. Dá se 
to vše naplánovat, chcete-li. Více o Lesní naučné 
stezce: http://www.lipka.cz/lipka?idm=191. 

Monika Kovalská, MŠ Nové Veselí
Foto: Monika Kovalská

ZELENÁ ŠKOLKA

Terénní pomůcky
Terénní vzdělávání je u dětí 
předškolního věku formou, 
kterou vždy volíme radši. Jak 
už bylo mnohokrát popsáno, 
má to své plusy i mínusy, ale 
výstupy z takto předaných 
informací jsou mnohem hlubší 
a intenzivnější.
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Ve školním  roce 2015/2016 jsme měli třídu 
Ovečky s převahou kluků, skoro samé předškoláky. 
A protože to byly většinou živé a rychlé děti, hledali 
jsme, jak se s tím popasovat. V předchozích letech 
jsme podnikali pravidelné vycházky do přírody mi-
nimálně jednou týdně, takže s pobytem v lese jsme 
už měli dobrou zkušenost.

JAK JSME VYBÍRALI TEN SPRÁVNÝ LES?

Nejprve jsme na našich výpravách s dětmi vy-
zkoušeli několik „lesních“ míst snadno dosažitel-
ných pomocí MHD a pěšky. Byli jsme v městském 
parku Stromovka, v oblasti bývalého tankodromu, 
která sousedí s ptačí oblastí Vrbenské rybníky, a na 
několika místech v lese na Borku a také v lese hned 
za sídlištěm Máj.

Postupně jsme také hledali, jaká kritéria pro výběr 
nejvhodnějšího místa v lese jsou důležitá jak pro děti, 
tak pro nás – učitelky. Zjistili jsme, že je pro všechny 
nejlepší vracet se opakovaně na stejné místo. Dětem 
to dodávalo pocit jistoty, mohly pokračovat v činnos-
ti, kterou začaly předchozí dny. Na stejném místě 
všichni mohli lépe pozorovat proměny prostředí. Pro 
děti to také byla možnost zklidnit se a vnímat sám 
sebe, jistý „stereotyp“ se ukázal být pro ně vhodným 
protipólem k dnešní přesycenosti podněty.

Nakonec jsme si vybrali les za sídlištěm Máj, kte-
rý je dobře dosažitelný. MHD zastavuje přímo před 
naší školkou, jezdí každých 6–8 minut. Vlastní jízda 
trvá 13 minut a z konečné zastávky je to jen 5−10 
minut chůze do lesa. Ale především se nám tam líbilo 
– byl to „náš“ les. Začali jsme tedy do „našeho“ lesa 
chodit denně a za každého počasí, kromě pár dní, kdy 
jsme měli celoškolkový program, a tak jsme se z ča-
sových důvodů do lesa nedostali, a několika opravdu 
velmi málo dní, kdy doslova „padaly trakaře“.

VZDĚLÁVÁNÍ A HRANÍ V LESE

Vsadili jsme především na přirozenost vzdělává-
ní v lese. Nebrali jsme s sebou žádné hračky. Při hře 
se nám osvědčila minimální řízená činnost – děti si 
většinou samy vybraly, čím se zrovna chtějí zabývat.

Zajímavé bylo sledovat, jak se činnosti a hraní řídí 
vnitřní motivací dětí a přesně odpovídá jejich indivi-
duálnímu psychomotorickému vývoji. Například dítě 
s nižší schopností kooperace si v prostoru lesa snad-
no vybralo místo, kde si mohlo hrát jen s jedním či 
dvěma kamarády a postupně se nenásilně přidávaly 
děti další, dítě se sníženou schopností motoriky ne-
únavně stoupalo na pařez. V lese bylo vždy dost pro-
storu ke zklidnění a soustředěnému vnímání toho, co 
bylo zrovna pro děti podstatné, a zároveň i dostatek 
místa k pohybu a vyřádění se. Viděli jsme, že se děti 
ve vybraných činnostech postupně zdokonalují, ale 
svým tempem – stačilo jen dát jim prostor a čas.

V průběhu školního roku jsme v lese mohli lépe 
prožít souhru s rytmem přírody (co nám zrovna pří-
roda v daném období připravila, to jsme pozorova-
li). A především jsme v lese ocenili otevřený prostor 
(každé dítě si našlo svoje místo).

Les nám také nabídl spoustu přirozených mož-
ností ke komplexnímu vzdělávání dětí a k objevo-
vání.

Například když nám v lese pokáceli několik stro-
mů, zapojili jsme svoje smyslové vnímání: hmatem 
jsme zkoumali druhy kůry, chodili jsme naboso, pra-
covali jsme se smůlou; čichem jsme vychutnávali 
vůni pokácených stromů, smrkové silice; zrakem 
jsme zkoumali odlišné odstíny dřeva; sluchem po-
slouchali zvuk sekery a pily, padající strom.

V rámci předmatematických představ jsme po-
rovnávali délky a šířky větví, kmenů, počítali jsme 
pokácené/nepokácené stromy.

Hrubou motoriku jsme procvičovali při chůzi 
přes klády, při přelézání, houpání, stavění domeč-
ků z větví, jemnou motoriku a koordinaci ruka-oko 

jsme trénovali například při sběru drobných plodů.
Environmentální výchova prolínala spoustou na-

šich činností: naučili jsme se poznat druhy stromů, 
jejich plody, stáří. Zažili jsme, jak se barví vrcholky 
malých stromků proti okusu zvěří. Sledovali jsme 
proces vytipování a označení napadených stromů, 
jejich pokácení, spálení nemocných stromů. Viděli 
jsme svážení vytěžených klád koňmo, což byl pro 
nás zážitek jak z pohádky. Naučili jsme se, že všech-
no má svůj konec a že i o les se musí pečovat.

DALŠÍ PROJEKTY A HRY V LESE

Les nám posloužil jako tělocvična. Trénovali 
jsme běh, běh s  nářadím, překážkový běh, skoky 
(např. z pařezu), vzpírání, šplh, houpání na kládě.

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.

CO DĚLÁME U NÁS

V lese je nám dobře
Církevní mateřskou školu U sv. Josefa najdete v centru Českých 
Budějovic. Proč jsme začali chodit lesa – co nás motivovalo?
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CO DĚLÁME U NÁS

Strejda mě brával do starých cihelen, na 
ryby a učil vše o přírodě, co znal. Můj táta se na 
mě podepsal tím, že vždy v obleku z právnické 
kanceláře přišel domů do paneláku s  nějakým 
zvířectvem. Tu někomu zemřela samice králíka 
s deseti mladými a on nedokázal říci ne... Koupil 
se sunar a každé dvě hodiny se miminka krmila. 
Tu přinesl kachňata tak malá, že jsme je dohříva-
li lampičkami, chodili jsme na kopřivy, vařili vajíč-
ka a krmili a krmili. Maminka byla svatá žena, že 
tohle vše zvládla. Ovlivnilo mě to natolik, až jsem 
zjistila, že tohle je má životní cesta.

Před deseti lety jsem založila s bývalým man-
želem a kamarády Dětský lesní klub v Roztokách 
u Prahy. O tři roky později i v Řeži, ale to je jiný 
příběh...

Rodiče dětí, které dorostly školního věku, se 
nehodlali vzdát možnosti vzdělávat své děti ji-
nak než v systému a založili komunitní školu, ve 
které spousta lesních dětí funguje.

K tomu všemu osud zařídil, že jsem se stala 
zastupitelkou, předsedkyní školské komise a ko-
ordinátorkou komunitní zahrady. Do projektu 
komunitní zahrady se zapojila právě komunitní 
škola s  dnes již dvaceti rodinami, dvě rodinky 
a nakonec i já, poněvadž místo ve starém ovoc-
ném sadu v  bývalé zahrádkářské kolonii je tak 
kouzelné, že nešlo odolat…

Město dalo k dispozici bezplatně pozemek, 
finančně nás podpořilo, svou práci odvedly 
i  Technické služby města Roztoky s  vedoucím 
panem Sládkem, pro kterého nikdy nic není 
problém. Pan Farghali s panem Kolcunem nám 
darovali stavební materiál na pergolu − venkovní 

učebnu pro školu komunitní i  třídy státní, paní 
Dědičová z úřadu nám velice pomohla s žádostí 
o dotaci. Tak jsme v květnu začali budovat.

Jako vždy se ukázalo, že bez nadšených ka-
marádů, kteří krom práce nemají se zahradou nic 
společného, by to nešlo. Jeden staví bezplatně 
pergolu (tedy vlastně za meruňky), druhý proře-
zal stromy, další pomáhá převážet materiál, jiní 
darovali patnáct osb desek na boudu.

A už bylo zřejmé, že při milosrdném počasí 
a nedojde-li nám elán, na začátku září máme na-
chystanou venkovní učebnu pro školkové i škol-
ní děti v roztocké komunitní zahradě k provozu 
a kolaudaci, na kterou jsme se rozhodli pozvat 
všechny, kteří jakkoli pomohli, ale i  toho, kdo 
nevěřil, že lze zeleninu pěstovat bez pravidelné 
umělé zálivky.

Prostě když se chce a je vůle, je možné cokoli, 
hlavně tomu věřit a nevzdávat se.

Spousta obcí řeší problém s nedostatečnou 
kapacitou škol a právě venkovní učebny mohou 
tento problém lehce a  nízkonákladově vyřešit. 
Pak jen stačí nadšení učitelů ze škol. Nadaci Te-
reza přejeme, aby tvořila nadále tak skvělé věci 
jako Učíme se venku, a i ostatní pak budou mít 
šanci trávit kus života ve volné přírodě jako já...

Příroda je prostě dokonalá a jen my si vymýš-
líme složitosti. Děkuji všem, kdo tento projekt 
podpořili, a všem, kteří celý život na těchto ces-
tách podporují mne. 

Zuzana Sýkorová, Esedra, o. s.,  
esedra.os@gmail.com, www.esedra.cz

Foto: archiv Esedra

Učebna ve starém sadu
Celé dětství jsem díky svým rodičům strávila v přírodě na 
osadě v lese, s vrstevníky z okolí jsme se celé dny toulali 
krajinou, remízky, stavěli domy na starých dubech a chodili 
vybírat vajíčka slepic, které zanášely z vesnice pod meze.

Stavitelství: Z  větví a  mechu děti postavily 
spoustu domečků (pro sebe, i  těch malých pro 
skřítky a zvířátka), velikou loď…

Stolečku, prostři se: V altánku nedaleko naše-
ho místa jsme si dali dopolední svačinu a ukázalo 
se, že v přírodě vyhládne – děti snědly i to, co by 
ve školce nechtěly.

Červnový piknik: Jednoho krásného dne jsme 
si přinesli do lesa i oběd a karimatky, užili jsme si 
piknik, a dokonce jsme v lese absolvovali i odpo-
lední spaní.

Hudební nástroje: Vyrobili jsme si vlastní ná-
stroje z větví, klacíků a šišek, např. basu, houslič-
ky, bicí…

Mravenci a mraveniště: Sledovali jsme aktivi-
tu mravenců, pokus – nasypali jsme mravencům 
na jedno místo cukr a sledovali jsme, jak „mizí“.

Krmení zvířátek: V zimě jsme nachystali zví-
řátkům lesní plody a špízy ze zeleniny.

A mnoho dalších aktivit jako např. uspávání 
ježků, lesní skřítci, tvoření z přírodnin… Měli jsme 
zde i několik narozeninových oslav.

Rodinné setkání: Místo besídky ve školce 
jsme uspořádali přímo v  lese rodinné setkání 
s piknikem, nachystali jsme si i dárky pro mamin-
ky: obrázek moje krásná maminka, zarámovaný 
v rámečku, který jsme vyrobili z klacíků z „naše-
ho“ lesa, a pytlíček naplněný sušenými smrkovými 
výhonky. Všichni si užili pohodu a společně jsme 
v lese strávili příjemné odpoledne.

CO NA TO RODIČE?

Jediný požadavek od nás na rodiče dětí byl, aby 
dávali dětem do školky vhodné, nejlépe nepromokavé 
oblečení a obuv, které si mohou ušpinit, event. roztrh-
nout. Musíme moc ocenit to, že rodiče se smířili s tím, 
že děti budou chodit z lesa špinavé, a i přes nutnost 
prát špinavé oblečení nám vyjadřovali podporu.

A co na to vedení mateřské školy? Vedení nás 
plně podporuje, při zápisu do mateřské školy se 
zohledňuje zájem rodičů o tuto variantu třídy.

Jak fungovalo vzdělávání a příprava předško-
láků do školy? Co např. kreslení, držení tužky, pra-
covní listy? Jak moc jsme využívali ke vzdělávání 
a hraní i třídu ve školce, odpoledne? Pobyt v lese 
probíhá pouze v době určené ŠVP pro pobyt ven-
ku, tudíž nijak nezasahuje do vzdělávacích a dal-
ších aktivit ve školce.

A JAK TO FUNGUJE DÁL?

Ve školních letech 2017/18 a 2018/19 jsme 
pokračovali v pravidelném chození do lesa, i když 
se nám obměnila jedna z paní učitelek. Tentokrát 
jsme dostali třídu s malými dětmi. Zjistili jsme, 
že pravidelný pobyt v  lese je zcela zvládnutelný 
a velmi přínosný i pro třídu s malými dětmi, takže 
chodíme do lesa stále. 

Lucie Kubová, Štěpánka Hovorková,  
Magdalena Bachová

Z příspěvku na Mrkvičkové Konferenci EVVO  
pro pedagogy MŠ Jihočeského kraje  

upravila Eva Koutecká, ZČHB Forest −  
CEGV Cassiopeia, České Budějovice

Foto: archiv ZČHB Forest − CEGV Cassiopeia, 
České Budějovice
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Absolvovala pedagogickou fakultu, obor český ja-
zyk − výtvarná výchova, dlouhodobě pracuje v nezis-
kovém sektoru. Založila spolek Semínko země, který 
provozuje lesní klub a nabízí programy EVVO. Průvod-
cuje v přírodním klubu Kořínek v Semilech a v lesním 
rodinném centru ve Všeni u Turnova. Od roku 2017 
v rámci projektu Bookstart spolupracuje s knihovna-
mi v okolí. Její doménou je tvoření z přírodních mate-
riálů, improvizace s přírodninami a loutkové divadlo. 
Miluje landartové aktivity s dětmi i pro děti.

Jaká byla vaše cesta k ekologické výchově?
Asi přes konkrétní lidičky. Zažila jsem rok 1989 

v Brně a moje spolustávkující kamarádka stála u zro-
du Lipky. Samozřejmě ekologie a životní styl s  tím 
spojený mě provázel celý život... Pak mě osud zavál 
různě, např. mé minimální přírodovědné vzdělání je 
založeno na prvním mezinárodním kurzu permakul-
tury, který se konal v Zaježové v roce 1994 − pama-
tuji si to, mému prvnímu synovi byl rok, když jsme 
se tam vypravili. Protože mi osud nadělil čtyři děti, 
dlouho jsem se pohybovala na půdě mateřských 
a  rodinných center a  jeden z  projektů Centra pro 

rodinu M.E.D. (Mateřství Ekologie Dětství) bylo oži-
vení areálu památkově chráněné dřevěnky ve středu 
města Semily. A když nejmladší dceři byly 3 roky a já 
uvažovala, kam se vrátit do práce, rozhodla jsem se 
aktivity kolem dřevěnky trochu více zprofesionalizo-
vat (na kurzu akreditovaný lektor EVVO jsem potkala 
staré známé z Lipky), psát projekty a nabízet progra-
my EVVO pro MŠ a ZŠ, i když EVVO chápu mnohem 
šířeji (https://medvedsemily.webnode.cz).

Založila jste spolek Semínko země. Z jakého im-
pulsu? A proč právě tento název? Čemu se spolek 
věnuje a kdo v něm působí?

Spolek Semínko země je vlastně dřevěnkovská 
odnož Centra pro rodinu M.E.D., prostě parta ko-
lem dřevěnky se osamostatnila. Nepřišlo nám fér 
tahat projekty na EVVO skrze mateřské centrum 
a také nějaké osobní neshody, znáte to. Název je 
podle inspirativního Roy Littlesun.

Jste průvodcem v přírodním klubu Kořínek v Semi-
lech a v lesním rodinném centru ve Všeni u Turno-
va. Co všechno to obnáší?

V  Semilech Kořínek funguje v  pondělí, úterý 
a středu mezi 8−16 hod. a jedeme v režimu lesních 
školek: skupina dětí 3−7 let, občas nějaký domško-
lák, celkem okolo 10 dětí, dopoledne v  terénu, po 
obědě u  dřevěnky. Aspoň dvakrát měsíčně u  dětí 
velmi oblíbený „vláčkovýlet“ do okolí. Středa na 
Všeni, 6 km jižně od Turnova, kde je lesní rodinné 
centrum. Tam si vždy odpočinu: parta matek s dět-
mi a několik dětí na starost bez rodičů, ale velká 
pohoda, sdílení, krásné bukovoborovicové lesy 
Českého ráje, pískovce, ideální bosochození. Loni 
se nám podařil i model, ve kterém vidím smysl − 
pár matek zůstávalo v zázemí dělat si práci na PC 
a my „venčili“ děti v lese. Lesní coworking centrum.

Jste zapojena do projektu Bookstart. Můžete ho 
čtenářům Mrkvičky představit?

Jedná se o mezinárodní projekt, který v Evropě 
běží již řadu let, v Čechách asi dva tři roky. Je to 
kampaň mířená na rodiče ještě nečtenářů. Knihov-
ny hodně spolupracují s  rodinnými a mateřskými 
centry, pořádají se workshopy, besedy, divadélka. 
V dnešní mediální době klade důraz na čtené (a vy-

SOUVISLOSTI

Pohled skrze listí do slunce  
je nad všechna okna katedrál
Na otázky Mrkvičky odpovídá Lenka Hřibová.
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právěné slovo) od nejbližších − žádná audiokníž-
ka či pohádka v  tabletu nenahradí lidský kontakt 
a sdílení emocí v náruči či v blízkosti.

Přednášíte na seminářích a konferencích. Jaké je 
vaše téma a ke komu promlouváte nejčastěji?

Asi problematika interiérového dětství − máme 
to jako poslání našeho spolku. Před pár lety vznikla 
pro potřebu mateřských center Libereckého kraje 
i putovní fotovýstavka, která shrnuje nejenom naše 
praktické zkušenosti, ale i některá teoretická výcho-
diska. Snažím se ovlivňovat převážně rodičovskou 
veřejnost, protože věřím, že základy v raném dětství 
jsou klíčové. Pod odkazy na fotoalba na FB najdete 
i onu výstavku: https://www.seminkozeme.cz/foto.

Za stěžejní považuji zjednodušit, zpomalit, pro-
hloubit zážitky dětí v dnešní hektické době. Nemám 
ráda moc připravené aktivity, i když na programech 
EVVO to asi jinak nejde. Říkají, že chrlím nápady 
a inspiraci z rukávu, ale stejně nevíce zahřeje u srd-
ce, když to vyroste a vykvete ze spontánní dětské 
hry... Příroda pro mě není jen nějaká kulisa, ale pri-
mární zdroj zážitků nejenom u dětí. Jsem vděčná 
osudu, že mohu trávit tolik času venku, v  různém 
počasí i roční době na docela stejných místech, tím 
se i mně velmi rozšířila vnímavost a cit pro pozoro-
vání a detail a obdiv a úcta k proměně.

Bulletin Mrkvička je určen mateřským školám se 
zájmem o  ekologickou výchovu. Co je podle vás 
ve výchově a vzdělávání dětí v mateřských školách 
nejdůležitější?

Osobní příklad dospělého, ale nejenom v koná-
ní, v  praktických věcech, ale i  v  nastavení vědo-
mí, pocitů, myšlenek. Nejenom inspirativní vnější 
prostředí, ale i  vnitřní prostředí doprovázejícího 
dospělého je to, z  čeho děti čerpají... Tedy rada: 
pokud se osobně necítíte v  lese dobře a v poho-
dě, vyšlete s dětmi někoho, kdo si to fakt užívá… 
Před pár lety jsem právě kvůli vnitřnímu nastavení 
pedagogů udělala jednu lekci: https://kvet-svet.
webnode.cz/news/kvet-svet.

Máte nějakou zkušenost či doporučení k přípravě 
budoucích pedagogů v předškolním vzdělávání?

Přiznám se, že tady moc radu nemám, necítím 
se být součástí systému. Náš Kořínek je přírodní 
komunitní centrum a svoje pojetí mám blíže u ba-
bičky na dvorečku a v lese než v předškolním vzdě-
lávání. Můj osobní pohled je, že v  raném dětství 
dětí sají životní zkušenost, každé gesto rukou, s ja-
kou pokorou a úctou zacházíme se „světem“, jakou 
životní zkušenost máme v rukou i v mysli. Takže to-
hle se nedá moc naučit, ale žít svůj život naplno, se 
všemi chybami a kotrmelci, ale upřímně a pravdivě.

Co plánujete v pracovním životě v nejbližším období?
Osobně prohlubovat a  zjednodušovat život 

i  pobývání s  dětmi v  terénu, rozšiřovat téma i  do 
jiných sociálních bublin, nejenom EVVO, teď třeba 
projekt pro knihovny a knihovnice. Náš spolek čeká 
rozšíření činnosti v  jiném koutu republiky − těším 
se na pravěký Kořínek: https://www.seminkozeme.
cz/louny.

Vzpomenete ještě na nějaké hezké momenty z va-
šeho pobývání v lese?

Jako původem pedagožka výtvarné výchovy 
nedám dopustit na výtvarku bez papírů, barviček, 
nůžek a lepidel, na tvoření a „kreslení či malování“ 
v přírodě s přírodou, jednoduché drobnosti, landart.

Myslím, že děti rozvíjí a obohacuje už jen samot-
né bytí v přírodě se širokou škálou jemných odstínů 
barev, třeba zelených je rozhodně více než v sadě 
pastelek či barev. Různorodost, proměnlivost. Užít 
si proces, nelpět na výsledku, který větřík brzy roz-
fouká, v dnešní době jednoduchého focení je možno 
vše prchavé zachytit. A znovu opakuji, v prvé řadě 
jde o to, jak moc si to užívá doprovázející dospělák, 
jak je v duši nadšen, okouzlen, jak si sám hraje − to 
je můj každodenní relax s dětmi v lese. Ideálně 10 
minut v náruči stromů, v hamace − závěsné síti –, 
pohled skrze čerstvě napučené bukové listí do slun-
ce je za všechna okna katedrál... 

Ptala se Iva Koutná

SOUVISLOSTI
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POMOCNÍCI

Klíče, atlasy, poznávání…
Klíč k určování lučních bezobratlých živočichů
www.rezekvitek.cz  E-obchůdek

Klíč k určování půdních bezobratlých živočichů
www.rezekvitek.cz  E-obchůdek

Klíč k určování stromů podle listů
www.rezekvitek.cz  E-obchůdek

Klíč k určování stromů v zimním stavu
www.rezekvitek.cz  E-obchůdek

Atlas pupenů
www.chaloupky.cz/atlas-pupenu

Stromy a keře v našich lesích, parcích a zahradách
www.lipka.cz  E-shop

Připravila Michaela Koutná

Pexeso půdních bezobratlých
Výuková pomůcka z  dílny Tvůrčího centra Re-
zekvítku obsahuje obrázky 32 druhů živočichů, 
které můžete nejčastěji objevit v půdě. Zaměřuje 
se na živočichy, kteří jsou dostatečně velcí, aby-
chom je viděli pouhým okem.
www.rezekvitek.cz  E-obchůdek

Nejlepší hry z lesních školek
Kniha autorů Terezy Valkounové a Petra Daniše pro 
rodiče, průvodce a učitele předškolních dětí přináší 
výběr her, které se osvědčily v lesních školkách. Ně-
které jsou známé a rozšířené, jiné originální a neob-
vyklé. Všechny jsou ale vyzkoušené, hry a činnosti 
lze provozovat při různém počtu dětí a nezávisejí 
pouze na velké skupině. Zjistíte, jak hry s  dětmi 
rozehrát, jak vytvořit vhodné prostředí, zajistit po-
třebné pomůcky a nastolit dobrou atmosféru, jak 
s dětmi v těchto situacích mluvit, na co si dát pozor. 
V roce 2019 vydalo nakladatelství CPress ve spolu-
práci s Asociací lesních MŠ.
www.albatrosmedia.cz

Najdete na internetu
Jak učit děti o mrtvém lese?

Jedna ze zásad environmentální výchovy zní „žádné 
katastrofické scénáře před desátým rokem života“. 
Dítě v té době není schopné vyrovnat se s velikými 
ekologickými problémy, se kterými nemůže samo 
něco dělat… Ale co když se dítěte tato katastrofa 
bezprostředně týká? Lesy za humny, co tam loni byly, 
už jsou úplně suché, nebo jsou pryč. A dál se kácí. 
Před touto realitou dítě neochráníme. A nepovídat 
si o tom, neřešit příčiny a dopady této krize prostě 
nejde. Jak tedy na to? Článek programového ředite-
le střediska Chaloupky Martina Kříže najdete v Eko-
listu na: https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/ 
rady-a-navody/jak-ucit-deti-o-mrtvem-lese

Svobodná hra

Náměty na svobodné hry od Justiny Danišové:
Indiáni: https://svobodnahra.cz/wp-content/uplo-
ads/2018/07/INDIÁNI.pdf

Větve: https://svobodnahra.cz/
wp-content/uploads/2018/03/
startery-PROUTI.pdf
Listí: https://svobodnahra.cz/
wp-content/uploads/2017/11/
STARTÉRY-LISTOVÝCH-HER- 
svobodnahra.pdf
Hra u nejmenších: https://svo-
bodnahra.cz/wp-content/upload-
s/2018/03/8-52-NEJMENŠÍ- 
svobodni-hráči.pdf

Zahrada – součást  
života školy

David Dvořák učí na MŠ Arabská 
v Praze od roku 1996. Je hlavním 
iniciátorem a koordinátorem pro-
jektu Zahrada Cesta do Světa. 
Dlouhodobě se věnuje problema-
tice budování zdravého klimatu 
ve třídě a integraci dětí se speciá- 
lními vzdělávacími potřebami. 
Jeho videopřednášku Školní za-
hrada jako prostor pro svobodný 
rozvoj (příklad z  praxe) můžete 
zhlédnout na: https://slideslive.
com/38905584/zahrada-sou-
cast-zivota-skoly-skolni-zahrada-
-jako-prostor-pro-svobodny-roz-
voj-priklad-z-praxe 
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Informační bulletin Mrkvička je rozesílán do škol 
registrovaných v programu MRKVIČKA

INFORMAČNÍ BULLETIN SÍTĚ MATEŘSKÝCH ŠKOL SE ZÁJMEM O EKOLOGICKOU VÝCHOVU ČÍSLO 3 / ROČNÍK 12 / ZÁŘÍ 2019

Jste mateřskou školou, která se věnuje ekologickým aktivitám?
Hledáte pro vaše aktivity smysluplné zastřešení?
Měníte vaši školku, aby byla šetrnější k přírodě?
Chcete do změn vtáhnout děti, rodiče i vaše kolegy?

Zapojte se do mezinárodního programu 

EKOŠKOLA! Získáte metodickou podporu jak na to:

– unikátní metodika 7 kroků
– výběr ze čtyř témat: Jídlo, Voda, Odpady, Prostředí školy
– osobní konzultace ve vaší školce
– sdílení praxe s ostatními školami na seminářích
– tištěné i elektronické metodické materiály
– vzájemné návštěvy v zapojených školkách
– pravidelný zpravodaj se zajímavými tipy a příklady

Možnost získání mezinárodního titulu Ekoškola!

Více informací na webu: www.eko-skolky.cz a www.podhoubi.cz

Na vaše dotazy se těší Martina Hoferová,  
martina.hoferova@podhoubi.cz, tel.: 732 186 786,  
krajský koordinátor programu Ekoškola pro MŠ  
v Hlavním městě Praha a Středočeském kraji.
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