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Zima ve školce
Před vámi je poslední letošní číslo bulletinu
Mrkvička se zaměřením na zimní přírodu. A úplně
se teď nabízí hledat a psát sem aktivity o tom, jak si
s dětmi užívat bílou zimu, válet se ve sněhových peřinách, chytat vločky, vyrábět koule a klouzat se na
ledě či dolů z kopce. Jenže ona taky ta zima může
být bez sněhu a pravděpodobně bude, přinejmenším její velká část.
Zima ale není jen o sněhu, zima je především
o zimě jako takové, chladu, mrazu, brzkém stmívání
a taky o smrti, protože velká část živočichů a rostlin
zimu nepřežije. Je o taktice jak se tomuto období přizpůsobit, o zimním spánku, zásobách na zimu a tak.
Zaměřte se i vy právě na tyto strategie. Naučte
děti pořádně se oblékat, venku se hýbejte a naučte
se rozdělat oheň a zahřát se. A ohně se nebojte.
Pravidlo, že sirky dětem do ruky nepatří, to je historie, když se sirkami a ohněm umíte zacházet, nic,
co nechcete, nezapálíte, ale naopak se ohřejete.
A naučte děti vychutnat si dobrý čaj, ten klasický,
ovocný z křížal nebo bylinkový z vlastní zahrádky,
s medem i bez něj. Kdy jindy chutná čaj tak dobře
než po pořádné zimní procházce, kdy vám mrznou
uši i nos.

A můžete jít ještě dál. Otužujte se, oběhněte školku jen v tričku a trenkách, vybudujte si ve
školce saunu. My ve školce saunu měli a byla to
paráda. Dnes si pamatuju ze školky asi jen na tu
saunu a také to, jak jsme se nahatí koulovali a váleli
ve sněhu.
A vychutnejte si tmu. Zhasněte a povídejte si
jen při svíčce či petrolejce. Třeba o tom, co teď dělají zvířátka, jak ony se připravují na zimu. O tom,
že se dny zkracují a proč se tak děje. A že Vánoce
nejsou jen Ježíšek, ale i oslava toho, že se den začíná prodlužovat.
Sledujte přírodu, protože ta nikdy nespí úplně.
Sníh a zmrzlé bláto jsou plné stop. A kde je zvířat
nejvíc? Přece na krmítku. Přikrmováním ptákům
nutně nepomáháme, ale dostaneme je tak blízko
dětským očím, že toho paradoxně v zimě můžeme
možná vidět víc než na jaře.
Tak tedy: Rozhodně neseďte jen za pecí, běhejte
po venku, užívejte sněhu, nebo alespoň bláta či listí, otužujte se. A když se vrátíte do školky, s teplým
čajem v ruce pozorujte život na krmítku. A těšte se
na jaro.
Martin Kříž, Chaloupky
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Jak pobyt venku v zimní přírodě rozvíjí děti?
I v zimě jsou hry venku radostí a nepohodlí přínosem.
Rozvíjejí fyzickou odolnost, odhad, koordinaci i práci s rizikem.
NA PŘÍKLADU OTUŽOVÁNÍ
JE DOBRÉ SI VŠIMNOUT TŘÍ VĚCÍ:
1. Děti, které jsou venku často, celoročně, jsou
odolnější − jejich těla tedy „nezměkla“ pohodlným životem pod střechou.
2. Našim dětem naštěstí nikdo neřekl, že v lednu
se venku děti nekoupou. Proto neviděly překážku a šly to testovat.
3. Děti měly navíc velkého pomocníka-ochránce.
Do vody se vrhaly ve hře. Ta je obalí jako super
ochranný obal.
Koupání v zimě je výborný příklad, jak občas
i nechtěně u dětí omezujeme rozvoj fyzické (ale
i psychické) odolnosti. Nikdo dětem neřekl, na to
zapomeňte − teď v lednu se nemůžete koupat. Byly
byste nemocné! Tečka.
Zároveň tu ale nebyl nikdo z dospěláků s jasným
plánem: Děti, dnes se půjdeme koupat, uděláme to
v následujících krocích. Děti prostě „jen“ řádily ve
svých hrách kolem vody a postupně se hra začala
zanořovat i do vody. Můžeme tu sledovat onu kouzelnou vlastnost svobodné hry. To můžeme dětem
opravdu závidět, nebo dokonce se to od nich učit.
CO JE TO ZA KOUZLO, NA KTERÉ ŘADA
DOSPĚLÝCH ZAPOMNĚLA?
Pokud jsou děti ponořeny ve své hře, hra je obaluje jako skafandr, který zvyšuje jejich fyzickou odolnost. I tady děti díky hře vyrostou nad úroveň svých
běžných dovedností a zvyků. Najednou jim nevadí,
Vzduch, který vydechuji, je vidět jak plameny draka. Venku je -14 °C. Děti si tu už půl hodiny užívají
rozsvícené iglú. Ani ten nejmenší nechce domů. Nevadí jim prokřehlé prsty a nosy. Jediný, komu je zima,
je máma, protože se ještě neponořila do hry.

že mají mokro v holínkách, že se odřou, nemusí jíst,
pít, odpočívat ani čůrat. Mají vytrvalost a sílu, kterou
jim může závidět vysokohorský horolezec.
Psycholog Mihaly Csikszentmihalyi pojmenoval
tento duševní stav jako proudění, plynutí − flow
(z angl. „proudění“, „tok“). Tedy stav, při kterém je
osoba ponořena do určité činnosti tak, že nic jiného
se jí nezdá důležité, okamžik, kdy se její tělo nebo
mysl vzepne k hranicím jejích možností ve vědomé
snaze dosáhnout něčeho obtížného, co stojí za to.
My dospělí čteme knihy, chodíme na kurzy
a snažíme se naučit, jak se dostat a zůstat v této
kouzelné fázi plynutí, kdy náš mozek i tělo dávají
nejlepší výkony a mají ohromnou výdrž. Děti to umí.

Často dostáváme otázku, jak jsme vedli naše děti
k otužování. Odpovídáme stručně, že děti otužily
naše představy o tom, co samy zvládnou. Nikdy
jsme děti záměrně neotužovali. Spíš se u nás rodičů
postupně upravovaly představy, co vše děti ve hře
dokážou.
Od narození. Jen je my dospělí nesmíme z jejich hry
a plynutí příliš často vyrušovat. Jinak tuto dovednost „zanořit se do hry“ ztrácí. V lepším případě se
ji pak musí učit znovu, v horším případě na ni zcela
zapomenou a používají tak celý život jen část svých
schopností.
ZAŽÍT NEPOHODU POSILUJE
Naší rolí není jako průvodce úmyslně děti vystavovat přílišnému nepohodlí a riziku. Děti si míru
svého nepříjemna a nebezpečí, které zvládnou, určí
samy. Jen k tomu musí mít příležitost. I v dnešním
světě plném pohodlí a opečovávání je cesta snadná. Jak na to? 1. Vyrážet pravidelně ven. Na místa,
kde můžeme dát dětem volnost a důvěru. 2. Nepomáhat tam, kde to není třeba.
Nejprve, když je hezky, do rovného terénu. Později vyrážet ven pravidelně, celoročně, za téměř každého počasí, když sněží či mrzne a i do náročnějšího terénu, který nabízí opravdové výzvy. Tam stačí
dát dětem čas a jen být poblíž − trochu neviditelná
součást prostoru, ale tak, že o nás děti vědí.
Je normální, aby děti zažily, že přežijí zmoknutí, lehký mráz, ledový vítr, chlad z vloček za krkem
a lehce prokřehlé prsty při stavění sněhuláka. Na
chvíli to pro děti může být nepříjemné, náročné, ale
když jsou ve hře, vše zvládají snadněji a hlavně se
posouvají jejich představy o tom, co zvládnou. Vyroste jejich vlastní sebedůvěra a příště jejich tělo
náročnou situaci zvládne snadněji.
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Nenechme naše děti příliš zpohodlnět. Změkne
tak nejen jejich tělo, ale i psychika. Díky pohodlnému životu možná ztrácíme až příliš snadno vytrvalost a schopnost překonávat překážky. Otužování,
bezpečné riziko a další fyzické výzvy, které dětem
jejich vlastní hry přinášejí, posouvají nejen fyzičku,
ale výrazně posilují i psychickou odolnost a představy, co dokážou. Svobodná hra rozvíjí děti právě
tam, kde potřebují. Každé někde jinde a jinak.
INSPIRACE, JAK SI HRÁT SE SNĚHEM
ČI LEDEM:
– V článku Pomůcky z nebe zdarma: https://ucimesevenku.cz/pomucky-z-nebe-zdarma/
– V článku Ledová učebna čeká venku: https://
ucimesevenku.cz/ledova-ucebna-ceka-venku/
– V článku Sněhové hry: https://svobodnahra.cz/
praxe-hry/
– V článku V tričkách a trenýrkách při teplotě kolem nuly v Bedrníku 2019/1: www.e-bedrnik.cz
Více inspirace najdete i v knize Svobodná hra,
která vyjde na jaře 2020: www.smartpress.cz/svobodna-hra
Justina Danišová
Foto: Justina Danišová

Sněhové výzvy

„Leží-li ti na srdci blaho tvých dětí, nech je zakusit trochu zimy a hladu.“
Staré čínské přísloví

Sněhové vločky jsou spoluhráč, který otvírá mnoho her.
Sníh je kouzelný materiál. Dnes vzácný. Díky
tomu můžete pozorovat, jak málo stačí ke svobodné hře. Nový materiál, nový prostor, nové
výzvy, zkušenosti, nové nepohodlí. Vše přichází,
tak snadno. My nemusíme nic. Jen se dívat. Sníh
láká k hrabání, válení, boření. Užijte si to. Hry se
často rychle střídají, ale potřeba fyzického kontaktu se sněhem zůstává. Pokud se obáváte chladu, oblékněte sebe i děti, ať vás nic neomezuje.
Ale opakovaně se nám potvrzuje, že pokud jsou
děti nadšené a v pohybu, při hrách se sněhem
nenastydnou.
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POZORUJTE, CO KTERÉ DÍTĚ
SE SNĚHEM LÁKÁ
Koho víc baví sochařit se sněhem, koho válet
sudy, stavět malé sněhové světy nebo hledat výzvy,
které je třeba překonat. Podle složení skupiny pak
vybírejte místo a čas, kam a na jak dlouho vyrazíte.
To je jednou z hlavních výzev nás, velkých průvodců.
Najít místo, které dovolí „zaplout“ do hry každému
trochu jinak. Místo, které naplňuje herní potřeby celé
skupiny. Pokud to jedno místo nenabízí, pak se můžeme přesouvat a každý si vyzkouší něco nového.

DĚTI VYDRŽÍ HODNĚ
Ve hře jim nezačne být zima. Ale co nám venku dochází, jsou suché rukavice a ponožky. Doporučujeme
se vybavit kvalitními rukavicemi, které zakryjí rukávy
bundy. Nebo na ruce i nohy použijte návleky z ponožek, kterým ustřihnete špičku. Skvěle ochrání před
zapadajícím sněhem. Trochu navlhne, ale pokud jsme
v pohybu, není to problém.
Justina Danišová, Vzdělávací centrum Tereza,
www.ucimesevenku.cz, www.jdeteven.cz
Foto: Justina Danišová
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Jak obléknout děti do proměnlivého počasí
Jak je známo, častý pobyt venku zlepšuje imunitu a celkově má na zdraví pozitivní vliv.
S proměnlivým počasím může být ale těžké se rozhodnout, jak děti správně obléct. Přísloví říká
„není špatné počasí, jen špatně zvolené oblečení“ a u dětí to platí dvojnásob.
V lesních školkách prožívají děti většinu dne
venku za každého počasí, a proto je vhodně zvolené
oblečení základ a je potřeba do něj více investovat
než u oblečení do celoročně stejně vyhřáté třídy.
Naštěstí toto oblečení toho dost vydrží (tedy když
zvládneme nedávat jej do pračky s každou malou
šmouhou). Dobré oblečení se pozná podle toho, že
tělo je v suchu a teple, i když okolo prší nebo studeně fouká. Odměnou všem je spontánní radost, kterou umí vykouzlit třeba zahrabání se v listí, sněhu
nebo tvoření z bláta.
JAKO CIBULE
S tím, jak se venku ochlazuje, přichází doba
takzvaného cibulového vrstvení. Jeho výhodou je,
že více vrstev je možné podle potřeby navýšit, nebo
ubrat. Navíc tyto vrstvy vytváří meziprostor a udržují stabilní teplotu. Nelze čekat, že dítě si hned
zvládne měnit vrstvy samo. Dospělí by se měli dětí
ptát, jak se cítí, a pomoci jim tyto pocity vyjádřit.
První vrstva je tou nejdůležitější. Měla by být hřejivá, příjemná na nošení a hlavně plnit základní funkci – odvádět pot a udržovat teplo. Nejlépe se hodí
funkční oblečení, které odvádí pot lépe než výrobky
z bavlněných materiálů. Místo punčocháčů je pak
praktičtější podvlékací prádlo − v mokrých botách se
dítě nemusí vysvléct celé, ale vymění si jen ponožky.
Funkcí druhé vrstvy je tepelně izolovat a přejímat nadbytečnou vlhkost těla z předchozí vrstvy,
dobře se hodí funkční tričko, vlněná či fleecová mi-
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kina. Fleecové oblečené je hřejivé, měkké a příjemné na dotyk. Řadu fleecových mikin výrobci vybavují membránami, takže mikina může v zimě sloužit
jako střední vrstva a na jaře nebo v létě ji použijete
jako vrchní vrstvu. Staletími osvědčeným materiálem je vlna − má tu výhodu, že hřeje, i když je
navlhlá. Jako druhá vrstva zahřeje a méně „kouše“.
Třetí vrstva má ochrannou funkci především
proti větru a dešti, a proto je důležité, aby byla
nepromokavá, ale přitom prodyšná a nebránila
odvádění potu ven. Klasikou svrchního oblečení
jsou praktické termobundy složené ze dvou vrstev.
Vnější textilie je z pevného materiálu potaženého
membránou, která propustí vlhkost potu ven, ale
zároveň nepropustí dovnitř vodu. Spodní vrstva
bývá tenčí nebo silnější podle toho, do jakého počasí a pro jakou činnost je určena. Do této vrstvy
je mnohdy zapotřebí investovat do nového výrobku,
protože nepromokavost praním nejvíce trpí. Někteří výrobci (např. Didriksons) vyrábějí rostoucí oblečení, které dětem vydrží i dva roky.
DŮLEŽITÉ DROBNOSTI
Základem pro pobyt venku v zimě jsou teplé
boty a ponožky. Boty by měly být pevné a nepromokavé, na podzim nemusí být ještě zateplené, aby se
nohy zbytečně nepotily.
Děti v lesních školkách mají celoročně nějakou
pokrývku hlavy. Když fouká, nosí čepice, které mohou být z tenčího materiálu, ale s prodlouženými

díly přes uši. Doporučují se také kukly, které kryjí
celou hlavu včetně čela, uší a krku a nemusíte děti
ani sebe trápit šálou. Pokud děti kukly odmítají,
doplňte čepici fleecovým límcem a nemusíte pak
přemýšlet, jak šálu obmotat, aby nepadala.
Nezapomínejme ani na rukavice. Pokud chcete mít jistotu, že nepromoknou, hledejte rukavice
z pogumovaných materiálů. Ty ovšem nebývají
zpravidla příliš teplé, ale je možné to vyřešit tím, že
pod ně dáte jiné, pletené nebo fleecové. To je také
dobré řešení na tuhou zimu − když si dítě potřebuje
sundat palčáky, nemá holou ruku, ale chrání ho tenké prstové rukavice.
OBLÉKÁNÍ JE UČENÍ
Možná to vše zní jako zbytečná zátěž pro děti
i dospělé a lepší je v dešti zůstat doma. Jsme ovšem přesvědčeni, že pozornost věnovaná oblékání
stojí za to. Rozvíjí se důležité dovednosti předškoláka − vnímání potřeb svého těla (teplo vs. zima),
sebeobsluha, jemná motorika (zapínání knoflíků,
zipů). A také oblast podstatná pro kontakt s přírodou − umění správně se obléci dnes často neovládají ani dospělí. Děti získávají zkušenost, že jít do
lesa není stejné jako jít do města. Dobře oblečení se
v přírodě cítí bezpečně a komfortně.
PhDr. Tereza Valkounová, Ph.D., předsedkyně
Asociace lesních MŠ, www.lesnims.cz
Foto: Pavla Ehlová
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NÁPADY A NÁMĚTY ANEB JAK NA TO

Sněhové startéry
Pro ty, kteří se chtějí ponořit do zimní hry (a tak snadno jim to nejde).
SNĚHOVÉ VÝPRAVY

STOPOVÁNÍ VE SNĚHU

ZIMNÍ ÚKRYTY

Když napadne sníh, běžná místa vypadají
úplně jinak. Stačí vyrazit na obvyklou procházku a sledovat, kde na děti hra vyskočí.

Během procházky nám sníh nabízí záznamník, co vše se tu děje, když tu nejsme. A fantazie už startuje nové převtělení.

Sníh nabízí nové kulisy k známým hrám.
Stačí se převtělit třebas v zajíce a hledat,
kde by si našel svou postýlku pro tuto noc.

PŘESKOKY

TUNELOVÁNÍ

SNĚHULÁCI JINAK

Zasněžené břehy nabízí víc adrenalinu. Pro
děti i dospělé.

Děti ho znají z pískoviště, ale sníh dovoluje
tunely v úplně jiných rozměrech.

Stačí dětem nabídnout něco nového a hravé
tvoření je tu. Co posadit sněhuláka na kolo?

SNĚŽNÁ ZOO

BÍLÉ GEJZÍRY

SJEZDY JINAK

Stačí postavit malé sošky zvířátek a už je tu
plno her a radosti.

Odklízení sněhu může být nuda, ale se sněhovou sprchou se z práce stane hra i zábava. Navíc výborně uvolní závěj přetlaků
a nespokojeností. Jen je třeba domluvit, kdo
chce hrát a dobře se vybavit.

Boby, sáňky, podsedáky jsou jistota. Ale
zkuste vymyslet, na čem všem se dá ještě
sjíždět. Pytle, igelitky, pekáče, hrnce, kartón
či koberce. Jsou to fyzické i badatelské výzvy. Co jak drhne, klouže, brzdí.
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SNĚHOVÁ BITVA

OBĚD NA SNĚHU

SNĚŽNÁ KUCHYNĚ

Koulovačku můžete zpestřit obrannými valy
ze sněhu, vrhacími stroji nebo útočným válením sudů.

Jednoduchá cesta jak zažít ve „všedních“
dnech něco mimořádného. Co vzít oběd ven
v pánvičce nebo termosce? Zahrát si na expedici nebo bádat, jak rychle se roztaví rampouch o horký okraj nádoby.

Z blátivé kuchyně obratem vytvořte bílou kuchyň. Pokud nemáte venkovní kuchyň, stačí
vzít na procházku hrnec a vařečku.

SNĚŽNÁ VESNICE

SNĚŽNÁ TERAPIE

BÍLÁ GALERIE

Domky pro sněhové skřítky mohou děti vyrábět dle své fantazie. Nepravidelné přímo pod
rukama, nebo pomocí nádob, díky kterým
nám vzniknou pravidelné cihličky, na které
lze domalovat detaily fixem nebo přidat přírodniny.

Hry a řádění na sněhu skvěle odbourá řadu
špatných nálad, přetlaků, konfliktů. Některé
naopak vzniknou. Ale přesto se ze sněhových her vracíme domů spokojenější a propojenější. Stojí za to chodit pravidelně.

Je málo sněhu? Nevadí. Ideální plátno pro
sněhové malíře. Stačí vyrazit a tvořit

SNĚŽNÉ SPORTY

IZOLACE

TÁNÍ

Odstartujte sněhové bádání. Jde to mnoha
způsoby. Jak sníh chutná, chladí, voní? Co
z něj zůstane, když se rozpustí? Nebo kde
sníh nejvíc taje? Stačí na místo, kde na sníh
svítí slunko položit různé materiály a vracet
se s tázavou otázkou, pod čím sníh nejvíc
odtál. Pod alobalem, prknem, utěrkou, papírem, či kartónem a šálou?

Je čas a příležitost k bádání. Kde jsou sněhové sochy nejodolnější? Co z nich zbude?
V jaké zvíře, věc, tvar se proměňují?

Vyzkoušejte běžné sporty ve sněhu. Tenis,
potápění, kuličky, skok daleký.

Jaké jsou vaše sněhové startéry, které vám dovolí zanořit se do her plné bílé? Zapište si je.
Více inspirace na: www.ucimesevenku.cz a www.
svobodnahra.cz a v chystané knize Svobodná hra:
www.smartpress.cz/svobodna-hra.
Justina Danišová
Foto: Justina Danišová
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Domky ze sněhové krusty
V zimních dnech, kdy máme to štěstí, že bývá sníh, se díky větším teplotním rozdílům
ve dne a v noci (i díky dalším fyzikálním jevům) stává, že se na sněhové pokrývce
vytváří tuhá vrstva, kterou bych si neodborně dovolila nazvat „krusta“.
Pokud vrstva není dostatečně silná,
může tento jev znamenat velké trápení pro
zvířata, která se při prošlapávání ledové
krusty mohou poranit… Ale pokud je tato
vrstva dostatečně silná, udrží nejen zvířata, ale i děti a dospělé. A tak se můžeme
po povrchu sněhové pokrývky prohánět, jak
se nám zamane. Můžeme se po sněhových
pláních honit, jezdit po břiše (pokud se maminky smíří s možným mírným opotřebením
bund a oteplováků) nebo se projíždět na
běžkách či za pomoci kiteboardu…
A když se pak v pozdním odpoledni
setmí (což v těch nejkratších zimních dnech
nastane už i v čase, kdy jsou děti ještě ve
školce či v družině), přichází chvíle na svítící
sněhové domky! Toto tvoření sice vyžaduje
notnou dávku trpělivosti, ale výsledek za
to snažení určitě stojí. K vytvoření domečků nepotřebujete víc než právě trpělivost,
a pak už jen svíčky a sirky (a též fotoaparát
na zvěčnění té nádhery…). Platí úměrnost,
že čím je ztuhlá vrstva slabší, tím více je třeba trpělivosti, ale tím krásnější se vám pak
povede dílo.
Stačí najít si místo, kde si budou děti
moct odlamovat „stavební materiál“ tak,
aby jim po deskách z krusty nikdo nešlapal
− nejlépe někde podél plotu nebo na vyvýšeném místě… Pokud vám někdo rozšlápne krásně nachystanou a na sněhu krásně
maskovanou stěnu na domeček, je to opravdu těžká chvíle! Desky si stačí „vyříznout“
hřbetem ruky, pak zasunutím dlaní pod desku opatrně sněhové pláty uvolnit od sněhu
pod nimi a odebrat (to se většinou nepodaří
na první pokus a chce to trochu potrénovat).
A pak poskládat tak, aby aspoň přibližně vytvořily domeček. Chcete-li také okna a dveře, stačí jen prstem setřít sněhovou vrstvičku, příp. mírně krustu „proškrábnout“.
Střechu můžete mít či nemusíte, protože ta
samozřejmě brzy „prohoří“, ale zase je s ní
domeček hezčí. Pak už zbývá jen po setmění zapálit svíčku a kochat se tou nádherou.
Když se stavba opravdu nedaří, může
se realizovat „záložní varianta“, kdy se jen
jednoduše vyhrabe sypký sníh pod ledovou
krustou a svíčka se uloží do vytvořeného
prostoru (nám se podařilo takto prosvítit
i „řetízky“ ptačích stop). A pokud je tuhá
sněhová vrstva silnější, další možností
jsou „pořádné stavby“ vytvářené s pomocí
pily. Přeji vydařené zimní hrátky se sněhem
a světlem!
Pavla Ehlová, Lipka − školské zařízení
pro environmentální vzdělávání, Brno
Foto: Pavla Ehlová

Prskavkové psaní
S klasickými prskavkami
a fotoaparátem se dá nádherně
kouzlit.
Nastavení delší expozice je
skvělým nástrojem na světelné
hrátky! Píšeme tak tradičně přání s letopočtem nového roku…
Anebo jednou takhle děti na jarních prázdninách vyjádřily svoje
přání (v tom roce už na nás totiž
v našem termínu jarňáků mnoho sněhu na horách nezbylo).
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Pavla Ehlová
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ZELENÁ ŠKOLKA

Přikrmujte, pozorujte a dejte si Ptačí hodinku
Mrazivá rána napovídají, že je čas začít přikrmovat ptáky.
Ideální na oprášení ptačích krmítek je
doba, kdy ještě moc nemrze. Pokud ptáky
začínáme přikrmovat už třeba v listopadu,
zvyknou si na místo s krmítkem a za krutých mrazů najdou vždy cestu za potravou.
Do krmítek dáváme zprvu jen hrstku
krmiva, ale pravidelně. Když udeří mrazy
nebo napadne sníh, je dobré množství
krmiva zvýšit. Přikrmovat můžeme až do
konce března.
Od zimy 2019/2020 se každý majitel
krmítka může stát vědcem tím, že se zapojí do celostátního sčítání ptáků na krmítkách. Příští sčítání se uskuteční 10.–12.
ledna 2020.
Příprava na sčítání (tzv. Ptačí hodinku)
začíná ale již tím, že ptáky na své krmítko naučíte létat. Česká společnost ornitologická, která sčítání organizuje, navíc
připravila zajímavý web, na kterém se každý může dočíst, jak správně přikrmovat
a ptáky pozorovat. Informace můžete také
dostávat postupně e-mailem. Více o sčítání krmítkových ptáku se dozvíte na: www.
ptacihodinka.birdlife.cz.
Upraveno (red)
Zdroj: Česká společnost ornitologická,
www.ptacihodinka.birdlife.cz
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Proč a jak pozvat ptáky na školkovou zahradu
Víte, proč ubývá ptáků, jak je můžete chránit a jak to zařídit, aby začali létat právě na vaši školní
zahradu? Chcete si s dětmi otevřít ptačí restaurant a nevíte, jak sestavit menu?
Abychom získali kvalifikované odpovědi, oslovili jsme Veroniku Palkovičovou, která je lektorkou
a koordinátorkou ekologických výukových programů ve spolku Ekodomov a ví o ptácích v obcích
a městech své. Stejnojmenný program pro mateřské a základní školy totiž patří v nabídce Ekodomova už několikátou sezónu k nejoblíbenějším. Na jaře
a na podzim se spolu s dětmi v doprovodu ornitologa vydává do blízkého okolí školek, kde společně
předvádějí odchyt ptáčků do sítí a kroužkování.
Proč tento program připravujete?
Děti se dozvědí, proč se ptáci začali kroužkovat,
a co všechno o nich můžeme díky tomu zjistit. Můj
kolega ornitolog jim předvádí odbornou manipulaci
s živými opeřenci, což je pro většinu dětí nezapomenutelný zážitek. Při té příležitosti si zpravidla
povídáme i o tom, proč může být život ve městě pro
ptáky nebezpečný a jak je lze chránit. Speciální kapitolu přitom představuje zimní období.
V čem je pro ptáky tak obtížné?
Aby přežili, musí si udržet svoji tělesnou teplotu,
která je vyšší než u savců a pohybuje se mezi 39–
42 °C. Čím je ptáček menší, tím je pro něj termoregulace obtížnější. Vyvíjejí proto různé strategie: Někteří se načepýří a vzduchová vrstva, kterou si tak
kolem těla vytvoří, tepelně izoluje. Jiní se drží v hejnech u sebe a zahřívají se navzájem, nebo hledají
chráněná místa například ve vykotlaných kmenech
stromů. Nejdůležitější je ale dodávat tělu energii ve
formě potravy, což může být ve zmrzlé nebo zasněžené krajině obtížné. Někteří ptáci si proto dělají už
brzy na podzim zásoby, například sojky jsou známé
tím, že si na různá místa shromažďují žaludy. Mají
tak prý zásluhu na tom, že se rozšiřují doubravy.
Ptáci, kteří se přes léto živí hmyzem nebo žížalami,
přecházejí během zimy na vegetariánství.
Jak jim můžeme pomoci?
Celkové prostředí pro život ptáků se za posledních pár let velmi zhoršilo. Kvůli industriálnímu
zemědělství, které (nejen u nás) převládá, mizí
hmyz a také některé plevele, kterými se ptáci živí.
V důsledku toho jich ubývá a odborníci, kteří ještě
nedávno varovali před celoročním přikrmováním,
se dnes shodují na tom, že je potřebné. První, co
můžeme spolu s dětmi udělat: osázet školní zahradu keři a dřevinami, které ptákům poskytnou úkryt
i potravu. Keře by měly být husté, ideálně trnité, aby
byla ptačí hnízda chráněná před predátory. Čím rozmanitější a barevnější bude váš výběr, tím lépe, na
školní zahradu doporučuji především místní keře
s nejedovatými plody, například trnky, šípky, hlohy,
bezy, arónie (temnoplodec černoplodý), rybízy, dřišťál, rakytník, dřín nebo jeřabiny. Čím různorodější
bude vaše zahrada, tím více druhů ptáků ji navštíví.
A co krmítka?
Díky krmítkům (a ptačím pítkům) můžeme spolu s dětmi sledovat různé druhy ptáčků i jejich choČÍSLO 4 / ROČNÍK 12 / PROSINEC 2019

vání. Je to výjimečná příležitost, jak být i ve městě
v úzkém kontaktu s kouskem živé přírody. I menším
dětem můžeme navíc svěřit pravidelnou starost
o krmítko, která je velmi důležitá. Skutečnou pomocí pro ptáčky je totiž zejména pravidelné dodávání potravy, s níž už naši stálí návštěvníci počítají,
a udržování krmítka v čistotě tak, aby se jídlo nemísilo s trusem a aby se při společném krmení nešířily
mezi strávníky nemoci. Důležité je také bezpečné
umístění krmítka nejlépe na otevřeném přehledném
místě minimálně 1,5 m nad zemí a zhruba 2 m od
keřů tak, aby ptáky neohrožovali predátoři. Pokud
budeme krmítko zavěšovat na strom, tedy raději na
větev než na kmen.
Existuje nějaká dobrá ptačí kuchařka?
Takové knížky opravdu existují, ale myslím,
že vystačíme s několika základními radami. V té
souvislosti mě napadá něco, co jsme neřekli, když
jsme si povídali o zahradě. Mezi nejoblíbenější semena patří mezi ptáčky ta z černé slunečnice. Když
si ji s dětmi vypěstujete, můžete ji v zimě zavěsit

na větev a pozorovat, jak ptáci vyzobávají semena z úboru. Děti také rády vyrábějí závěsné šišky.
Nejvhodnější je použít velké otevřené borové šišky,
které naplníte semeny (slunečnice, mák, proso,
lněné nebo konopné semínko) rozmíchanými s tukem (který nejdřív rozpustíte) – vhodný je hovězí,
skopový nebo králičí lůj. Levnější a dosažitelnější
variantu představuje ztužený pokrmový tuk (Iva,
Omega), nevhodné je vepřové sádlo. Kromě semen
nabízíme ptáčkům pro zpestření také vlašské nebo
lískové ořechy. Hlavně drozdovití nepohrdnou různými bobulemi, jako jsou šípky, hloh, bez nebo jeřabiny, chutnají jim také jablka (rozkrojená na půl),
namočené křížaly a rozinky. Pokud jde o kuchyňské
zbytky, dbejte na to, aby nebyly slané, kořeněné,
uzené, plesnivé nebo jinak zkažené. Bez obav se
s ptáčky můžete podělit o ovesné vločky, strouhanou mrkev, kousky vařeného masa, nepohrdnou ani
vařenou rýží, bramborami, tvarohem nebo tvrdým
sýrem.
Připravila Hana Doležalová
Foto: archiv Ekodomova

9

CO DĚLÁME U NÁS

Lesní hry s dětmi na sněhu
Náměty na aktivity v zimním období z Mateřské školy Semínko.
Při vstupu do lesa nejprve s dětmi požádáme
nějaký strom, zda můžeme do lesa vstoupit a hrát
si v něm. Zaťukáme, odemkneme bránu lesním
klíčem − zajímavým klacíkem nebo šiškou, projdeme bránou − prolezeme větvemi nebo tajemně
pokrouceným stromem. V lese si pak označíme
stuhami nebo pruhy látky prostor, odkud kam se
můžeme pohybovat. Komunitní kruh většinou vyznačíme vyšlapáním cestičky. Při odchodu z lesa
se s ním rozloučíme a poděkujeme, že jsme si
v něm mohli hrát.
ZVÍŘECÍ BĚHAČKA
Nejčastěji hrajeme tuto hru, když se vracíme
z venku na oběd. Děti se při ní zahřejí, hodně pobaví a ještě potrénují znalosti o lesních zvířatech.
Učitel jde napřed a volá na děti jménem zvířete,
například: medvěd. Děti ho pak doběhnou medvědím pohybem. Postupně prostřídáme mnoho
lesních živočichů, ani se nenadějeme a už jsme
ve školce. Děti se taktéž rády střídají v pozici volajícího.
HRA NA VEVERKY
Na začátku si vyznačíme prostor, kde se hraje. K této hře potřebujeme oříšky (lískové, vlašské
nebo jiné). V zimě s sebou do lesa bereme vždy
krabičku s oříšky dětem na doplnění energie. Děti
oříšky znají, ale je dobré si před hrou povědět,
jaké oříšky budeme schovávat a hledat a kolik
jich bude. Děti se rozdělí do dvou skupin. Jedna
skupinka se otočí, zavře oči a nedívá se. Druhá
skupinka mezitím schová oříšky někde na snadno
viditelná místa po lese. Ideálně každé dítě schovává například tři oříšky a nejlépe hrajeme na

sněhu. Poté děti z první skupinky hledají oříšky,
když je najdou, domluví se s ostatními a spravedlivě si je rozdělí a sní.
ZTRACENÝ OCÁSEK

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.

Pomůcková
a metodická
podpora
v polytechnické
výchově

Tuto hru u nás děti milují. Učitel chodí okolo
dětí a zpívá na jím vymyšlenou (avšak stále stejnou) melodii: „Já jsem ještěrka a ztratila jsem
ocásek. Chceš být můj ocásek?“ a ptá se dítěte, to
odpoví: „Ano“ (ze zkušenosti − každé dítě se chce
zapojit a odpoví ano). Učitel rozkročí nohy, dítě
podleze a připojí se za učitelku. Poté oba chodí
a ptají se dalšího dítěte. Postupně narůstá ještěrce ocásek tím, že se děti připojují prolézáním
mezi rozkročenýma nohama. Děti se rády plazí ve
sněhu, proto je tato hra právě nejvíce baví v zimním období.

Virtuální realita ve vývoji dětí

LESNÍ PÍSNIČKA

mnohdy předbíhá zkušenosti

S dětmi zpíváme písničku, kterou jsme se naučili od Johanny Passerin, místopředsedkyně Asociace lesních školek. Třeba by to pro někoho byla
inspirace. Autorkou textu je Johanna Passerin,
Melodie písničky je ze školky Waldkindergarten
Lipp, e. V.
„My děkujem lesu za překrásný den. Ahoj, ahoj.
Že mohli jsme si tu hrát pod širým nebem. Ahoj,
Ahoj.
Teď čas je jít zpátky na oběd a spát. Ahoj, ahoj.
Zítra zas přijdem a budem si hrát. Ahoj, ahoj.
Ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj!“
Karolina Suchá, Magdaléna Kapuciánová,
MŠ Semínko, Toulcův dvůr, Praha
Foto: archiv MŠ Semínko

s reálným prostředím, hmotou
a fyzikálními zákony.
Ztrácí se elementární kontakt s materiály, užitečné pracovní návyky, bezpečnost, efektivita, estetika, funkčnost. Jak zacházet s ostrým nástrojem?
Jak změřit průměr? Spadne to, když to tak postavím? Jak pracovat s návodem? Bude to držet? Půjde to provrtat? (...) Prostřednictvím polytechnické
výchovy tak u dětí tříbíme a propojujeme mnoho
schopností, např. koordinaci pohybů, jemnou motoriku, rovnováhu, odhad, komunikaci, konstrukční
schopnosti, trpělivost, rytmus, pozornost, kreativitu, spolupráci, obezřetnost, cílevědomost atd.
Dílna, uzpůsobený altán nebo třeba jen pracovní
kout ve třídě skýtají pro děti mateřských škol bezpočet příležitosti k rozvoji bezpočtu dovedností,
a šikovnost nabytá při vyrábění je pak užitečná
obecně. Spoustu činností lze podniknout i venku
v přírodě. Než se však s dětmi pustíme do vyrábění,
ozvou se někdy obavy: Mohu dětem dát do rukou
skutečné nářadí?
FUNKČNÍ DĚTSKÉ NÁŘADÍ
Je to asi jako rozdíl mezi plyšovým a živým
psem. Ten první vás sice nekousne a nemusíte ho
venčit. Ale copak se od něj dítě naučí o vztahu ke
zvířatům? Když se řekne dětské nářadí, v obchodě
vám nabídnou nejrůznější plastové imitace. Ale
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Jak jsme oslavili Den Ekoškol
V Mateřské škole Markušova a Dubnova se 7. listopadu
ze všech tříd ozýval smích a vzduchem byla cítit radostná
atmosféra. Proč? Slavilo se! Opět po roce jsme si připomněli,
že jsme součástí veliké ekoškolí rodiny.

co se s tím dá vyrobit? Je stoprocentně bezpečné
a k ničemu − hodí se leda na prodej.
Mnohokrát jsme si ověřili, že pokud dětem dopřejete nářadí, které funguje a padne jim dobře do
ruky, má to na jejich rozvoj ohromný vliv. Nejčastěji
využíváme nůž, pilku, kladivo, svidříkovou vrtačku, šroubovák, ale nechybí ani nářadí zahradnické
a zednické a samozřejmě vhodný pracovní stůl −
ideálně se svěrákem. Bezpečné je naučit děti zásady bezpečné práce, nikoli před nimi funkční nářadí
schovávat.
DIDAKTICKÉ SADY
Už několik let se snažíme umožnit dětem bezpečně pracovat se skutečným nářadím a skutečnými materiály. Pořádáme řemeslné dílny pro děti
a jejich rodiče. Hledáme způsob, jak by děti mohly
snadno navázat a začít vyrábět doma nebo ve škole. Tak vznikly didaktické sady Šikulaťka.
Hladké bukové laťky s přesnými rozměry z českých zdrojů skýtají obrovské možnosti. Dá se
z nich stavět bez úprav nebo je spojovat lepením,
šrouby, hřebíky, provlékáním tkaniček apod. Dají
se pochopitelně zkracovat a kombinovat s dalšími
díly a materiály – kolečky, kulatinami, tkaničkami,
vlnou aj. Ve speciálně připravených sadách jsou
kombinovány s dětským nářadím a dalším materiálem. Děti s nimi mohou řezat, vrtat, spojovat, měřit,
brousit, zdokonalovat se v matematice, fyzice aj.
Sady mohou fungovat buď samostatně jako zábavná stavebnice pro volnou tvorbu, nebo pro výuku
a stavění nejrůznějších konstrukcí v rámci výuky.
V rámci rodinného projektu pomáháme školám
se zaváděním polytechnické výchovy, vytváříme
návody a pomůcky za účelem rozvoje řady polytechnických dovedností dětí. Nářadí i didaktické
sady Šikulaťka nabízíme dočasně na jednom webu
společně s recyklovanými doplňky a školním nábytkem pod názvem Malované židličky. Vždyť jsme na
nich tolik let seděli!
Roman a Magda Andresovi
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Děti byly sladěny do barevných triček, podle barev
ekoškolích jablíček. Modrá barva symbolizovala téma
voda, žlutá barva symbolizovala odpady, červená jídlo
a zelená prostředí.
Ráno děti trávily čas ve svých třídách. Dopolední
program byl pestrý. Zpívalo se o přírodě, zvířátkách,
přednášely se básničky. Králíčkům Čumáčkovi a Bobešovi, které chováme v králíkárně, byly přineseny
dobroty − mrkve, granule. A zásoby sena na zimu.
Sestavovaly se konstruktivní stavebnice, hrály se
hry s ekologickou aktivitou. Maminka, členka ekotýmu, spolu s Matýskem, který je také spořínek ve své
třídě a je důležitým členem dětského ekotýmu, vyrobili
doma recy kuželky. Ve své třídě tak obohatili dopolední program i ostatním dětem. Ani polytechnika ten den
nezůstala v pozadí. Děti si vyrobily dřevěný rámeček,
zkusily si řezat pilkou a prohlédly si pracovní nářadí.
Po svačině se uskutečnilo společné setkání všech
dětí. V jedné třídě se tak během okamžiku objevila nádherná barevná mozaika dětských tváří. S papírovými
barevnými jablíčky přednášely děti sloky z básničky,
kterou složila o Ekoškole členka dospělého ekotýmu.
Jablíčka vhodily do barevných kyblíků. Ptáte se, co
s nimi? Čekají na setkání dětského ekotýmu, který zavzpomíná na oslavu. Společně je nalepí na veliký strom,
který poputuje z jedné do druhé třídy. Děti budou mít
možnost hledat své jablíčko a strom bude stálou vzpomínkou na tento den společného barevného setkání.
Sladkou tečkou na závěr bylo připravené zdravé
vitamínové občerstvení od milých kuchařek, které se
s láskou starají a naše chuťové buňky.
Lenka Wildová, koordinátorka EVVO,
MŠ Markušova a Dubnova, Praha 4

SPOLEČNÁ SVAČINKA
,,Kokodák, kokodák,“ volá slepička:
„Snesla jsem dnes vajíčka.“
Do pomazánky je dáme
a potom si pochutnáme.
Voňavá bylinka,
zná ji také maminka.
Mátu přeci dobře známe,
do vodičky si ji dáme.
A citronek přidáme,
dobrý nápoj tu máme.
Jeden listopadový pátek jsme přivítali
v Žabičkách milou návštěvu – Sluníčka.
Společně jsme zamíchali vajíčkovou pomazánku a učili jsme se ji mazat na pečivo. Pomazánka jim chutnala o to více, že
si ji samy zamíchaly a namazaly na pečivo. Pro děti to byl zážitek. Společně jsme
si povídali o složení pomazánky a přínosu
pro zdraví. Děti poznávaly suroviny. Jak se
dostaly až na náš stůl?
Voda je vzácný dar. Když je ochucená
špetkou máty a několika kapkami citronu, příjemné osvěžení je na světě. Děti to
uměly ocenit.
Společnou svačinku si děti užily, vždyť se podílely na přípravě, některé si vyzkoušely roli
hospodářů. A pak: Hurá ven, za sluníčkem!
Kamila Švecová,
učitelka MŠ Markušova, Praha 4

11

SOUVISLOSTI

S dětmi jsme v iglú přespávali – to byl teprve zážitek!
Rozhovor s Martinem Křížem, programovým ředitelem střediska Chaloupky na Vysočině,
nejen o tom, že miluje zimu – když svět kolem se zpomalí, skoro zastaví…
Martine, prvně jsme se „setkali“ v souvislosti s článkem o geoparku na Turoldu Centra ekologické výchovy Pálava. Kdy to bylo?
V roce 2006, tedy dobrých 13 let, to už je dlouho, co?
Ten geopark, funguje ještě?
Ano, pořád funguje, sem tam se opraví cedulka, ale
kameny jsou naštěstí nerozbitné. Jinak teď zrovna
budujeme další geologickou expozici, tentokrát pro
Třebíč, tedy po 13 letech od té na Turoldu.
Budou z něj mít něco školkové děti, když se tam přijdou podívat?
Jasně, hned od začátku jsme chtěli tak velké kameny, aby se na ně dalo vylézt, skákat z nich dolů,
pohladit si vyleštěné plošky a hledat rozdíly mezi
kameny… Takže cílový návštěvník může být i školkáček.
Odkudpak ty pocházíš?
Já su Brňák z Olteca (tedy ze Starého Brna).
Kde ses pak vzal na Pálavě? Přišel jsi tam hned po
vysoké škole? Co jsi vlastně vystudoval?
Studoval jsem agroekologii na MZLU v Brně, pak
jsem chtěl jít na civilní službu (kde bych byl užiteč-
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nější než na vojně). No, a protože jsem se seznámil
na nějaké „botanické akci s vínem“ s tehdejším šéfem správy CHKO Pálava Jirkou Matuškou, za měsíc jsem už pracoval v Centru ekologické výchovy
Pálava po boku Dáši Chytilové a Evy Řezáčové.

řídit pobytové ekocentrum. Pobytové − to znamená
ne tři hodiny programu či exkurze po Pálavě, ale týdenní programy s pevnou linkou, Chaloupky s jejich
energetickými vychytávkami, přírodní zahradou
a vlastními lesy.

Proč ses začal věnovat naplno ekologické výchově?
Já na Pálavu nešel jako elév v ekologické výchově.
Už jsem v té době šéfoval Zeměpisné společnosti
Morava, osmdesátičlenné dětské turistické organizaci, která se zaměřovala na vlastivědu prostřednictvím specializovaných oddílů. Já tehdy vedl
oddíl životního prostředí (meteorology, hydrology
a geology), a v Mikulově jsem pak zakládat oddíl
Ochrany přírody. Zeteska funguje dodnes, jen jsme
ji přenesli do Brtnice (www.zsmorava.cz).

Na co ses na Chaloupkách zaměřil přednostně
v rámci ekologické výchovy?
Prvně jsem pospojoval programy, které nebyly koncipované jako týdenní, ale šlo o výběr z několika desítek lekcí. Pak jsme rozjeli program zaměřený na
lesní moudrost a teď se asi nejvíce ze všeho věnuji
badatelství. S Marií Sárou Rajnoškovou jsme taky
vytvořili úspěšný koncept zimního týdne nazvaný
Historie všedního dne.

Osud tě pak zavál na Chaloupky. Co tě tam přilákalo?
Na Chaloupky jsem byl doslova zlanařen. Připadal
jsem si jak fotbalista při přestupu. Stál za tím Aleš
Máchal a Hanka Korvasová, kteří mě nakonec přemluvili, že mám nechat rozkvetlou Panonii za zády
a odstěhovat se i se ženou do dnes už rozvrácených
monokultur Českomoravské vrchoviny.
No ale mě přesvědčily Chaloupky jako takové a jejich genius loci, nadšení Květy Burešové a možnost

Kdy ses začal cílevědomě soustředit na učení venku?
Prvně asi už ve zmiňované Zeměpisné společnosti.
Potřebovali jsme do dětí dostat základní znalosti
a dovednosti (z přírodopisu, vlastivědy, lesní moudrosti, zdravovědy a turistiky) a to všechno venku,
na pochodech a táborech. Tady jsme začali měřit,
poznávat, orientovat se v krajině, poznávat historii,
architekturu, živou i neživou přírodu.
Cíleně na školní předměty je to tak 10 let a jde
vlastně jen o rozvinutí konceptu Květy Burešové
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a využívat, jak umí být v rámci mezipředmětových
vztahů jednou využita v zeměpisu, pak ve fyzice,
nejvíc pak při bádání, při měření o odhadech veličin…
Máš rád zimu? Myslím, zimu jako roční období…
Zimu miluju, tedy, když je na sněhu. Když se svět
kolem zpomalí, skoro zastaví. A taky mám rád zimní sporty, hlavně běžky nebo sjezdovky.

a její zásadní ekovýchovné publikace Učíme se
v zahradě, na které jsem tehdy spolupracoval.

Co zima nabízí z tvého pohledu „outdoorového ekopedagoga“ dobrého dětem a jejich učitelkám a učitelům?
Zima nás především učí, jak je důležité se na ni pořádně připravit. Dnes už to tak nevnímáme, ale zima
by měla vzbuzovat hlavně pokoru. Zima je výzvou
pro nás a děti − umět se obléct ne tak málo, aby
nám byla zima, ani ne moc, aby nám nebylo vedro. Umět si rozdělat oheň a zahřát se. Kdy jindy je
oheň, teplý čaj nebo třeba i auto se zimní výbavou
tak důležité, než když jsou venku závěje sněhu. Důležité téma je i otužování, třeba v třeskutém mrazu
jen tak v trenýrkách oběhnout školu, proběhnou
bosý sněhem nebo se otužovat.
No a pak je tu příroda, stopy ve sněhu a pohyb po
něm, ptáci na krmítku, fenomén tmy, který je v létě
tak krátký. Sníh, jinovatka, led a námraza. Bohužel
i smog a inverze.

A proč?
Přemýšleli jsme, jak dostat ven nebo aspoň do
školní zahrady jiné učitele než jen biology, výtvarkáře a tělocvikáře a vznikly první nápady na aktivity
zaměřené na učení venku. No a potkali jsme se na
stejném tématu s Justinou Danišovou, tak jsme
spolu začali rozvíjet koncept Učíme venku.

Dá se třeba iglú – pokud tedy bude sníh – stavět
i s předškoláky?
Určitě dá, od jednoduchého „záhrabu“ v hromadě
sněhu až po sofistikované tunely či kopule. Sníh se
nemusí vždy krájet do cihel. Dobře poslouží i obří
bábovky, ideálně z hranatých kýblů. A iglú nemusí
být postaveno hned, klidně ho stavte celý týden,
času je v zimě přece dost.

Jaké zážitky tě k tomu přivedly?
Když to shrnu, tak na prvním místě práce s oddílem
(jak v pozici člena, tak hlavně vedoucího), pak výukové programy Pálavy a Chaloupek, ale i ostatních
středisek.

Co se při tom všechno děti naučí?
Asi nevědomky hlavně základy architektury a statiky a to, jak sníh izoluje, a především pak radosti ze
společného díla. My jsme s dětmi v iglú i přespávali,
to byl teprve zážitek.

Kteří lidé tě zásadně ovlivnili?
Z lidí v ekovýchově to byli Aleš Máchal, který mi
oponoval už diplomovou práci zaměřenou na ekovýchovu a se kterým dodnes zásadní věci konzultuju. Pak Květa Burešová a Emilka Strejčková, které
byly tak urputné ve vyhánění dětí i učitelů ven ze
školních tříd, že mě tím dočista nakazily.
Ale úplně na začátku to byli rodiče a prarodiče (trávil
jsem snad všechny víkendy na Vysočině), oddíloví
vedoucí, překvapivě i spolužáci na gymplu, kteří byli
podobného smýšlení (měli jsme i ekokroužek). Pak
mě rozhodně ovlivnilo moje několikaleté angažmá
v Hnutí Duha (někde mezi 15. a 18. rokem, takže Honza Beránek, Jakub Patočka nebo Milan Štefanec).
Dneska už je učení venku, asi se dá říct, zvláštní
podobor ekologické výchovy, což?
Myslím, že jsme z toho s pomocí ostatních ekocenter udělali trochu módu. Už se těším, až nebude
normální učit v květnu nebo červnu uvnitř, ale venku. A podivíni budou právě ti, co zůstanou sedět za
katedrou. Máme před sebou ale ještě moc práce.
Co umíš v téhle oblasti nejlíp?
Co umím nejlíp, nevím, ale nejradši mám matematiku. Jak se dá v přírodě a venku krásně aplikovat
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Jaké další podnětné hrátky, které by člověka nenapadly hned na první pomyšlení, nabízí zimní období?
Toho je mraky. Já mám rád honičky v bludištích vyšlapaných ve sněhu, stavění věží nebo jejich bourání pomocí koulí. Landart na sněhu, sněhové sochy,
nejen sněhuláky, ale i kreativní skulptury. Z ledu
třeba curlingové kameny, lampiony a ledové obrazy.
Které aktivity venku mají nejraději mladší děti?
Rozhodně ty pohybové, je zima, je třeba se hýbat.
Děti mají nejraději, když jim nikdo neříká, co mají
dělat, ale nabídneme jim sněhovou pláň nebo hromadu sněhu, zamrzlý rybník nebo alespoň kaluž.
Děti se už vyřádí samy.
Pamatuješ si v souvislosti s učením venku nějaký
svůj „aha“ moment?
Jako, kdy jsem byl sám překvapený tím, co děti
vymyslí, co se jim líbí, nebo jak zhodnotí aktivitu,
kterou jim nabídnu? Mě překvapují třeba tím, že
když bádají, vyloženě vyžadují doučit se něco z matematiky, aby mohly spočítat průměr nebo plochu,
zhotovit graf nebo mapu ve správném měřítku.
Překvapují mě děti, které jsou ve škole na chvostě
s prospěchem a venku jsou hvězdy. Překvapují mě
učitelé, pro které je učení venku novým startem,
učitelé, kteří už jen doutnají a výuka venku je znovu
jak říkají „rozhoří“.
Které tři zdroje (knížky, webovky apod.) bys doporučil mateřským školám pro zimní vzdělávací aktivity
předškolních dětí?
Jednu knížku mimo jiné i pro zimní aktivity jsme
napsali se Sárou (Marií Rajnoškovou) pro Lipku,
jmenuje se Rok v přírodě s mrňaty a logicky čtvrtina je věnována zimě. Ideální zimní aktivity najdete
na www.jdeteven.cz. No ale bible všech mimoškolních pedagogů je Velká encyklopedie her od Miloše
Zapletala, v díle Hry v přírodě se sněhu věnuje celá
kapitola.
Za odpovědi děkuje Hanka Kolářová
Foto: archiv Martina Kříže

inzerce

Do rodiny určovacích pomůcek nám přibyl
atlas Ovocné dřeviny v krajině – pomůcka
pro výsadbu a určování. Najdete v něm
třicet krásných kreseb Kláry Křížové i textovou část, popisující jednotlivé druhy
a jejich životní nároky. Atlas vás přesvědčí,
proč sázet do krajiny ovocné dřeviny, poradí
vám nejvhodnější odrůdy i tipy pro sadbu
a následnou péči.
Určovací klíče a atlasy vycházejí v podobě
laminovaného leporela o výšce 24 cm. Jsou
praktickou pomůckou do terénu. Mohou
s nimi pracovat děti i dospělí.
Tuto i další publikace naleznete
v E-Obchůdku Rezekvítku na adrese:

www.rezekvitek.cz

Vytvoření publikace finančně podpořil Jihomoravský kraj.
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POMOCNÍCI

Pomůcky z nebe zdarma
Když je zima jaksepatří, padají na území celé republiky všestranně použitelné pomůcky.
Vyzkoušejte je, než roztají.
Vyrazit ven můžete na kratičkou hru, pozorování
nebo na celé dopoledne (na to je dobré předem
upozornit, aby děti byly vybavené vhodným oblečením a obutím). Nám nejlépe fungují častější kratší
výpravy ven každý den. Provedeme rychlé měření,
něco vyrobíme a než opadne nadšení a začnou křehnout prsty, jsme v teple třídy. Další den můžeme pozorovat znovu, co se změnilo a jak jiný je dnes sníh.
PŘÍRODNÍ BARVY [1]
Doporučujeme s třídou vyzkoušet výrobu a malování pomocí přírodních barev. Nejprve s dětmi společně vymýšlíme, co vše se dá použít jako přírodní
barvivo. Pak vybereme, co chceme vyzkoušet. Doporučujeme například:
Žlutá – kurkuma či kari koření
Oranžová – spojit kurkumu a šťávu z červené řepy
Červená – šťáva z čerstvé červené řepy nebo šťáva
ze zavařené
Tmavě hnědá – hlína, např. z květináče pokojových
rostlin (pokud je venku všude sníh)
Světle hnědá – kakao nebo karob
Šedá – popel nebo káva
Zelená – trochu prášku z mladého ječmene, chlorely a jiných řas

Modrá, fialová – šťáva z červeného zelí
Připravíme si uzavíratelné skleničky s trochou vody,
rozpustíme vybrané barvy, dobře promícháme. Děti
mohou pracovat ve skupinách a každá skupina si
vytvoří svou vlastní sadu barev. Podpořte děti, aby
objevovaly nové kombinace a testovaly, jaké všechny odstíny zvládnou vytvořit. Pak hurá testovat ven.
SNĚŽNÉ OBRAZOVKY [2]
Pomocí přírodnin a přírodních barev mohou děti samostatně nebo ve skupinách vyskládat a vybarvit
nevšední obrázky do sněžné galerie. Pokud děti potřebují, můžete společně vymyslet téma obrázků. Když
jsou všichni hotoví, projdeme si společně sněžnou galerii a prohlédneme si všechny obrázky. Každý autor si
může vymyslet název svého obrázku, a třída pak může
hádat názvy jednotlivých obrazů. Po návratu do třídy
doporučujeme navázat na práci sepsáním kratičkého
příběhu sněžného obrazu – např. popis hlavní postavy, vyprávění pohádky, popis pracovního postupu atd.
SNĚŽNÝ LABYRINT [3]
Tvoření labyrintů podporuje nejen matematickou
a prostorovou představivost. Zadejte dětem úkol, ať
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ve skupinách ve sněhu vytvoří jednoduchou spirálu
či složitější propletenou trasu, která bude mít start
a cíl. Vznikne tak několik labyrintů a skupiny se pak
mohou střídat v jejich zdolávání. Děti si často vymyslí i svá vylepšení, např. ukrytý sněžný poklad na
konci labyrintu.
SNÍH JAKO TABULE [4]
Tenká vrstva sněhu na chodníku či ledu je skvělá
pro psaní a malování. Otestujte novou tabuli těsně
u školky a namalujte geometrické tvary.
SNĚŽÍ [5]
Pokud vezmete ven sadu cedníků, mohou si děti
otestovat, jak z mraků sněží. Stačí nabrat sypký
sníh a třást cedníkem. Jedna skupina dětí vymyslela skvělou hru na sněhové obrysy. Na očištěný tmavý povrch – led, chodník, zídku, plech, prkno − se
položí přírodnina nebo postavička zvířete a „zasněží se“. Pak se opatrně postavička či přírodnina odebere a na podkladu zůstane krásný tmavý obrys.
Děti ve skupině vytvoří hned několik obrysů a druhá skupina má za úkol přiřadit k obrysům správné
postavičky či přírodniny.
2
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STROMKY S NADÍLKOU [6]
Každé dítě má za úkol vzít si jednu rovnou větvičku (pokud je hodně sněhu, doporučujeme si je
připravit dopředu, např. již na podzim ze suchých
větví keřů). První úkol je, aby se děti spojily do trojic
a vytvořily rovnoramenný trojúhelník a svázaly ho
provázky. Skupiny si pak vezmou delší rovnou větvičku a pokusí se ji přiložit tak, aby rozdělily rovnoramenný trojúhelník na polovinu. Opět je třeba vše
přivázat provázkem. Tím získají skupiny stojan pro
jejich stromeček. Celý stromek pak stačí obmotat
přírodním provázkem a ozdobit přírodninami, které
venku najdeme. Také můžeme přidat nějaké dobroty pro zvířátka. Výsledné stromečky zapíchneme
do země či sněhu a můžeme je využít jako ozdobu
kolem školky.
SNĚŽNÁ VÁHA [7]
Je těžší sklenice plná vody nebo sklenice plná
sněhu? A o kolik? O kousek, nebo je rozdíl veliký?
Jak to v terénu bez váhy zjistit? Stačí si ven přibalit
dvě zavařovací sklenice, provázek, nůžky a rovnou
větvičku (nebo ramínko). Z větvičky a provázku vyrobíme jednoduchou váhu, zavěsíme obě sklenice
nejprve prázdné, tak aby byly v rovnováze, a až pak
přidáme do jedné vodu a do druhé sníh. Doporučujeme pak sklenice zavřít. Co se stane?
SNĚHOVÉ MODELY [8]
Každé dítě vytvoří sněžnou sošku zvířete. Umístí
ji někde v domluveném terénu a pak si společně

představíme, o jaké jde zvíře a zda u nás v zimě spí,
nebo je aktivní. My jsme ve sněžné galerii měli housenku (která se omylem probudila), papouška (který uletěl), pěnkavu (která u nás přezimuje) a zajíce
(který i v zimě hledá potravu).
3D TVARY [9]
Ven do sněhu vezmeme různé nádoby a vyzkoušíme
vytvořit různé geometrické tvary sněhových „cihel“.
Tvary můžeme dál opracovávat a vyzkoušet vytvořit
krychli, kvádr, kouli, jehlan atd. Všechny tvary lze
dál i dělit (na poloviny, třetiny, čtvrtiny atd.).
SNĚHOVÁ STAVEBNICE [10]
Pokud je vhodný sníh a vznikne mnoho „cihel“ mohou děti postavit ve skupinách různé stavby (hrady,
vesnice, zvířata, postavy atd.). Další výzvou může
být postavit netradiční sněhuláky. Nejen z koulí, ale
také z krychlí, kvádrů atd.
STAVBA IGLÚ [11]
Možná se to na první pohled nezdá, ale konstrukční
úlohy v reálném světě skvěle rozvíjí matematické
dovednosti. Pokud máte dost sněhu, času i nadšení, doporučujeme se s dětmi pustit do stavby
něčeho většího. Stavět iglú jde několika způsoby
(vyhrabávat z hromady ztuhlého sněhu, stavět
postupně obvodové zdi z velkých koulí nebo vyrobených sněžných cihel – návod jak na to najdete
v časopisu Školní zahrada 2018/4, www.skolni-zahrada.cz)

TVARY VLOČEK [12]
Stačí vyrazit ven s lupou. Na tmavém povrchu lze pozorovat tvar vločky lépe. Je dobře pozorování opakovat.
KOLIK VODY JE VE SNĚHU? [13]
Je to často pro děti velké překvapení, jak málo vody
zůstane z plné nádoby sněhu po jeho rozpuštění.
Při nabírání sněhu doporučujeme upozornit děti, ať
zbytečně nádobu sněhem nepěchují. Ať pouze naberou plnou nádobu lehce „nadýchaného“ sněhu. Po
odebrání vzorku děti označí svůj odhad (hypotézu)
kam bude sahat hladina vody po rozpuštění sněhu.
V závěru pak porovnáme výsledek a naše odhady.
VELKÉ BÍLÉ PLÁTNO [14]
Přímo na sníh lze malovat přírodně obarvenou vodou
(v rozprašovači) nebo když vznikne pevnější krusta na
povrchu. Na obarvení vody doporučujeme barvy do potravin nebo ještě lépe použít přímo přírodniny – hlínu
(mnoho odstínů hnědé), kávovou sedlinu (odstíny od
černé po šedou), kurkumu nebo kari (na žlutou), šťávu
z červené řepy (na vínovou až růžovou, dle koncentrace). Pokud nemáte dost mističek pro přírodně obarvené
barvy, můžete použít někde i vodovky. Pokud sníh zpevníme, můžeme vyzkoušet na malé detaily i tlustší fixy.
Další inspirace: www.ucimesevenku.cz,
www.svobodnahra.cz, www.jdeteven.cz.
Justina Danišová, Vzdělávací centrum Tereza
Foto: Justina Danišová
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POMOCNÍCI

UČÍME SE VENKU

KDOPAK TO TU BĚŽEL?

Přehled materiálů pro výuku venku připravilo středisko Chaloupky. Z desítek pomůcek a publikací, které
v přehledu najdete, se pro zimní pobyt venku může
dobře hodit například Klíč k určování stop savců.
www.chaloupky.cz/ucime-se-venku

Knížka Svenji Ernstenové a Christine Henkelové
o stopách zvířat ve sněhu je určená pro děti od čtyř
let. Naučí-li se pozorně dívat, mohou snadno rozpoznat stopy jednotlivých zvířat. Pírka, bobky nebo
moč ve sněhu prozradí, kdo tudy kráčel sněhem
před nimi. Zjistí, jak vypadají stopy lišky, zajíce,
králíka, jezevce nebo divočáka, stopy ptáků, kočky,
psa, veverky, myši, krysy nebo jelena ve skutečné
velikosti.
www.knihykazda.cz/kdopak-to-tu-bezel

ROK V PŘÍRODĚ S MRŇATY
Zimní recepty na pobyt s dětmi venku nabízí přinejmenším ve čtvrtině svého rozsahu knížka Marie
Rajnoškové a Martina Kříže Rok v přírodě s mrňaty.
Pomůže vám přibližovat malým dětem dění v přírodě ve čtyřech ročních obdobích. Obsahuje tematicky členěné náměty – co stránka, to jedno téma. Ke
každému tématu zde najdete hry, výtvarné tvoření,
pozorování a jednoduché pokusy. Můžete jim věnovat den, nebo třeba i týden.
www.lipka.cz
HRY Z LESNÍ ŠKOL(K)Y
Peter Houghton je kvalifikovaný průvodce lesní
školy a společně s Jane Worrollovou vede celoroční lesní kroužek pro děti z Londýna a okolí. V příručce Hry z lesní škol(k)y naleznete některé z jejich
nejoblíbenějších aktivit a zároveň nasajete filozofii
lesní pedagogiky založené na budování sebevědomí a sociálních dovedností prostřednictvím pobytu
v přírodě. Zábavné, rukodělné a dovednostní aktivity pro malé dobrodruhy předkládá kniha v úpravě
pro rodiny a přátele. Její kouzelné ilustrace a jednoduché pokyny snadno děti vtáhnou do zázračného světa přírody. Aktivity jsou vhodné pro děti
od 3 do 11 let. Přestože je kniha psána především
pro rodiče, vychovatele a učitele, kteří budou hry
usměrňovat v roli průvodců lesní školy, pokynům
a obrázkům bez potíží porozumí i děti.
www.knihykazda.cz/hry-z-lesni-skolky

SLYŠÍŠ, JAK MLUVÍ STROMY?
Co všechno můžeš objevit v lese? Mají stromy svůj
vlastní jazyk? Musí děti stromů chodit do školy?
Proč se lesní zvířata bojí lidí? Peter Wohlleben odpovídá na otázky, které jsou neobvyklé, originální
a často velmi zábavné. Jeho snadno pochopitelné
a téměř vždy překvapivé odpovědi umožňují dětem

JAK CÍLEK LÍDU NAŠEL
Výtvarník František Skála vypráví, jak Cílek podniká
cestu lesem tak trochu z donucení, protože ho kdesi kdosi vypudil ze staré nory. Stavba domku i pozdější setkání s Bulínkem z rodiny Strombulínů, s Pirdekem, „co bobky nastražil“, s černým slimákem
Brunem anebo s tajuplnou poustevnicí Lídou jsou
sledem drobných slavností, překvapení a radostí:
Cílek je totiž cestovatel a filosof v jednom...
www.meander.cz/zanr/jak-cilek-lidu-nasel

BUBLAVÝ RECEPT
Pro vytváření krásných zamrzlých bublin lze
použít i běžný bublifuk. Odolnější recept ale pochází od paní učitelky Andrey Tláskalové ze ZŠ
Zbiroh, které se osvědčilo:
200 ml teplé vody
35 ml kukuřičného sirupu
35 ml saponátu na nádobí
2 polévkové lžíce cukru
Smícháte a směs strčíte na chvíli do mrazáku.
Pak se teple oblečete a jdete ven vyfukovat
bubliny.
Rozhovor s Andreu Tláskalovou:
https://ucimesevenku.cz/moje-cesta-ven
Foto: Justina Danišová
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vidět život v lese zcela odlišnými očima. Talentovaný vypravěč čerpá z mnoha desetiletí vlastních
zkušeností lesníka a ochranáře přírody a zároveň
se opírá o nejnovější vědecké poznatky. Kniha Slyšíš, jak mluví stromy? je sice určena hlavně pro děti
od 6 do 8 let, ale líbí se i mnoha mladším (již cca od
3,5 roku) i starším, a dokonce i mnoha dospělým.
www.knihykazda.cz/peter-wohlleben-slysis-jak-mluvi-stromy-co-vsechno-muzes-objevit-v-lese
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