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Konečně se všechny děti dočkaly setkání s kamarády a návratu do “svého” lesa. Předškoláci mají před
sebou poslední týdny, než vyrazí do světa. Pedagogové sklízí plody péče o jejich rozvoj – vidí, co vše se
děti v lesní školce naučily. V květnu jsme oslavili Mezinárodní den lesních školek se záměrem ukázat,
že venku je bezpečně. Každá lesní školka se s ním musí vypořádat, a teď by mělo být i vám rodičům
zřejmé, co to konkrétně znamená. Pravidla bezpečného pobytu v přírodě můžete využít i na vašich
výletech s dětmi ven. K bezpečí patří i dobré vybavení - česká firma Boll vám opět nabízí slevu na lesem
osvědčené batohy či spacáky. V ALMŠ jsme během května pracovali na třech grantových žádostech
najednou a také na programu seminářů 2021/22 určených nejen lesním školkám. Moc si přejeme, ať
se podaří v létě uspořádat vzdělávací festival – Letní školu, kam již dvanáctým rokem zveme zahraniční
odborníky a sdílíme dobrou praxi, aby se týmy lesních školek měly čím inspirovat do nového školního
roku. Další lesní zprávy přijdou až v srpnu, i s ohlédnutím za touto velkou událostí.
Radostný závěr školního roku vám přeje
Tereza Valkounová

Advokační aktivity ALMŠ jsou podpořeny z programu ACTIVE CITIZENS FUND, který je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 a který v ČR spravuje Konsorcium,
které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke
snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy.

Červen

(ukázka z připravované knihy Johany Passerin: Svátky a tradice)
Tráva na louce a obilí v poli roste do výšky malého dítěte. Po svátku Letnic můžeme už jasně vidět, že se tvoří klasy.
Květy se začaly měnit v plody. Barvou prvních plodů je červená, podle níž dostal v češtině měsíc červen své jméno.
Byliny rostou silou slunce a pokud chceme využít jejich léčivou moc, nyní nastává čas sběru a zpracování. Pro některé
děti přichází také čas loučení se školkou a odchod do velkého světa (tj. do školy). Tyto děti se z učedníků stávají mistry,
z květů semínky. Krásnou metaforou může být pampeliška, která vykvete, zavře se, pak se zase otevře a vypustí do
světa svá semínka s padáčky.
Děti, které žily v rytmicky uspořádaném rámci, v cyklickém čase, a byly vyživeny láskyplnou péčí, měly dostatek času
na hru, spánek a jídlo, nebudou mít se změnou obtíže. Z lesní školky si odnášejí poklady: důvěru ve svět, v sebe sama,
zvědavost, sociální schopnosti a cítění, otevřenost, silnou vůli, odhodlání překonávat překážky a optimismus, pozitivní
přístup ke světu. Takto popisuje Godi Keller kompetence pro život.
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Jak pracujeme s pravidly
V rámci Mezinárodního dne lesních školek jsme zahájili kampaň Venku je bezpečně, kde představujeme situace, se
kterými se v lesních školkách pravidelně setkáváme a pravidla, která je potřeba dodržovat, aby byly pro děti příležitostí
k učení a ne hazardem. A jak s pravidly pracují konkrétní lesní školky? V lesní školce Vlčí doupě to vidí následovně:
“Nejdeme cestou zákazu. Dětem neříkáme ne, spíše jim nabídneme přijatelné podmínky. Čvachtání v kaluži? Až si obuješ
gumáky. Chcete se mlátit klacky? Ano, ale jenom po nohách.” O pravidlech a bezpečí referuje lesní školka Na Větvi:
„máme vytyčená místa, kde musí děti čekat, ale v těch úsecích mezi tím běhají svobodně. Na některé lidi působíme, že máme
nevychované stádo, ale tak to opravdu není,“ vysvětluje ředitelka Zuzana Koreňová.

Oslavy dne lesních MŠ
Dne 3. května jsme slavili Mezinárodní den lesních školek,
přičemž se zároveň jednalo o den, kdy se do mateřských
škol se po dlouhé době vrátily všechny děti. Ve dne oslav
jsme pozvali redaktory do lesního klubu Hvězdy v lese,
který má své zázemí v blízkosti obory Hvězda. Zde mohli
společně s dětmi a průvodci vyrazit na toulky blízkou
oborou. Povedenou reportáž společně s fotografiemi
najdete například na prahaskolska.cz a aktuálně.cz.

Skutečně zdravá škola
Program Skutečně zdravá škola rozvíjí kulturu stravování v ekologických, ekonomických, sociálních a zdravotních
souvislostech. Téma jídlo je natolik univerzální a komplexní, že prostupuje prakticky všemi vzdělávacími oblastmi
a jeho prostřednictvím lze naplnit velkou část očekávaných vzdělávacích výstupů. Dne 17. června se koná online
konference Jedlá školní zahrada.
Nezbytnou součástí zdravého vývoje je kontakt s přírodou, kde se nachází spektrum přátelských
bakterií. Proč je kontakt s přírodou nezbytný, a jak svědčí nejen dětem, se dozvíte v článku.
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Pedagogický diář
Hledáte dobrý dárek pro průvodce vaší lesní školky?
Spoluprací a vzájemnou podporou těch, které spojuje nadšení a láska ke smysluplnému vzdělávání, vznikl Pedagogický
diář, kterému může každý pedagog svěřit své myšlenky, probrat možnosti řešení a udělat akční plán. Za podobou
Pedagogického diáře stojí 7 inspirativních učitelů, kteří byli mezi nominovanými nebo finalisty Global Teacher Prize
CZ, Daniel Pražák, a také 7 vzdělávacích organizací včetně Asociace lesních mateřských škol. Výroba probíhá výhradně
v České republice a stojí za ní kreativní grafické studio českého papírnictví PAPELOTE. Díky spolupráci s Člověkem
v tísni koupí zároveň finančně podpoříte projekt Lepší škola pro všechny, který pomáhá k zvyšování vzdělávacích šancí
českých dětí ohrožených chudobou.
Více na www.pedagogickydiar.com.

Sleva 20 % na Boll
Vše, co Boll dělá, se řídí základní filozofií vytvářet věci, které lidem přinesou
radost, zpříjemní jim život, budou dlouhodobě dobře sloužit a používané
materiály budou šetrné k životnímu prostředí. Nyní přináší slevu 20 % na nákup
spacáku, batohu a dalších vybavení do přírody i do města. Slevový kód obdržíte
u svého průvodce. Koupí podpoříte také fungování ALMŠ. Více na www.boll.cz.
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