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Děti v lesních školkách vědí, odkud vítr fouká. Nevědí jen (a to je v pořádku), jaké mají štěstí, že v lesních školkách
jsou. Je na nás dospělých zaradovat se z toho. Co vše se muselo a musí dít, aby se děti od větru, vody, země,ohně
a pozorných průvodců mohly učit tomu, jak funguje svět? Snad po přečtení lednových Lesních zpráv a při pohledu na
PF 2022 prožijete pocit štěstí, který se v nich skrývá.
Tereza Valkounová

Co dělat s dětmi venku – na sněhu i blátě
Jako děti jsme se na zimní období těšili, běhali jsme venku za každého počasí, sáňkovali nebo
lezli po stromech. Odměnou pak bylo se po celém dni venku zachumlat do deky a dát si šálek
teplého kakaa. Ale co dělat, když je zima na blátě, obloha šedá a padá studená mlha? Základem je
vhodné oblečení, ale také možnost se zahřát. „V chladnějších dnech začínáme procházky výstupem
do kopce – to kvůli zahřátí. Klidně jdeme cestou – necestou, je to lepší kvůli blátu. Bláto bývá hlavně na
vyšlapaných a vyježděných cestách, ale mimo ně pokrývá zem listí a jehličí, takže nám zde bláto už tolik
nevadí,” říká Hana Černá z lesní mateřské školy Sýkorka.
Zimní období nabízí plno příležitostí k zábavnému učení. Oblíbenou hrou, která rozvíjí zrakové,
hmatové rozlišování a paměť je Hledání symbolů zimy. Ke hře potřebujeme několik dvojic předmětů
či obrázků. Po zahradě, louce či v lese rozmístíme jednu z dvojice obrázků vloček, sněhuláků,
kameny různých barev. Druhá část dvojice je na rozložené plachtě. Děti pak už jen v okolí hledají
tvary či obrázky a přikládají do dvojic. Další tipy z lesních školek, si můžete přečíst v novém
vydání Pražské EVVOluce.
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Podcast s Terezou Valkounovou
Jsou vaše děti odolné? A co to pro vás znamená? Co se děti naučí venku v lese? Napadlo by
vás, že je to především komunikace? Co posiluje lesní školky v České republice?
Nejen to se dozvíte v podcastu Honzy Vávry Rodičovská posilovna, kde byla hostem
Tereza Valkounová.

Dostupné a čisté energie
Organizace obchodující s ropou (OPEC) mají plán příští rok vytěžit denně o 400.000
barelů více než letos. Jak jde tento plán dohromady s plány na snižování dopadů
klimatické změny způsobené zejména ropou a uhlím? To není otázka pro děti. Ale dobře
ukazuje, jak moc všichni potřebujeme smysluplnou a konzistentní politiku, vzdělávání, slova
a činy. A lesní školky mají velkou příležitost rozvíjet smysluplnost a konzistenci v tom, co říkáme
a děláme.
Vraťme se k úvodnímu příkladu s plánem těžby ropy. I tato oblast má své místo mezi Cíli udržitelného rozvoje (SDGs). Má
šťastné číslo 7 – Dostupné a čisté energie. (Ne)dostupnost energií lze zažít na vlastní kůži v leckteré lesní školce. A není to
nutně chyba, nýbrž vlastnost. To, že teplo nevznikne otočením kouzelného tlačítka, ale nanošením a přípravou dřeva do
kamen, je pro dítě velký rozdíl. Stejně tak možnost rozdělávat a starat se o oheň na venkovním ohništi. Oheň je živel nezbytný
k přežití člověka v zimě. Kolik dětí to tuší, zejména ve městech? A kolik si jich dovede představit, jak velká hromada dříví je
potřeba na celou zimu? To jsou měřítka, která je potřeba zažít, abychom skutečně rozuměli, co znamená zpráva o zvýšení
těžby ropy. A také zažili, že existuje jiný způsob. Jsou lesní školky, které pohání ohřev vody nebo provoz lednice solárními
panely. Když říkáme neplýtvej, jsme konzistentní – není zde žádné kouzelné tlačítko, které povolí nekonečnou spotřebu.
Ubývání cenných zdrojů je jednoznačně vidět. Lesní školky si tak s klidem mohou odškrtnout naplnění cíle udržitelného
rozvoje č. 7.
Jestli jste dočetli až sem, dejte autorce zpětnou vazbu jestli chcete o cílech udržitelného rozvoje v lesních školkách číst i dál.
Vážíme si času, vašeho i našeho, zpětná vazba nám pomůže rozhodnout, jak s ním co nejlépe naložit.

Co se v roce 2021 (ne)povedlo
Most do nového roku je za námi a cesta vede dál. Zastavte se s námi nad hučící řekou času a podívejte se na cestu, která
se klikatila rokem 2021. Co se na ní lesním školkám nepovedlo a co ano? Díky za všechny ty povedené kroky, řada z nich by
nešla bez vás, kdo právě tuto zprávu čtete. A z těch nepovedených kroků jsme se mnohému naučili, takže díky i za ně. Jestli
vám na tomto seznamu něco za lesní školky chybí, napište nám info@lesnims.cz. Kdo se raději dívá
kupředu, najde milníky pro rok 2022 ve shrnutí ze strategického plánování.
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