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PROČ A JAK VÉST ŠKOLKU ZELENĚ? 

Za stav životního prostředí nejsou odpovědné pouze velké podniky, zemědělství či energetika; odpovědná 
je i každá domácnost, kancelář či v našem případě školka. Tito malí „činitelé“ mají na znečištění prostředí 
zhruba třetinu podílu. Proto bychom si měli uvědomit, že i naším každodenním chováním doma i v zaměst-
nání přímo působíme na naše životní prostředí. 

Na úřadech či v institucích financovaných z veřejných prostředků, jako jsou např. obecní, městské či kraj-
ské úřady, školy nebo školky, se setkáváme s termínem zelené úřadování, které označuje jejich environ-
mentálně příznivé chování. Zahrnuje jednak systémová opatření zaměřená zejména na provoz a chování 
a jednak nakupování. Příkladem takového chování může být tisk na obě strany papíru nebo třeba zata-
hování žaluzií na noc, aby neunikalo teplo. 

Populární se stává i zelené nakupování. Je to způsob nákupu či zásobování, při kterém se bere v úvahu 
dopad vybraného zboží a služeb na životní prostředí. Vybírají se produkty, jejichž negativní vliv na život-
ní prostředí je co nejnižší. Mezi kritéria výběru patří recyklovatelnost, biologická rozložitelnost, materiální 
a energetická náročnost výroby, zdravotní nezávadnost, transportní vzdálenost od výrobce ke spotřebiteli atd.

Zdroj: www.veronica.cz, upraveno (red)

úVOdNíK

ObSAh

Vážená paní učitelko, váže-
ný pane učiteli, vážení přá-
telé a příznivci předškolní-

ho vzdělávání, přinášíme vám již 
třetí číslo Informačního bulletinu 
pro mateřské školy zapojené do 
projektu Mrkvička, který spojuje 
mateřské školy kraje Vysočina se 
zájmem o ekologickou  výchovu. V 
rámci tohoto projektu se nám kro-
mě bulletinů, poštovní a e-mailové 
rozesílky zatím podařilo připravit 
pro zájemce z vašich řad několik 
seminářů, celokrajskou konferen-
ci a návštěvu pracoviště lesní ško-
ly Jezírko. Několika zájemcům jsme 
také poskytli radu či pomoc, za-
půjčili některé materiály či poskytli 
kontakt na hledané odborníky. Le-
tos o prázdninách jsme se také s 
početnou skupinou z vašich řad po-
tkali na třídenním zážitkovém se-
mináři na Chaloupkách. Plánujeme 
udělat další podobnou vícedenní 
akci o příštích prázdninách. 
V první polovině nového školní-
ho roku vám můžeme nabídnout 
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další společné akce: 26.9. Toulavý 
autobus po školkách Vysočiny či 3 
semináře Mikrokosmos s Helenou 
Nováčkovou. Pokud byste chtěli 
hledat inspiraci u vašich kolegyň ze 
sousedních krajů, můžete navštívit 
18. října jihočeské či pardubické re-
gionální setkání učitelek Mš či 15. 
listopadu olomoucké regionální se-
tkání. Kromě toho proběhne celo-
státní konference pro Mš dne 5. 
října na Toulcově dvoře v Praze. 
Pokud se inspirujete tímto číslem 

bulletinu a najdete v něm něco, s 
čím bychom vám mohly být nápo-
mocny, nebojte se zavolat či napsat 
k nám na Chaloupky, o.p.s. Přeje-
me vám do další práce mnoho síly a 
radosti a těšíme se na vaše případ-
né podněty ke zlepšení naší práce 
či příspěvky o dobré praxi ve vašich 
Mš. Kontakt na šéfredaktorku Bul-
letinu: koutna.iva@seznam.cz.  

Marie Rajnošková a Jana Čížková,  
Chaloupky, o.p.s.
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Chtěli bychom se podělit o naše projekty, 
které jsme realizovali v rámci EVVO. Náš šVP, 
který jsme před rokem inovovali, jsme právě 
zpracovali v duchu podpory myšlenek EVVO. 
Nápadem pro nás byl příběh o Marťánkovi. 
Napadlo nás, že Marťánka využijeme jako hlavní 
motivační prvek v našem programu. když jsme 
náš program spouštěli, do naší školky zavítal 
kamarád z Marsu, do každé třídy jeden. Nechali 
jsme si je pro náš program vyrobit ve firmě NOE 
Lipník nad Bečvou. No a cílem je seznamovat 
marťánky se životem na Zemi, co se tady děje, 
s tradicemi, s přírodou a jejími zákonitostmi atd. 
V duchu programu pak realizujeme spoustu akcí 
s rodiči, z nichž Vám posílám příspěvky (z naše-
ho webu). Každý rok oslavujeme či připomínáme 
si jiný světový či významný den, loni to byl 
Den vody, Den ptactva a společně se Zš jsme 
připravili víkendovou akci ke Dni Země. Letos 
jsem se zúčastnila se svou kolegyní konference 
o ekologické výchově v Brně (sice spadáme pod 
Vysočinu, ale chtěli jsme se podívat, jak to dělají 
jinde) a tam nás velmi inspirovalo takové to 
„živé“ předávání zkušeností. Uvidíte, co se s na-
šimi nápady dá dělat… 

Monika Kovalská, ZŠ a MŠ Nové Veselí,  
pracoviště MŠ Kamarád

(Dva ze zaslaných projektů −žijeme zdravě a Chráníme 
naši přírodu − najdete v této Mrkvičce v rubrice Nápa-
dy a náměty.)

cO NOVÉhO V mRKViČcE

 

EKOLOgicKÁ VýchOVA
→

2  Poznávám osobně lidi, kteří se v ekologických 
organizacích pohybují už roky, mají za sebou kus 
mravenčí práce, o které mnoho neinformovaných 
nemá ponětí. Člověk se musí sklonit před jejich 
pokorou, neúnavností a optimismem. Profesně 
postupně získáváme výbavu komunikačních tech-
nik a strategií, jak komunikovat o tomto tématu 
s lidmi, kteří mají třeba jinak srovnané hodnoty, 
abychom hledali společná řešení, aniž bychom 
zraňovali, uráželi.
V praxi určitě použiji nebo zpracuji spoustu kon-
krétních nápadů na aktivity s dětmi. Jsem nadše-
ná vlastně ze všeho, co nám zatím bylo prezento-
váno. Také jsem se díky semináři Olgy Medlíkové 
o argumentaci dobře připravila na pedagogickou 
poradu ohledně ekologického grantu, který jsem 
chtěla obhájit a kterou předcházely silné emoce, 
strach a obavy. Díky poznatkům ze zmiňovaného 
semináře jsme všichni odešli důstojně a se zod-
povězenými otázkami.

Lenka Wildová, MŠ Markušova, Praha 4:
1  Ke specializačnímu studiu jsem se přihlásila 

proto, že jsem chtěla pro školku, která má ekolo-
gické zaměření, vytvo-
řit plán EVVO, který 
by byl platným doku-
mentem a pomohl by 
i ostatním pedagogic-
kým pracovnicím v je-
jich environmentálně 
výchovném působení 
na děti.
2  V praxi jsem použila již několik nápadů, ak-

tivit a zajímavých momentů, se kterými nás jed-
notliví lektoři pravidelně, láskyplně a tolerantně 
seznamují.
Poděkování patří organizátorům i pozvaným lek-
torům, kteří přijížděli a ochotně nám předávali 
podněty k naší práci ředitelek či učitelek (např. 
Iva Koutná, Marie Kordulová, aleš Máchal, Jiří 
Nešpor, Marek Herman, Magdalena Kapuciáno-
vá, Marie Moravcová, Hana Korvasová, Blaže-
na Hušková, Lenka Skoupá, Zdena štefanideso-
vá, aleš Bednařík, Kateřina šafránková a Květa 
Kruger, Olga Medlíková, Eva Kopecká a mnoho 
dalších). S každým jménem se mi ihned vybaví 
zážitek, veselá příhoda nebo momentka, která 
obohatila náš život. Dále bych chtěla vzpome-
nout podzimní listopadový víkend, kdy jsme měli 
možnost strávit čas pod „vedením“ Marka Her-
mana, který do naší party vložil pouto, které nás 
spojilo, a troufnu si říct, i spojuje nadále.
Na kouzelné přírodovědně přínosné vycházce 
s Evou Kopeckou jsme v Tichém údolí (Suchdol-
-roztoky) měli možnost projít krásnou předjarní 
scenérii Prahy, a uvědomit si tak, že i velkoměsto 
může být a je plné přírody a života.
Práce ředitelky a učitelky se neobejde bez pláno-
vání. Pro tento účel máme k dispozici dvě velice 
tolerantní lektorky Marušku a Ivu, kterým vdě-
čím za nahlédnutí do zákulisí plánování výchovně 
vzdělávací práce. Na základě toho bylo cílem se-
stavit plán EVVO v našich školkách.
Každá z nás má jiné pracovní podmínky, přesto 
nás po celou dobu studia spojoval stejný cíl – 
co nejvíce začlenit jakýmkoliv způsobem environ-

mentální výchovu do života své školky. 
Chtěla bych všem, kteří se na studiu podílejí, 
touto cestou poděkovat a popřát mnoho úspě-
chů, dosažení vytyčených – ať již krátkodobých, 
či dlouhodobých cílů – a také popřát příjemnou 
pracovní atmosféru ve vašich školkách.

Mgr. Janeta Benešová, ředitelka MŠ Buková, 
Praha 3:
Být účastníkem kurzu koordinátora environmen-
tální výchovy, to neznamená pouze být proškolen 
v oblasti třídění odpadu… Stačí přeci vědět, co pa-
tří do kterého kontejneru, která společnost mi ten 
který kontejner dodá, kdo danou surovinu je scho-
pen zpracovat, a je-li někdo schopen nám za na-
střádané suroviny ještě zaplatit. Mohlo by se zdát, 
že takové informace, budou-li kvalitní, by mohly 
stačit. Ovšem školení pro koordinátory EVVO na 
Toulcově dvoře mnohonásobně předčilo všechna 
má očekávání. Být koordinátorem ekologické vý-
chovy opravdu neznamená pouze vědět, kam pa-
tří ten který odpad. Být dobrým koordinátorem, 
znamená být především člověkem, který si je jistý 
sám sebou. Svými myšlenkami, postoji, názory, ži-

votním stylem i zájmy, pro-
fesionálním vystupováním, 
jednáním s dospělými, dět-
mi i úřady. Toho všeho se 
týkají naše víkendové blo-
ky. Jednotliví přednášejí-
cí se střídají a každý ná-
sledující svým přístupem, 
přínosem, vystupováním, 

lidskostí, zkušenostmi i profesionalitou převyšu-
je předcházejícího. ať se jednalo o aleše Máchala 
z brněnské Lipky, který nás zasvětil do úvodu eko-
logického myšlení a poodhalil některé z „mýtů en-
vironmentální výchovy“, Ivu Koutnou ze Vsetína, 
která nás potrápila se školním plánem EVVO (ale 
díky za to, jako první jej máme!!!), Olgu Medlí-
kovou, která nás učila vyjít z konfliktu, případně 
se do něho nedostat, Marka Hermana, který nás 
zavedl do jemného a zranitelného světa psycho-
logie, Jirku Nešpora z Lipky, který si s námi hrál 
jako s malými dětmi... Ti všichni nám předali kus 
svých úžasných zkušeností a my je jako pochodeň 
neseme dál na naše mateřské školy. Věříme, že 
právě zde je to semínko, které vyklíčí, vyroste a na 
svět se bude dívat tím správným pohledem. Věří-
me v to, vždyť bez víry se snad ani tato práce dělat 
nedá. Obrovské poděkování patří organizátorům, 
zajišťovatelům a dobrým duším celého projektu 
Martině Chvátalové a Tomáši Hodinovi. Díky. 

Kontakty:
ZČ HB Botič, Středisko ekologické výchovy 
hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Kubatova 32/1,  
102 00 Praha 10 – Hostivař | Tel.: 271 750 548
www.toulcuvdvur.cz 
Mgr. Martina Chvátalová, 
koordinátorka specializačního studia a lektorka, 
e-mail: chvatalova@toulcuvdvur.cz
Ing. Tomáš Hodina, e-mail: 
hodina@toulcuvdvur.cz

Připravila Iva Koutná
Foto Martina Chvátalová, SEV Toulcův dvůr

Více informací a fotogalerii ze 
specializačního studia najdete na 

webových stránkách:

www.toulcuvdvur.cz/vzdelavani 
/pro-pedagogy/specializacni-studium

MRKVOVÝ HRNÍČKOVÝ KOLÁČ

> 3 hrníčky jemně nastrouhané syrové 
mrkve

> 2 hrníčky polohrubé mouky
> 1 hrníček cukru
> 1 hrníček rostlinného oleje
> 3 vejce
> půl hrníčku sekaných 

vlašských ořechů a rozinek
> 1 prášek do pečiva
> 2 lžičky mleté skořice
> špetka soli

Do větší mísy vsypeme mouku smíchanou 
s práškem do pečiva, cukr, rozinky s ořechy, 
skořici a sůl. Přidáme strouhanou mrkev, 
3 celá vejce, olej a důkladně promícháme. 
Těsto vlijeme do vymazané a moukou vysy-
pané formy a pečeme v předehřáté troubě 
při 180 °C 50–60 min.

Připravila Alena Vařejková,  
Ekokcentrum Paleta Pardubice
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KdE VŠUdE  
mOhOU býT ŠKOLKy ZELENÉ?

Zelené mohou být v mnoha ob-
lastech: 
→ Spotřeba energie – zavést 
úsporně energetická opatření, na-
příklad izolovat své budovy, vy-
lepšit systém vytápění – topit jen 
v době, kdy jsou budovy využívá-
ny, lépe utěsnit okna (ale pozor na 
zvýšenou potřebu větrání; v ideál-
ním případě lze zavést rekuperaci), 
nebránit proudění teplého vzdu-
chu. Vybírat energeticky nenároč-
né elektrické přístroje a osvětlení. 
→ Voda – šetřit vodou (úsporné 
baterie, úsporné splachování WC, 
nádobí nemýt pod tekoucí vodou, 
ale v myčkách, využívání užitkové 
vody). 
→ Odpady – prevence vzniku od-
padů (pít vodu z kohoutku, šetřit 
papírem – netisknout zbytečně, 
oboustranný tisk, nepoužívat věci 
na jedno použití), zavést tříděný 
odpad, recyklovat odpadky.
→ Čistění a úklid – zavést opat-
ření, která omezí znečištění (roho-
že), zavést kritéria čištění a úklidu, 
používat ekologicky šetrné čisticí 
prostředky, správně dávkovat. 
→ Interiér – upřednostňovat pří-
rodní materiály (dřevo FSC), co 
nejméně hliníku a PVC aj.
→ Nákup – kupovat ekologické 
kancelářské potřeby (např. dřevě-
né výrobky, výrobky bez organic-
kých rozpouštěděl aj.). 
→ Doprava – omezit jízdu autem, 
využívat veřejnou dopravu, kola. 
→ Stravování, občerstvení – po-
kusit se zajistit potraviny z míst-
ních zdrojů, biopotraviny či Fair Tra-
de výrobky, pít vodu z kohoutku. 

PROČ USiLOVAT O ENViRON-
mENTÁLNĚ/EKOLOgicKy PříZ-
NiVý PROVOZ?

Tzv. zelené úřadování napomáhá 
díky pořizování environmentálně 
příznivého zboží a služeb k ochra-
ně životního prostředí. Navíc se 
tím vytváří i příjemnější a zdravější 
prostředí pro děti a zaměstnance 
a přispívá se ke snižování nákladů. 

Zelené úřady, školy a další insti-
tuce se svým chováním stávají pří-
kladem pro ostatní občany či firmy. 
Upřednostňováním ekologicky pří-
znivých výrobků zároveň podporují 
jejich uvádění na trh a obecně sti-
mulují ekologické inovace. 

JAK ZAČíT SE ZELENOU 
ŠKOLKOU, RESP. SE  
ZELENým úřAdOVÁNím?

Tak především: kdykoliv. Může 
se začít celým „balíkem“ opatření, 
ale má smysl zavádět je i postup-
nými kroky. Je dobré si nejprve ne-
chat schválit záměr zřizovatelem 
či vedením organizace. K správné-
mu fungování je nutné motivovat 
všechny zaměstnance, nejlépe for-
mou školení. Zavedená opatření 
je dobré zabezpečit například for-
mou závazné směrnice. 

KdE SE můžETE dOZVĚdĚT VícE? 

Podrobnější informace naleznete 
na stránkách věnovaných zelenému 
úřadování (www.zeleneuradovani.
cz) či v publikaci Standardy zelené-
ho úřadování, která je ke stažení na 
stránkách sdružení Veronica, kde 
naleznete i seznam odkazů a litera-
tury či opatření zeleného úřadování, 
které se snaží sdružení dodržovat. 

Zdroj: www.veronica.cz, upraveno (red)

EKOLOgicKy ŠETRNý VýRObEK

Značku Ekologicky šetrný výrobek propůjčuje Ministerstvo život-
ního prostředí ČR, které ve spolupráci s Agenturou pro ekologicky 
šetrné výrobky připravuje i směrnice pro hodnocení jednotlivých vý-
robků. Posuzuje se výroba produktu (emise, spotřeba energie, uvol-
ňování prchavých látek), jeho životní cyklus (z čeho je vyroben, jak 
se likviduje, spotřeba energie a surovin na výrobu) i obal.

Značka vypovídá o tom, že daný výrobek je ve své kategorii šetr-
nější k životnímu prostředí než ostatní obdobné výrobky (např. vo-
dou ředitelná nátěrová barva mezi ostatními nátěrovými barvami 
apod.).

cO JE TO FAiR TRAdE?

Spravedlivý obchod
Fair trade (do češtiny nejčas-

těji překládaný jako spraved livý 
obchod) vytváří poměrně malou, 
ale významnou alter nativu k sou-
časnému ekonomickému modelu: 
je to způsob obchodování, který 
podporuje malé výrobce a zaměst-
nance v chudých zemích světa. 

Fair trade je založený na 
předpo kladu, že lepší než chudým 
zemím a jejich obyvatelům posky-
tovat almužny ve formě charity 
či nevhodné rozvojové pomoci je 
umožnit jim takovou účast na me-
zinárodním obchodu, která přispě-
je ke skutečnému rozvoji společ-
nosti a hospodářství těchto zemí. 
Fair trade současně dává nám, 
spotřebitelům, jedinečnou mož-
nost snadno a účinně podpořit jiný 
ekonomický model, dát hlas jiné-
mu způsobu obchodování a výro-
by a v nepo slední řadě získat velmi 
kvalitní výrobky za dobrou cenu. 

Mezi principy fair trade patří: 
→ vyloučení zbytečných obchod-
ních prostředníků, kteří ukra jují 
výrobcům z jejich výdělku; 
→ zamezení zneužívání dětí 
v procesu výroby;
→ dodržování základních zdra-
votních a sociálních standardů, jak 
je definuje Mezinárodní organiza-
ce práce ILO;
→ vyloučení geneticky modifiko-
vaných surovin a dodržování eko-
logicky šetrných postupů v země-
dělství i ve výrobě. 

Výrobcům se za jejich výrobky 
platí smluvně stanovená férová 
cena, která plně pokrývá náklady 
na výro bu a živobytí a umožňuje 
investice do zpracovatelských za-
řízení, zkvalitňování výroby, zvy-
šování odborných kapa cit apod. 
Zemědělci jsou díky prostřed-
kům z fair trade například schop-
ní získat certifikaci ekologického 
zeměděl ství, která je pro ně mnoh-
dy finančně nedostupná, ačkoliv se 
ve svých zemědělských postupech 
požadavkům certifika ce blíží.

K minimální stanovené výkupní 
ceně fair trade výrobků se připočí-
tává ještě příplatek – tzv. sociální 
prémie, která se nevyplácí jednotli-
vým pěstitelům, ale putuje do spo-
lečného fondu družstva nebo firmy, 
z něhož se na základě rozhodnutí 
členů družstva (příp. zaměstnan-
ců firmy) financují různé sociálně 
a environmentálně oriento vané 
projekty v místě. Například bolivij-

ské družstvo El Ceibo investu je do 
zlepšování dopravní infrastruktury, 
aby mohlo svou úrodu kakaa snáze 
dopravit na trh, indičtí Tea Promo-
ters India zase zřídili střední školu 
pro děti sběračů čaje, kteří pracu-
jí na jejich plantážích, a další děti 
z okolí. 

Kde jsou fér?
Kampaň Fairtradových měst je 

aktivní v 19 zemích světa a více 
než 910 měst po celém světě je již 
nositelem tohoto titulu. Města se 
mohou stát fairtradová při splnění 
pěti kritérií:
→ vytvoření řídící skupiny za úče-
lem podpory fair trade ve městě;
→ město oficiálně podporuje fair 
trade – podpora fair trade je sou-
částí strategických dokumentů;
→ v místních obchodech a kavár-
nách jsou dostupné fairtradové 
produkty;
→ místní organizace podporují 
fair trade (školy, nevládní organi-
zace, církve, knihovny aj.);
→ místní média informují o fair 
trade.

Mezi Fairtradová města (Fair-
trade towns) patří: Londýn, Li-
verpool, Manchester, Dortmund, 
Hannover, Brusel, Antverpy, Ko-
daň, Malmö, Dublin, Belfast, Flo-
rencie, Řím či Vancouer nebo San 
Francisco. 

V České republice byla kampaň 
zahájena v lednu 2011. Koncept je 
blízký například městům Litomě-
řice, Brno, Třebíč nebo Vsetín, ve 
kterých je fair trade systematicky 
podporován již několik let. Proza-
tím žádné město v České republice 
není Fairtradové město, několik jich 
ale již splňuje některá kritéria. Měs-
to Vsetín nedávno požádalo o při-
dělení statusu Fairtradového města. 

Užitečné odkazy: 
→ www.fair-bio.cz
→ www.fairtrade.cz 
→ www.fairtrade-asociace.cz
→ www.fairtradovamesta.cz
→ www.svetvnakupnimkosiku.cz
→ www.usilitonanas.cz

Zdroj: www.veronica.cz, upraveno (red)
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EKOLOgicKÁ VýchOVA

 TIPY NA VHODNÉ 
HRAČKY A VYBAVENÍ DO MŠ

Doporučujeme „drumbeny“ − 
bubno-stolko-sedátka, která mají 
například na olomouckém Sluňá-
kově, najdete je na http://drum-
ben.com/.

Další tipy na hračky najdete na:
→ http://www.duhovykramek.
cz/nase-prirodni-hracky,6.html
→ http://atelier-tilia.webnode.
cz/hracky-pro-deti/
→ http://www.sapito.cz/
→ http://nahoupacimkoni.web-
node.cz/
→ www.kukysek.cz

Kapsáře: 
→ http://www.sapito.cz/
detske-kapsare-c-28.html?-
zenid=6tm3g08f3jrpphmgb-
58n72mb80

Nábytek pro děti: 
→ http://atelier-tilia.webnode.
cz/prodejni-galerie/nabytek-pro-
deti/

Alena Kohoutová, Sluňákov  
− centrum ekologických aktivit  

města Olomouce, o. p. s., 
www.slunakov.cz

Irena Nüssli,  
MŠ Semínko, Praha 15:
1  Cítím spoluzodpovědnost 

za údržbu pestrého a zdravého 
životního prostředí. Když ma-
lým předškolním dětem ukáže-
me jednoduché procesy vývoje 
rostlin, zvířat a krajiny, vytvoří-
me u nich vztah, který jim zůsta-
ne už na celý život. Přes ty naše 
nejmladší holátka působíme na 
jejich okolí. Budoucnost našeho 
prostředí je v rukou našich dětí. 
To, jak se my dospělí chováme 
a co děláme, je vzorem pro to, 
jak se v dospělosti budou cho-
vat oni. 
2  Specializační studium 

EVVO, které je zdarma a inves-
tuji do něj pouze svůj čas, mi 
velmi usnadňuje přípravu ekolo-
gických aktivit u nás ve školce. 
Dostávám spousty nápadů a ná-
mětů na aktivity, které už jsou 
hotové – napsané, stačí je jen 
uskutečnit, a to už je hračka. Se-
znamuji se s řadou ekologických 
organizací, se kterými lze dále 
spolupracovat. Studium mi nabí-
zí nové podněty při mé práci ve 
školce, ať už je to přímá práce 
s dětmi, můj profesní růst, psa-
ní grantů, informování o našich 
aktivitách v místním tisku, nebo 
spolupráce s dalšími organizace-
mi školkami a školami.
Studium navštěvují nejen uči-
telky, ale i ředitelky Mš, takže 
při řešení organizace ekologické 

 CESTY LESNÍ 
MATEŘSKÉ ŠKOLY

Na internetových stránkách 
občanského sdružení Ekodomov 
v Praze-Dejvicích najdete přehled 
akreditovaných seminářů k lesním 
mateřským školkám. Například: 
Jak funguje lesní mateřská ško-
la 22. 9., Vybavení a bezpečnost 
s dětmi v přírodě 22. 9., Lesní ma-
teřské školy a legislativa 6. 10., 
Ekolístky I. aneb EVVO v kostce 
6. 10., alternativní pedagogické 
směry v lesní Mš 27. 10., Ekolístky 
II. 10. 11. Podrobnosti na: http://
www.ekodomov.cz/ekocentrum-
sarynka/akce-v-ekocentru/cesty-
lesni-materske-skoly/.

Zdroj: Ekodomov, o. s.

 PORADENSTVÍ PRO VÁS

rádi za vámi zdarma přijedeme 
a poradíme. V rámci projektu Mrk-
vička mohou pedagogové mateř-
ských škol kraje Vysočina využít in-
dividuální poradenství. Pomůžeme 
například se zpestřením jídelníčku 
prostřednictvím bioproduktů a ne-
tradičních potravin, s tříděním od-
padů a dalším. Neváhejte nás na 
Chaloupkách kontaktovat. (www.
chaloupky.cz)

↓ Odpadová princezna – z programu Aleny Kohoutové ze 
SEV Sluňákov. Foto: SEV Sluňákov

Pokračujeme v povídání o specializačním studiu pro školní koor-
dinátory EVVO v MŠ (viz Bulletin Mrkvička 2/2011). Zeptali jsme 
se účastníků studia, které jako první v České republice realizuje 
SEV hl. m. Prahy Toulcův dvůr: 

1. Jaká byla vaše motivace se do studia přihlásit?
2. Co vám studium přináší?

aktivity nám, učitelkám, ředitel-
ky hodně poradí s legislativou 
a my jim zase s organizací tříd-
ního plánu. Navzájem spolupra-
cujeme, pomáháme si a stali se 
z nás přátelé. 
Jednotlivé učební bloky vedou 
profesionální odborníci, autoři 
knih, zkušení lektoři, psycholo-
gové, pracovníci ekologických 
center, pedagogové a další, kte-
ří nám přicházejí pomoci, pora-
dit, podpořit v naší důležité prá-
ci s dětmi. 
Všem nám jde o jedno, zakotvit 
v dětech vztah k přírodě, který 
má v sobě každý z nás. Každý ve 
výchově preferuje něco jiného, 
tak mám možnost si uvědomit 
i věci, na které někdy zapomí-
nám a které jsou důležité. Na ví-
kendy strávené v krásném a pří-
jemném prostředí se moc těším, 
odnáším si spousty zážitků a ka-
marádských vztahů. Díky orga-
nizátorům mi studium připadá 
jako posezení s přáteli, při kte-
rém se dozvím spousty informa-
cí, které mi pomáhají v profes-
ním i soukromém životě.

Eliška Leblová, MŠ Smolkova, 
Praha 12:
1  Psala jsem pět let ekologic-

ké granty, které jsme vlastně 
skoro vždycky dostali, ale vaři-
la jsem z vody. Cítila jsem veli-
ké rezervy a měla jsem zájem na 
tom pracovat.

↓ Program o lese s Jiřím Nešporem ze SEV Lipka.
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NÁPAdy A NÁmĚTy

Projekt Chráníme naši přírodu 
vznikl z potřeby naučit děti již od 
předškolního věku starat se o pří-
rodu a potažmo naši planetu Zemi. 
Záměr vznikl zhruba před pěti lety 
a impulsem bylo získání grantu na 
vybavení základní školy i mateřské 
školy barevnými kontejnery na tří-
dění odpadu. školáci pod vedením 
paní učitelky Novákové si na pod-
poru celého projektu připravili pro 
naše děti scénku, ve které se právě 
děti nevhodně chovají v lese. Di-
vadlo se našim dětem moc líbilo, 
a tak aktuálně školáci opět scénku 
připravili asi po třech letech, ten-
tokrát však příběh převedly na zví-
řecí kamarády.

Předškolní děti se svými učitel-
kami pak téma nutnosti ochrany 
přírody rozvedly více ve svých tý-
denních plánech, kde se děti moh-
ly dovědět, proč třídit, jaké jsou 
druhy odpadu, seznámily se tím 
s různými druhy materiálů, co je 
to recyklace a jaké jsou vlivy člově-
ka na přírodu. Poté jsme do všech 
umýváren, do kuchyně školní jídel-
ny a do vestibulu nainstalovali ba-
revné kontejnery na papír, plast, 
bioodpad a ostatní (směsný) od-
pad. Každoročně se snažíme téma 
zabývající se nutností třídit vypro-
dukovaný odpad, a tím ulehčovat 
přírodě, znovu otevírat, protože 
opakování je matka moudrosti, ob-
zvláště u nejmenších dětí.

Kromě toho, že jsme ve školce 
umístili koše na tříděný odpad, jsme 
si vymysleli kamarády – baterko-
žrouta, hliníkožrouta a víčkožrou-
ta. Použité baterie a hliník zatěžují 
přírodu mnohem více než jiné ma-
teriály, proto jsme vyhlásili soutěž, 
kterou každý rok opakujeme. Sou-
těž probíhá od října do května a cí-

VE ŠKOLiČcE KAmARÁd chRÁNímE NAŠi PříROdU

PROJEKT žiJEmE ZdRAVĚ

lem je nasbírat co největší množství 
použitých monočlánků. Každé dítě 
soutěží samo za sebe, ale do soutě-
že je zapojena nejen celá rodina se 
širokým příbuzenstvem, ale máme 
zprávy, že baterie sbírají i kolego-
vé rodičů v práci, čímž se okruh lidí 
třídících baterie velmi zvyšuje, a to 
je dobře. a baterkožrout si lebedí 
a cpe břicho baterkami a děti oslo-
vuje touto básničkou: Milé děti, to 
mám hlad, víte, co mám nejvíc rád? 
Do bříška mi dejte jen baterky kaž-
dičký den. Ty si s chutí dávám rád 
ve Školičce Kamarád. Když se najím, 
nemůžu se ani hnout, jsem totiž ško-
ličkový baterkožrout. 

Taktéž hliníkožrout a víčkožrout 
se cpou, co jim břicho stačí. Nasbí-
raná víčka pak využíváme k tvoři-
vým i didaktickým hrám (děti tří-
dí barvy, soutěží ve třídění, vytváří 
obrazce apod.). Z nalepených ví-
ček se nám již podařilo postavit 
obřího sněhuláka a dinosaury.

Ve sběru hliníku nesoutěžíme, 
ale jsme rádi, že se děti i rodiče za-
pojují. Děti totiž vždy řádně poučí-
me, proč to dělat, a ony zase poučí 
svoje rodiče. Likvidace odpadů pak 
probíhá buď klasicky jako u plastu 
a papíru – do větších kontejnerů 
v rámci obce –, nebo ji zajistí od-
borná firma, která přijede a baterie 
i hliník si odveze. a lidé, kteří tvrdí, 
že třídění nemá smysl, protože se 
to stejně odveze na stejnou sklád-
ku, se velmi mýlí a je to jejich ali-
bismus, proč to nedělat. Může se 
stát, že někde skončí tříděný od-
pad na skládce a ne na lince pro 
třídění, ale to jsou podle nás indivi-
duální případy. Každý přece zodpo-
vídá za své chování a jednání sám, 
takže je to vždy osobní rozhodnu-
tí konkrétního člověka, zda třídit 

Projekt žijeme zdravě jsme 
připravili u příležitosti Světové-
ho dne boje proti kouření, který 
si připomínáme 17. 11. Celý pro-
jekt spočíval v tom, aby se rodi-
če spolu se svými dětmi zamysle-
li, jak žijí. Srdíčková anketa zněla 
otázkou: „Napište, jak vaše rodi-
na žije zábavně a zdravě.“ anke-
tě předcházela informační kampaň 
o zdravém životním stylu, správ-
né životosprávě, duševní hygieně 
a dalších zajímavostech týkající 
se této problematiky. rodiče tak 
mohli získat spoustu nových, zají-
mavých, ale hlavně důležitých in-
formací řešících zdraví ať už dětí, 
či dospělých. Ten, kdo se chtěl do 
projektu zapojit, si pak doma vy-
robil srdíčko jakékoliv velikosti, 
do něj napsal odpověď na anket-
ní otázku a srdce přilepil na strom 
zdraví umístěný ve vestibulu ma-
teřské školy.

Do projektu se zapojilo celkem 
22 rodin. Z celkového počtu 79 
dětí to sice není mnoho, a je vi-
dět, že zdraví je pro spoustu lidí 
samozřejmá věc. Odpovědi, které 
rodiče se svými dětmi napsali do 
srdíček, nás velmi potěšily. Spous-
ta rodin se snaží žít zdravě a dodr-
žovat správnou životosprávu, např. 
tím, že jedí hodně ovoce a zeleni-
ny, často vypěstovanou na vlast-
ních zahradách, zařazují do jídel-
níčku ryby, cereální výrobky, snaží 
se omezit sladké, sportují, chodí 

často na procházku do přírody, 
a tu se snaží chránit tím, že třídí 
odpady, a do budoucna tak zajiš-
ťují lepší životní podmínky na naší 
planetě.

I naše školní jídelna nechtěla 
zůstat stranou a do projektu se 
zapojila tím, že pro celý týden při-
pravila stravu právě ze zdravých 
výrobků, které se tak často nepou-
žívají, jako např. polévky s cizrnou, 
pohankou, nebo připravila pokrmy 
dle netradičních receptů. 

Vyvrcholení celého projektu 
proběhlo v tělocvičně mateřské 
školy za účasti všech dětí, kte-
ré se svým poučným programem 
navštívil šašek Bumbác a na svém 
konkrétním příkladu dětem ukazo-
val, jak se žije nezdravě a naopak. 
Nakonec všem dětem, které se do 
projektu se svými rodiči zapojily, 
rozdal pamětní medaile s logem 
žijeme zdravě, zdravé cereální 
oplatky, a těm, kteří se nezapojili, 
aspoň rozdal vitamínové bonbóny 
s hroznovým cukrem. I mlsat se dá 
přece zdravě, chce to jen trochu 
více času na zjištění složení výrob-
ků, které kupujeme. Naše zdraví 
přece není automatická věc a mu-
síme se naučit ho chránit. 

Proto: „žijte zábavně a zdravě 
i vy!“

Monika Kovalská, ZŠ a MŠ Nové Veselí, 
pracoviště MŠ Kamarád

Foto: www.ms.noveveseli.cz

bude. a když budeme děti učit tří-
dit od malička, v budoucnu to bude 
pro ně již samozřejmost. Chceme 
přece našim dětem i dalším gene-

racím zachovat zdravé životní pro-
středí a nezničenou přírodu, ne?

Monika Kovalská, ZŠ a MŠ Nové Veselí, 
pracoviště MŠ Kamarád

Foto: archiv ZŠ a MŠ Nové Veselí
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POmOcNíci
→

mi a nepotřebnými informacemi si 
zaneřáďujeme mozek – kolik hodin 
denně se díváme na televizi, jak 
bez přestání čteme nesmysly v no-
vinách, jak se dokola necháváme 
vtáhnout do žabomyších sporů 
v politice, jak si doslova necháváme 
propírat mozek záplavou stupid-
ních reklam… a přitom všem bez 
zájmu míjíme to, co je pro nás 
důležité. Píšu to proto, abyste si 
pořádně uvědomili, že malé dítě je 
velmi, velmi citlivé. abyste věděli, 
že existují mechanismy, které 
mohou dítě silně, nebo dokonce 
nevratně poškodit. a že jsou věci, 
které malé dítě nezbytně nutně 
potřebuje pro svůj zdravý vývoj. 
a nakonec abyste také věděli, 
že součástí vaší odpovědnosti je 
o těchto mechanismech vědět. 
Vypněte už konečně tu podělanou 
televizi, aspoň na rok nebo na 
dva. Nebo víte co? Vyhoďte ji na 
smetiště. Běžte s dětmi do lesa 
nebo spolu něco dobrého uvařte. 
Dítě se nepokazí. Výchova se ne-
zvrtne. žádné „se“ neexistuje. Jen 
my a naše dítě. To my, rodiče, jsme 
zodpovědní za výchovu. a kdo 
ubližuje dětem, tak půjde do pe-
kla. Spadla klec. 

MARŤANŠTINA 
Výchova dětí je světem, kde 

marťanský pohled na věc může-
te používat horem dolem, abych 
to odborně řekl. Každý z nás má 
v duši ukryto ono malé dítě, které 
se těší, raduje a nemůže se dočkat 
druhého dne… ale také se bojí, 
má strach, že se mu něco nepo-
daří nebo že nebude pro někoho 
dost dobré, aby jej mohl mít rád. 
V marťanštině slovo „žít“ znamená 

 EKOŠKOLKY 
A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Praktický manuál pro aktivní 
rodiče, pedagogy a zřizovatele 
mateřských škol. autorka: Tereza 
Vošahlíková, vydalo Ministerstvo 
životního prostředí 2010. Pub-
likace je v elektronické podobě 
dostupná na: http://www.mzp.
cz/osv/edice.nsf/ 

 DO ČISTA, 
O ENVIRONMENTÁLNĚ  
ŠETRNÉM UKLÍZENÍ

Jelikož ve školách často nará-
žíte na problematiku ekologicky 
šetrného uklízení, zde je tip na 
publikaci, kterou vydala brněn-
ská Veronica. Možná tam najde-
te zajímavé tipy a inspiraci nejen 
pro provoz školy, ale i pro vaši 
domácnost. Publikace je též do-
stupná v elektronické podobě 
na: http://www.veronica.cz/do-
kumenty/do_cista.pdf.

 DESATERO 
DOMÁCÍ EKOLOGIE 

Zcela nové a přepracované vy-
dání úspěšného titulu Desatero 
domácí ekologie z pera Mojmí-
ra Vlašína, Petr Ledviny a ale-
še Máchala. Ilustroval rostislav 

úplně obyčejné věci: vidět stromy, 
ptáky, oblohu, dýchat, chodit, těšit 
se na nový den, vnímat vůni čer-
stvého rohlíku... prostě být úplně 
v pohodě a vědět o tom. Uvědo-
mit si, co vlastně chcete a jak věci 
opravdu jsou. 

FILOSOFIE MEDVÍDKA PÚ 
Znáte medvídka Pú a jeho fi-

losofii? Je kouzelná. Pú říká: Je 
mi dobře, když mám v pořádku 
tři věci: 

1) nic mě nebolí, 
2) mám plné bříško, 
3) mám teplý pelíšek. 

Nic mě nebolí, znamená, že mě 
nic nebolí. Mám plné bříško, zna-
mená, že mám plné bříško. a mít 
teplý pelíšek znamená, že mám 
někde svoje oblíbené místo, kde 
se cítím bezpečně. Když tohle 
mám, můžu být šťastný medví-
dek. To stačí ke spokojenému ži-
votu. Můžou se mi podařit ještě 
dvě věci. Když se mnou budou 
v pelíšku lidé, kteří mě mají rádi 
a které mám rád já – tzv. „moji 
lidé“. a když si najdu činnost, kte-
rá mě baví a ze které umím mít 
radost. Všechno, všecičko ostatní 
už je vlastně jaksi navíc. Zkuste si 
doma vychovat svého medvídka 
Pú. a když budete mít pocit, že se 
vám nic nedaří a budete nespoko-
jeni, tak si položte ony tři otázky: 
Bolí mě něco? Mám plné bříško? 
a mám teplý pelíšek? 

Marek Herman,  
marek.herman@centrum.cz,  

v Praze, duben 2011
Foto Marta Šušorová,  

Magdaléna Kapuciánová

V této rubrice vás Mrkvička informuje o publikacích, metodických 
materiálech a pomůckách, které mohou být užitečné pro realizaci 
ekologické výchovy ve vaší mateřské škole. Rádi přidáváme i od-
kazy na webové stránky či organizace, které realizují či podporu-
jí ekologickou výchovu předškolních dětí, nebo pozvánky.

Pospíšil. Obsahuje z 80 % nové 
texty − vyzkoušená doporučení 
a náměty. Obsah publikace:
→ Pár slov na začátek (a. Máchal)
→ 1. Energie (P. Ledvina)
→ 2. Voda (P. Ledvina)
→ 3. Nakupování (P. Ledvina)
→ 4. Ovzduší (M. Vlašín)
→ 5. Odpady (M. Vlašín)
→ 6. Doprava (P. Ledvina)
→ 7. Zahrada (M. Vlašín)
→ 8. Potrava a zdraví (M. Vlašín)
→ 9. Příroda (M. Vlašín)
→ 10. globalizace a lokalizace 
(a. Máchal)
→ Literatura 

Vydala Síť ekologických pora-
den ve spolupráci s Ekologickým 
institutem Veronica. Publikace je 
dostupná v elektronické verzi na: 
www.veronica.cz.

 DNES VAŘÍM JÁ

Společnost dm drogerie vydala 
dětskou kuchařku, která dětem 
krok za krokem přibližuje po-
stupy přípravy pokrmů a pomá-
há jim orientovat se v kuchyni. 
Kuchařka vznikla ve spolupráci 
s hlavním dodavatelem biopotra-
vin do prodejen dm. řada recep-
tů proto také obsahuje suroviny 
v biokvalitě. Kromě toho je sou-
částí kuchařky také malý „výlet“ 
na ekologickou farmu, stručná 
historie vaření, základy zdravé 
výživy a představení principu fair 
trade. Důvodů, proč vařit s dět-
mi – samozřejmě s ohledem na 
jejich věk a s maximální opatr-
ností –, je hned několik: děti zís-
kávají sebevědomí, zkušenosti 
a pocit bezpečí, jsou samostat-
nější, zlepšují koordinaci a moto-
riku, posilují tvořivost. V nepo-
slední řadě si již od útlého věku 
osvojují uvědomělý přístup ke 
stravě a zásady správné výživy. 

Zdroj: tisková zpráva dm
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Prostory
Budova školky bývala stodolou 

zemského statku, nyní jsou budo-
vy po rekonstrukci a slouží k eko-
výchovným účelům. Jsme rádi, že 
můžeme pracovat v místě, které 
bylo po staletí spjato s péčí o půdu 
a zvířata. My jsme se přidali s péčí 
o děti. 

Vnitřní prostory školky jsou vy-
malované přírodní kaseinovou bar-
vou. Jako přísady jsme použili tva-
roh, hlinku a včelí vosk. Nábytek je 
z druhé ruky. Využili jsme nabíd-
ku jedné školky, která si pořizova-
la nové vybavení a nám přenechala 
nábytek, který už nepotřebovala. 
My jsme ho upravili a dozdobili 
ubrouskovou metodou. 

Když nakupujeme zařízení nové, 
hledáme takové, které je z přírod-
ních materiálů. Stejně to děláme 
i s hračkami. 

Materiály
K výtvarným a pracovním čin-

nostem používáme často přírod-
ní materiály: listy, kukuřice, oře-
chy, brambory, šípky, sušené květy 
a další věci, které najdeme. Pou-
žíváme dřevěné pastelky, voskov-
ky vyrobené ze včelího vosku, mo-
delínu si vyrábíme z těsta, barvy 
na malování si dokážeme vyrobit 
z tvarohu, ze slupek od ořechů, 
barevných květů i hlíny. Vyrábíme 
recyklovaný papír, z vosku motáme 
svíčky, z vlny děláme ozdoby. 

V administrativě používáme re-
cyklovaný papír. Odpad třídíme ve 
všech třídách, kancelářích i v ku-
chyni. Úklidové prostředky, mý-
dla, prášky na praní a prostředky 
na mytí nádobí používáme ekolo-
gické, značky Ecover. Na umývá-
ní oken a dezinfekci se nám také 
osvědčilo tradiční používání octa.

Pobyt venku
Cílem nás, učitelů mateřské 

školy, je nenosit přírodu do inte-
riérů, ale chodit za ní ven a vidět 
ji v jejím přirozeném prostředí. 
Jednou v týdnu chodíme ven na 
celé dopoledne. Nejčastěji do lesa, 
do starého jabloňového sadu či 
do meandrů potoka Botiče. Ven-
ku pozorujeme ptáky, jak si staví 
hnízda, kachny na potoce, v rybní-
ce čolky, raky, pulce a žáby.

Často chodíme i na pole, kde 
pomáháme se zemědělskými pra-
cemi – setím obilí, kukuřice, sáze-
ním brambor a řepy, pomáháme 

EKOLOgiE V mATEřSKÉ ŠKOLE SEmíNKO

při okopávání řepy a sbírání man-
delinek, při sklízení. V areálu Toul-
cova dvora působí sdružení Sraz, 
které se zabývá chovem původních 
hospodářských plemen. Děti na-
vštěvují zvířata ve výbězích. Mají 
možnost pozorovat, jak rostou 
a jak se starají o mláďata. 

Na zahradě máme kompost, 
kam nosíme zbytky ze záhonů, 
trávu a zbytky zeleniny a ovoce od 
svačiny. V kompostě žijí žížaly ale 
i ponravy zlatohlávků, sviňky a svi-
nule. Děti si je vyhrabávají a pozo-
rují nebo prohlížejí v kelímkových 
lupách. Pítko pro ptáky ze staré-

ho pekáče slouží k napojení ptá-
ků vodou. Na plotě kolem zahrady 
máme krmítka, kam si ptáci chodí 
pro semínka slunečnic. Nejčastě-
ji sem létají straky, sojky a sýkory. 

Na zahradě se snažíme vysa-
zovat a vysévat zejména domácí 
dřeviny a byliny. Důvodů je hned 
několik, chceme, aby děti pozna-
ly staré druhy, které se již tolik 
nepěstují, víme, že na domácích 
druzích častěji žije hmyz, a tak 
k nám budou častěji létat ptá-
ci, jichž je tento hmyz potravou. 
Dalším důvodem je i to, že domá-
cí druhy dřevin jsou levnější. Také 
pěstujeme stromy a keře, které 
mají plody, jež se dají jíst. Vysa-
dili jsme ostružiny, lísky, rybízy, 
jahody, jabloň, hrušeň, mišpuli, 
muchovník, rakytník, arónii, oske-
ruši a další.

Začali jsme spolupracovat s pěs-
titeli sdruženými v o. p. s. gen-
gel, od nich získáváme semena 
původních českých rostlin, které 
se chystáme pěstovat, a naše vý-
pěstky budeme zase distribuovat 
dál mezi rodiče a návštěvníky. Do 
záhonů sejeme mrkev, ředkvičky, 
saláty, hrášek, dýně, bazalku, ked-
lubny i okrasné rostliny jako např. 
slunečnice, len, afrikány, krásněn-
ky, slezové růže a další.

Zaléváme dešťovou vodou. 
Ve svahu v zahradě Mš Semín-
ko máme zabudované dvě cister-
ny, do kterých je svedena dešťová 
voda ze střechy školky. Dešťovou 
vodu používáme i při hrátkách 
s vodou na zahradě.

Na zahradě máme místo s vel-
kými částmi kmenů stromů. Děti 
si zde hrály na vláčky. Nyní, jelikož 
dřevo nebylo nijak ošetřeno proti 
hmyzu, trouchnivěním se postup-
ně rozpadá. Mnoho hmyzích zá-
stupců si zde našlo úkryt. Vrbo-
vý domeček, který jsme společně 
s učitelkami vysadili poblíž nádrže 
s vodou, skýtá v teplých měsících 
místo příjemného úkrytu. V části 
zahrady máme divočinu, kde ros-
tou kopřivy. Na nich je možné po-
zorovat housenky běláska kopři-
vového. Do záhonů plných květů 
zalétají často včely a čmeláci. Ven 
si děti mohou brát kelímkové lupy 
a košíky různých velikostí, ve kte-
rých pak přinášejí různé krásy na 
zahradu i do školky. živáčky, kte-
ré uloví (sviňky, sviňule, pavou-
ky, mravence, střevlíky, ruměnice, 
berušky, nosatce…) a v lupách si 

PříKLAdy NíZKOENERgETicKých bUdOV mŠ A EKOŠKOLEK

→ Nízkoenergetická školka v Mariánských lázních:
http://www.msskalnikova.websnadno.cz/Uvod.html, 
foto: http://www.msskalnikova.websnadno.cz/BOUraNI-STarE-
a-STaVBa-NOVE-SKOLKy.html
→ http://www.praha.eu/jnp/cz/home/zivot_v_praze/projekty/
praha_6/nova_ms_velvarska.html
→ www.msvelvarska.cz
→ http://eko-skolka.cz/index.php/pisnice/onas
→ www.skolka-maitrea.cz
→ www.ekoskolka-rozarka.cz/
Tipy na přírodní barvy na interiéry: 
→ http://www.rigi.cz/index.php?showid=220&typ=rIa
Ukázka uplatnění ve waldorfské školce v Plzni: 
→ http://www.rigi.cz/index.php?typ=rIa&showid=496

připravila Alena Kohoutová, Sluňákov − centrum ekologických aktivit města 
Olomouce, o. p. s., www.slunakov.cz
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LESNí mATEřSKÁ ŠKOLA

Investice do školek je investicí do bu-
doucnosti

Je nerozum stavět dům podle nejmoder-
nějších technologií s použitím nejkvalitněj-
ších materiálů, ale bez pevných základů. 
Souvislost mezi výší investic do předškol-
ního vzdělávání a mírou konkurenceschop-
nosti dané země je zajímavá: „…stát by 
měl v zájmu své konkurenceschopnosti 
mnohem více investovat a podporovat fázi 
vzdělávání, která se vlastně ani za klasic-
ké vzdělávání nepočítá – mateřské školky. 
řada výzkumů ze světa ukazuje, že zdale-
ka největší výnos z dolaru či koruny vlože-
né do vzdělávání přináší právě investice do 
předškolní výchovy…“ (respekt, 9/2011). 
Nositel Nobelovy ceny za ekonomii James 
Heckman ve svých studiích ukazuje, že 
návratnost investic do vzdělání je nejvyš-
ší právě v předškolním věku. „Skandináv-
ské země, které obvykle vysoce bodují jak 
v mezinárodních testech vzdělanosti, tak 
v celkové konkurenceschopnosti, kladou 
na předškolní výchovu mimořádný důraz.“ 

Školky, kluby či babičky
rádi bychom vychovali děti, které se 

v životě neztratí. Pro rodiče předškoláků 
je v současnosti situace složitá – mnoho 
předškolních zařízení bylo zrušeno, tra-
diční komunitní a rodinná soudružnost 
vymizela a kapacita mateřských školek 
je omezená. Naproti tomu vznikají nové 
možnosti založené na myšlence „s dětmi 
venku za každého počasí, bez zdí a plo-
tů“. Tzv. lesní mateřské školky či lesní klu-
by jako plnohodnotný způsob předškolní-
ho vzdělávání jsou pro rodiče a pedagogy, 
které zaujala možnost vzdělávání v příro-
dě. Děti společně s nimi čerpají nekoneč-
nou inspiraci z přírody, která je každý 
den nová.

V této době nabízí tuto formu předškol-
ního vzdělávání 26 lesních klubů (zdroj: 
www.lesnims.cz). Jejich zástupci se pravi-
delně setkávají a sdílejí zkušenosti v rámci 
asociace lesních mateřských škol. Členem 
asociace je také Lesní klub Jurta z Nebo-
čad, který zahájil svůj provoz v dubnu. 

Mgr. Petra Tanglová, 725 182 397,  
www.jurta.cz/lesni-klub, FB: Lesní klub Jurta

prohlížejí, vždy zase pustí na 
svobodu. Na zahradě jsme vy-
budovali ještěrkoviště. Zahrada 
je sice orientovaná spíše na se-
verozápad, ale v jednom místě 
jsme nechali vytvořit terén tak, 
aby mohl chytat i jižní slunko. 
Tam jsme navezli hromadu ka-
menů, kde jak doufáme, se 
usídlí ještěrky. Ještěrku obec-
nou jsme na zahradě již vidě-
li, tak se jí snad po vybudová-
ní ještěrkoviště bude u nás líbit 
nadále. 

Místo výletů do zoo pořádá-
me výlety do našeho okolí a do 
chráněných krajinných oblastí, 
kde se v klidu a daleko od mas 
lidí snažíme dětem ukázat krá-
su naší přírody a pomáháme jim 
otevírat oči a vidět krásu přímo 
vedle sebe. Teprve to, co po-
znají, budou mít děti rády, a co 
budou mít rády, budou chránit. 

Strava
I v kuchyni se snažíme chovat 

se šetrně k životnímu prostře-
dí. Hodně zařazujeme biopotra-
viny, které jsou chutné, zdravé 
a jejich pěstování nezatěžuje 
přírodu tolik jako konvenční ze-
mědělství. 

Jezdíme na školky v přírodě. 
I tam, obklopeni přírodou, trá-
víme dny venku. Dokonce i jídlo 
míváme ve formě pikniků občas 
venku.

Sbírka
Jednou ročně pořádáme bur-

zu použitého oblečení. rodiče 
mají možnost prodat obleče-
ní, ze kterého už děti vyrost-
ly, a nakoupit zase použité po 
starších dětech. Při této příle-
žitosti také vybíráme oblečení 
pro sbírku do Diakonie.

Naše děti nemyslí jen na 
sebe, na dálku školka adopto-
vala chlapečka z guineje. Při 
slavnostech si děti připraví ob-
chod a prodávají vlastnoruční 
výrobky. Takto shánějí peníze 
na to, aby jejich vzdálený kama-
rád Oumar mohl chodit do ško-
ly. Myslíme si, že i tohle patří 
k ekologické výchově a k výcho-
vě k trvale udržitelnému rozvoji.

Magdaléna Kapuciánová,  
MŠ Semínko

Foto Lucie Kulhavá,  
Magdaléna Kapuciánová

JE ŠKOLKA Víc NEž UNiVERZiTA?

Předškolní vzdělávání je základním ka-
menem pro životní růst člověka. To, co 
malé dítě intenzivně, smyslově, hrou 
a zkušeností prožije, to si trvale osvojí. 
Určuje se jeho vztah ke světu i k sobě 
samému – jak bude komunikovat s dru-
hými lidmi, naučí-li se respektovat, spo-
lupracovat, pochopí-li vzájemné shody 
a rozdíly mezi lidmi apod. Nakolik bude 
motivováno k novému poznávání, učení 
se a k dalšímu sebevzdělávání. 

Marťan je malý človíček, kte-
rý přiletěl z Marsu na Zem. Ne-
poslouchá velká slova ani nevěří 
statistickým tabulkám. Ale zajímá 
ho, co lidé skutečně dělají, spíše 
než co říkají, že dělají. „Marťan-
ština“ ukazuje věci, jaké opravdu 
jsou. A je dobré vědět, že každý 
z nás máme svého malého marťa-
na uvnitř své duše… neboli vítejte u další, předposlední 
kapitoly z psychologie dětí pro mateřinky. 

Dneska to bude mít název: DROBNĚNKY PODRUHÉ 

PEdAgOgiKA A PSychOLOgiE

O mARŤÁNKOVi | 14. ČÁSt

A ZNOVU: TO ŠPATNÉ MUSÍM PŘEDAT 
Nemůžu si pomoct a musím to zopakovat: z nějakých dost 

prapodivných důvodů máme podvědomou tendenci během 
výchovy předávat dál to špatné, co jsme sami v dětství dosta-
li. Takže když z vás dělali hlupáka, budete mít podvědomou 
tendenci udělat ze svých dětí hlupáky. Budete se chovat zle 
a ani si to nebudete uvědomovat. Nebudete o tom vědět. 
Jako by vás něco k tomu nutilo. Zpočátku vás to možná zara-
zí a řeknete si: „Co to tady říkám? Vždyť to vlastně nechci…“ 
ale pokud to včas nezastavíte, časem zapomenete. a předá-
te dál, co jste sami dostali. Existuje ale ještě jiná možnost: 
že ten nekonečný řetězec ve vaší rodině alespoň rozetnete 
a zastavíte. Záleží na vás. a na vašem rozhodnutí. ale to ne-
smíte žít život, jako byste byli na výrobní lince nějakého ma-
sokombinátu. Do práce, uvařit, uklidit, zprávy v televizi, ani 
nevím, co bylo dneska v novinách… Je strašně důležité, aby-
chom se dokázali zastavit. Na deset minut denně. a zeptat 
se: Jsem spokojená? Jaký jsem dneska měla den? Co vlastně 
chci? Jak se cítím? 

DĚSÍM VÁS? 
Opravdu se to všechno tady nesnažím psát, abych 

vás vyděsil. Jde mi jen o to, aby vám někdo už konečně 
důrazně a naléhavě řekl, že věk do šesti let je prostě hodně 
důležitý. štve mě, když vidím, kolika naprosto nesmyslný-


