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Jitka Hadrabová - Průvodkyně a Ekonom 

Marie Rybníčková - Pedagogický dozor a Predseda spolku 

Lenka Krčmová - Průvodkyně a studentka Pedagogické fakulty 

+ rodičové (vždy jeden z rodičů dětí, které navštěvují Lesní spolek Oslavánek, Je členem 

spolku, pro spolek je to především finančně výhodnější a to díky jednoduššímu účetnictví, 

díky kterému nevznikají náklady na externí účetní a o účetnictví se starají členové spolku) 

Aktuálně navštěvuje Oslavánek celkem 12 dětí ve věku od 2 do 6 let. Aktuálně máme tři děti 

dvouleté, tři děti tříleté, dvě holky čtyrleté, dvě holky pětileté a dva chlapce šestileté. 

Převažují u nás holky před chlapci a to v poměru 7:5 přičemž dívky navštěvují bslavánek 

častěji než chlapci a proto v denních skupinkách většinou převažují dívky. Provoz Oslavánku 

je ve dnech: pondělí, úterý, čtvrtek a pátek. 
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Rozdělení dnů a průvodkyň je násle~ující: 

Pondělí: 4 děti + Jitka 

Úterý: 6 dětí + Jitka a Soňa 
čtvrtek: 10 dětí + Jitka a Soňa 
Pátek: 3 děti + Lenka 

Jak jsem se inspirovala na seminářích? 

1) VZD~LÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ 

Z tohoto semlndft Jsem sl odnesla ndsledu}lcl podn~ty k zamy§lenl: 

- zdroje Jsou omezené 

- všichni nebo nlkdol 

Realizace ve lkolce: 
Vysvětllt dětem, že svět a zdroje, jak je vidíme a máme k dispozici nyní, se múžou velice 

rychle změnit, což bude mít dopad na náš život a život našich dětí. V zázemí Oslavánku 

nemáme prípojku elektrlny ani vody a ani vlastní studnu (podzemní voda je prfllš hluboko), 

což krásně nahrává tomuto tématu. Jsem velice ráda za tyto vlastnosti zázemí. Můžu díky 

tomu dětem (v denní pravidelnosti) vysvětlit, jak a proč zacházet s vodou a že žít bez 

elektrlny lze I 

Dále mé oslovila diskuze pfi práci s pflrodnlmi materiály: 

- Plná soustreděnost na běžné práce 

- Pozorování krásna 
- Práce s prírodnlnami nás harmonizuje 

- Děti potrebují vidět vznik něčeho z ničeho 



Těmito podněty se rídím denně při běžných činnostech, tzn. když v Oslavánku zametám -

dělám to vědomě, s láskou a s chutí mlt v zázeml čisto. Velice často _se s dětmi na vycházce 

zastavlm a upozornlm je na krásu stromu, květiny, ptačlho zpěvu atd. Sa_ma na sobě si 

uvědomuji, jak práce s hltnou při stavěni hliněné pece v zázemí mne a děti harmonizuje a 

přivádl do přítomnosti. Při obstarávání. záhonků na zahradě vštěpuji dětem vývoj pěstování 

od prvního zkypřeni púdy až po vložení hrášku do úst. 

I 
Realizace nabitých dovedností v zázemí/rozpottu a propagaci Oslavánku: 

- Nákup ovčí vlny česané (bflá a zlatá barva) a uspořádání dílny pro rodiče, kde rodiče 

spolu s průvodkyněmi tvořily Andělíčky, které jsme prodávali v „Andělském stánku" 

na Vánočnfch trzfch v Náměšti nad Oslavou. Akce byla úspěšný přínos do rc;>zpočetu 

spolku a zároveť\ propagací mezi širokou veřejností Náměště. 

- Stezka bosou nohou - v rámci jarní brigády jsme spolu s rodiči a příznivci Oslavánku 

vytvořili v zázemí stezku bosou nohou. Stezku využíváme v rámci denních programů, 

ale také jako lákadlo pro veřejnost při slavnostech a dni otevřených dvefí. 
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SEBEP~CE 

z tohoto semlnófe Jsem sl odnesla nósledujlc/ podnlty k zamyI/enl: 

- Čistit si vlastní prostor 

- Nastavování hranic 

- Být autentický, ale zárovei'\ profesionální 

- Neře~it konflikt, když jsou vyhrocené emoce 

Základem sebepéče jsou uspokojené základní potfeby 

- Jsem obchodník 



Realizace ve školce: 
Nepřenáším stereotypy, ve kterých jsem byla vychovávána, protože nejsou pravdou I Díky 

semináři Sebepéče a dalším seberozvojným kurzům, které v průběhu života absolvuji se 

zbavuji a řeším „traumata a bloky" vzniklé především v dětstvím díky neposkytnutí 

bezpodmínečné lásky od mých rodičů. Vše si plně uvědomuji a vedu děti tak, aby se 

traumatům a blokům v ranném věku predešlo. Nastavování hranic v Oslavánku realizujeme 

denně a to také díky třem dvouletým dětem, kterým Je potfeba pravidla častěji připomínat 

Díky semlnárl Sebepéče jsem nabrala více trpělivost! a důvěry sama v sebe a v nastavená 

pravidla a prl ranních kruzích vždy v tichu a s klidem čekáme dokud se nezapojí poslednf člen 

skupinky. Svolávání probíhá pomocí bubnování na bubfnek a zpěv „Bubnuje se na buben, 

pojďte děti všichni sem." Takže všechny děti vědf, co se bude dít. V tichosti a v klidu čekáme 

na posledního prfchozího. Autentický pffstup k dětem pro mě byl vždy prirozený, ale je 

profesionalita je součást naší práce a proto bychom na ni neměli zapomf nat. Vždy tedy 

předtím než projevím své potfeby, zamyslf m se nad tf m, zda Jdu dětem pffkladem a zda Je to 

dané jednání také profesionálnl. Abych mohla vykonávat práci opravdu naplno tedy být 

propojena sama se sebou tak, je opravdu důležité mít uspokojené své vlastní potřeby, tzn. 

nemít hlad, být v teplotním komfortu, být dostatečně vyspaná, nebýt nemocná, necítit 

potřebu jít na záchod. Takže pokud cf tím, že něl<terou z výše uvedených oblastí nemám 

uspokojenou - je třeba ji okamžitě uspokojit a až poté pokračovat v programu. Jsme 

obchodníci, ano tento fakt si uvědomuji již od založení Lesního spolku Oslavánek a občas 

není jednoduché balancovat nad tímto faktem a podřizování se (mnohdy jednostranným) 

požadavkům rodičů. Každopádně mám vždy pfipravený pro rodiče úsměv a přání pěkného 

dne. 

Dále mě oslovila diskuze na tomto semináfi na téma: 

- Zákaz mluvení o rodičích špatně 

- Nedělat kompromisy, ale dohody 

- Nastavit rodičům prostor pro sdíler;,í 

- Shoda / neshoda při dětských hrách 

Harmonie prostoru pro odpolední odpočinek dětí 



~ealizace nabitých dovedností: . · 
s kolegyní jsme se domluvili na zákazu mluvení o rodičích ve špatném světle, konkrétně se 

jednalo pouze o jednu rodinu, kde se snažíme spíše p71jít na to, z čeho jejich prístup k 

výchově pramení a již jsme i nabídli velice taktně pomoc, která byla však rychle odmítnuta. 

Rodičům dáváme vždy prostor pro sdílení na společných akcích jako jsou schůzky, brigády, 

evaluace atd. s dětmi jsme sl nastavily pravidlo, že pokud se některému ze zúčastněných hra 

neHbí - fekne jasně tohle se mi nellbf a pokud je tfeba průvodkyně vysvětil neshodu mezi 

zúčastněnými jasně a srozumltelně. Spaní dětí provozujeme bstěji ve spací místnosti, kde Je 

prostor vfce harmonicky uspofádán, dríve jsme vzhledem k teplotnímu rozdílu spávali občas 

v hlavní mfstnostl, kde bylo sice teplejl, ale kolem odpočívajfcfch dětí spoustu rušivých vjemu 

a lefent nebylo uspofádáno dostatečně harmonicky. Výsledek je takový, fe vice dětí usne ve 

spací místnosti než v hlavní. 

3) SVÁTKY A TRADICE 

Z tohoto semlndfe Jsem sl odnesla ndsledujlcl podn~ty k zamyJ/enl: 

' - čas byl od pradávna cyklický, lineární až od prOmyslové revoluce 

- Načerpat spirltualitu z daného okamJJku - .znovu to zažít a čerpat sílu 

Na semlnáff mne zaujalo spoustu svétkO a tradic, nyní se podělím o realliacl některých 
z nich: 

- Bohyně Brlglté a tvorba Osevního plánu 
- Vykufování šalvějí aneb čistíme a smejčíme 
- Vynášení Morany 
- Svatby královen 

- Sv. Jiří -výroba mečů z prfrodnfch materiálu 
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Jednoho krásné dne jsme zapálily s dětmi oheň, vhazovali jsme sušené květy do plamenů a přišla bohyně Brigité, která všem dětem pomazala Cedrov~-~ ~astí pros~or m~zi oči~a (třetí, oko) a společně s dětmi dala dohromady Osevní plán na pnst1 rok. Vykurovám ŠalvěJI zázem1 školky byl pro děti zážitek, přidali jsme k tomu říkanku, která vznikla naprosto spontánně při aktu vykuřování a i pro mne jako průvodkyni to byl silný zážitek. Vynášení Morany se dětem vrylo do paměti zřejmě nejvíce. Moranu jsme společně připravovaly, poté podnikly speciální výpravu k řece, kde jsme Moranu za zpěvu účelu vhodných písní hodily z mostu do řeky. Moranu jsme několik metrů podél řeky sledovali až ji splav na dobro zničil... Po vhození Morany do řeky dostaly děti Litíčko a pokračovali jiné vhodné zpěvy k této příležitosti. Děti si tuto tradici připomenuly ještě jednou na návštěvě Třebíčského Muzea Vysočiny, kde je čekal program zaměřený na tuto tradici. Ještě několik měsíců po Vynášeni Morany si děti při volné hře hrály na Moranu. Díky Moraně jsme do programu zapojily dvě pf sně: Vesna a Lada, které kolegyně hudebně upravila (zkrátila) a stali se součásti našich výprav, i ty nejmladší děti sl je pamatuji a rádi zazpívají. 
Na semináři mne oslovila tradice Svatby královen, jejfž realizace bohužel nebyla úspěšná a to z ~ůvodu malého počtu chlapců a také Jejich věkovému složení, nenašel se totiž jediný, který by se chtěl svatby zúčastnit v roll ženicha © Z čehož plyne poučeni pro příští rok: zkoncipovat oslavu například tak, že se bude každý ženit s každým v Jednom okamžiku tedy nebude pozornost upnuta na konkrétní osoby, ale bude to spíše hromadný počin. Myslím, že důvod nespolupráce byl hlavně ostych chlapců . A také nám to možná obecně ukazuje že dívky/ženy jsou na vdávání připravené pořád kdyžto chlapcl/muži potřebují čas dozrát © ' Svatého Jiřího_jsme oslavily výrobou meče z přírodnfch materiálů - šiška+ klacek+ přírodní provázek. Děti mohly poté „bojovat" s vyrobenými meči a hrát si přitom na Jiřík kt , pokořil draka zemského. 
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4) VZTAH K PAÍRO(?~ - EKOPSYCHOLOGIE 

Z tohoto semlnáfe jsem sl odneslo následujld podn~ty k zamyilenl: 
- Každý vnímá prírodu jinak 

Každý má/vnímá jiný vztah k pfírodě 
- Vztah k prlrodě se mCJle vybudovat kdykoliv 
- ,,Pedagog je lano, dltě leze samo, pedagog ho Jen jisti." 

Dále mě oslovilo diskuze na tomto semináfi na téma: 
- Pozitivní příklady musí převažovat nad negativními · 
- Děti se nejlépe učí činností (stejně jako dospělý) 
- NUDA není špatná, pokud je záměrem - vím proč a co dělám, nuda může být 

impulsem pro hru s/v pfírodě 

S) BERLÍNSKÁ EXKURZE 

z Berlinské exkurze Jsem sl odvezla nespočet vJemC, a zde Je stručné pfedstavení těch, 
které Jsem zrealizovala: 

Sdfled taHfek- dfevěný taHr, na který každé dítě dá kousek své svačiny (Ideálně sušené nebo 
čerstvé ovoce, oríšky, semín,ka atd.), poté kdo chce vezme sdílecl taHfek a všem pfl~omným 
nabídn~, jak poslední sl on sám vezme. Tento ~kvělý ~redmět učí děti poděllt'se o jídlo 
s ostatními, ochutnat pro některé neochutnané (když vidí ostatní děti odváží se ochutnat 
chutě nepoznané), zdvořilému chování (poděkování, ten co nabízí sl bere jako poslední). 
Sdílecf talířek se stal v Oslavánku hned od začátku velice oblíbeným rituálem. Praktikujeme 
ho v průběhu dopolední svačinky. 



Více zpěvu na ranním kruhu - od návštěvy Berlinské školky Robin Hood Waldkindergarten více zpíváme a to nejenom na rannfm kruhu. To že se občas děti vůbec nepřidajl a zplvám jen já nebo já a kolegyně vůbec nevadil Děti to vnlmajf a až se budou cltlt bezpečně zplvat pfed ostatními, tak budou zplvat i takové pisnlčky, o kterých byste sl mohli myslet, že jsou na děti složité a že si je nebudou pamatovat. 

Oběd u ohniště, tzn. bez stolu - začali jsme obědvat u ohniště, kde sedlme na dřevěných lavičkách (dva špalky a mezi ně položená dřevěná lať) a tedy nemáme žádný stůl. Děti sl můžou mističku s obědem položit na stehna, jednou rukou pfldržujl mlsku a v druhé drží lžíci, kterou obědvají. Menší děti sl můžou misku položit na lavičku vedle sebe a nebo k lavičce zasednout jako ke stolu. Děti řeší aktivně své pohodli u oběda a rozvíjí si tfm motoriku při vyvažování misky s obědem. V Oslavánku jsme na základě zkušeností zavedli pouze jedno jídlo k obědu, které si sami připravujeme v zázemí. Děti mají stejné bílé misky a lžíce střední velikosti. Po skončení oběda si každé dítě odnáší svou misku do kuchyně, kde probíhá mytí nádobí. K tomuto vedeme všechny (i naše dvouleté) děti. 



6) VOLNÁ HRA 

Z tohoto semindfe jsem si odnesla následující podněty k zamyšlení: 

- vštěpovat dětem, že „dobro a láska vždycky zvítězí" 

- potřeba povyšováni: 

Dříve než promluvíš tak si uvědom, zda je to Pravda? 

zda je to Laskavé? 
zda je to Potřeba? 

- Spokojenost= je mi tady dobře, cítím se v bezpečí, jsem tu rád = zapojení, zaujetí (do 

toho nelze nikoho nutit) ➔ učení 

- Volná hra je zlatý hřeb učení, prostá intelektu a rozumového důvodu, iniciovaná a 

řízená dítětem, projevem volné a svobodné vůle dítěte - dítě se nechá unášet = flow 

Odle mě oslovila diskuze na tomto semlndfl na téma: 

- Co má dělat průvodce prl volné hre? Má roli facilitátora - je zodpovědný za prostor a 

čas - přivede děti do volné hry a pak ji opět ukonči. Dává dětem přející pozornost= 

aktivní vn I mání, láskyplné pozorováni a bytí, nezasahován{! Děti to nabíjí. 

- Zaměřit pozornost na potřeby, ne na projevy= aktivní naslouchání, uznáni emocí, 

není potřeba kárat 

Realizace podnětů: 
Po semináři volná hra se více soustřeďuji na to, co s kolegyni děláme při volné hře v lese. 

Většinou kolegyně něco sbírá (drevo, bylinky) nebo tvorr (např. smeták z vrbového proutí) a 

já jsem spíše pozorovatel, který zkoumá počiny dětí a prfčiny jejich chování. Při odchodu 

z lesa používáme říkanku: ,,Vařila myšička kašičku na zeleném rendlíčku", což je pro děti 

signál, že už se jde na oběd. Dále jsme poří dlli vozík, který s sebou bereme na výpravy. Vozík 



b „ é fedměty z lesa - šišky, listy, cokoliv co 
používáme na následující pfedměty: dfe~o níeVoš Jt~ p děti se chtějí zapojit do fízení vozíku, 
chceme v zázemí použít napffklad na tvoren • ec ny 

Prlčemž sl skvěle rozvíjí motorické dovednosti a fyzickou zdatno5t 
f ~ ;r 

I 

Děti nám neustále nastavují zrcadlo, při volné hře nám děti ukazují, jak se dnešní lidé 

navzájem a sami k sobě chovají. Pozorování volné hry je pro mne vždy velké psychologické 
okénko. 

Pozorovat ➔ Reflektovat ➔ Vyhodnocovat ➔ Evaluace 
- tento seminář mne také naučil umění Evaluace, kterému jsem se z počátku bránila, protože 

nerada hodnotím a dříve jsem považovala Evaluaci za hodnocení. Po semináři jsem pojala 

Evaluaci jako techniku pozorovací s výsledkem možných doporučení, co již by mohlo dítě 
dále zvládat a tedy se posunovat. 

7) KOMUNIKACE 

z tohoto semlnófe Jsem sl odnesla nósledu}lcl podnéty k zamy§/enl: 

- ·,,haló" efekt- škatulka, ze které Je těžké člověka dostat- dělám to také? Děláme to 
všichni? 

Nebýt úplně otevfení. Ale když se dítě ptá - chce odpověď! Pokud nechci odpovědět 
- vracím otázku, např. ,,Proč se ptáš?" 

Strategické pozice při jednání dvou osob - v sedě a přes roh stolu 

Po~ud potřebuji. něco řešit s rodiči - Ideální Je neutrální púda, např. kavárna. 
NeJednat ve stoJe, raději sl sednout k ohni, pokud není Jiná možnost. 
Nemluvit před dětmi ironicky, protože ony Ironii nechápou 

Pouze 7 % čteme z obsahu řeči - soustředit se na náš postoj k ě · t ě • 
říkáme není mnohdy dúležité. v c,, 0 co O v c, 

Ptát se na prožívání dětí - na jejich pocity 



Realltace prodiskutovaných témat/doporuCenl: 
Nesahám dětem na hlavu (citlivá zóna hlavy, všlmám si jak mnoho lldl sahá dětem na hlavu, nemysli to ~patně, jen nevědomost), lepši jsou ramena. Když se děti pfekflkujl, určlme sl slgni'II, napf. polofenl ruky na mou ruku, já odpovlm dlt~ti očnlm kontaktem, fe o něm vlm a hned )ak skonči problhajlcl konverzace, věnuji pozornost čeka)lclmu dltětl. Oávém sl pozor na poullvánl Ironie pfed dětmi. Plánujeme prlrodnl lavici (z kmene stromu) pro sezenl dospělých v zbeml pod pergolou, aktuálně máme pouze lavičku u ohniště, co! nenl pf lliš vhodné miste k jednánl. 
V rámci komunikace Lesnlho spolku Oslavének směrem k vefejnostl jsme v lednu usporádall pfednéšku s nazvem „Lesnl školky aneb pflroda je jedno velké dětské h71ště", pfednáška byla vzhledem k počtu zúčastněných úspěšná. 

8) BEZPEČN~ RIZIKO 

Z tohoto semlnófe Jsem sl odnesla nósledu}lcl podn~ty k zamy!lenl: 
• Strach se dobfe prodává - škála produktů, které dltě „ochránl", sice ochránl v daný okamflk, ale nedovol! mu zlskávat zkušenosti a tim pádem v jiném okamžiku, který může být nebezpečnějšl mu můfe velmi ubllfit, protože dltětl chybl zkušenosti s rizikem 
- Bezpečl uzavirá ditě 'v „kokonu" a nedovoluje mu se vyvíjet 
- Když sl děti to (lezeni po stromu, brodění v řece, lezení ve stráni) tak s kdy a kde??? ➔ my do toho rizika jdeme a víme proč- má to jasný pedagogický záměr, děláme to vědomě 

- Dítě než se nauči chodit, tak min. tisickrát spadne na zem a díky tomu se naučí chodit - Odpovědnost a důvěra je klíčem ke svobodě UČIT SE 
- Riziko „krok za krokem", nejdřlve dítě použivá škrabku, poté nůž bez špičky a poté nůž se špičkou · 
- Argumenty pro riziko: 
1) uči se zvládat riziko - když se nenaučí, může se zranit později víc 2) děti chtějí poznat a posouvat své hranice - rozvoj 
3) pozitivní vedlejši efekty - pohyb, sebeřizeni, atd. 
4) respektováni svobody a autonomie ditěte 
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Reallzace prodiskutovaných témat/doporutenf: 

V Oslavánku používají menší děti k orezávání klacků škrabky ve tvaru Y, když už si sami 

troufnou na nůž, můfou poufívat k orezávání klacků menší nůž. Délka klacků pfi hranf dětí 

v lese/zázemí: pravidlo znf „Múfeš sl vzít klacek maximálně dlouhý jako tvoje ruka (od 

ramene ke konečkům prstů), pokud sl vybereš klacek většf - je potfeba si hlídat oba konce, 

abys nikomu kolem sebe neublffll. Pokud někoho klackem bouchneš, průvodkyně TI klacek 

zkrátí do dovolené délky Tvé ruky. 

často s dětmi podnikáme výlety do jiných lesů, párkrát se nám stalo, že 000 (cesta vedla l. 

prudkou stráni) nebyla bezpečné pro všechny děti (zejména pro ty dvouleté) a proto jsme se 

rozdělili na dvě skupiny, abychom starším dětem umofnlll pfekračovat své hranice na strmé 

cestě a všichni zároveň zůstati v bezpečí. 

Jednoho krásného zimního dne prt pfeskakovánf potoka, jeden chlapec pfi moc zbrklém 

pfeskakovánf spadl do potoka. Po celou dobu akce jsem v takové vzdálenosti od dětí, abych 

Je mohla kdykoliv „zachránit" a zároveň jim dopfála svobodu zkusit sl pfeskakovánf potoku 

bez pomoci, samozfejmě jsme se nejdrfve na cestě pfes potok domluvili a děti to chtěly 

zkusit bez mé pon:,ocl. Stála jsem hned vedle něj, takže jsem ho okamžitě vytáhla a 

s naprostým klidem jsme se vydali do zázemí, aby se mohl chlapec pfevléknout. Díky mému 

klidu i ostatní děti zůstali klidné i když byl chlapec trošku ,v šoku a plakal za chvíli se také 

uklidnil. 
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