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Miniškolička při Třebíčském 
centru učí děti šikovnosti a 
samostatnosti. 

 Antonín Zvěřina

Prolézačky a pískoviště jsou běž-
ným vybavením  dětských hřišť a par-
ků, novinkou je v Třebíči dětská ven-
kovní kuchyňka. Od dubna slouží 
veřejnosti a najdete ji u budovy Tře-
bíčského centra. Vítaní jsou všichni 
malí kuchaři, kteří by si chtěli zkusit 
vařit v kuchyňce pod širým nebem. 

„Peníze na realizaci této kuchyňky 
získalo Třebíčské centrum z projek-
tu Třebíč přátelská rodině a věříme, že 
bude příjemným zpestřením dětských 
her všech, kteří ji navštíví,“ informova-
la lektorka Věra Hlůšková.   

„Děti rády napodobují dospělé, takže 
jsme jim připravili pultíky, sporáč-
ky, mají k dispozici spoustu nádobí,“ 
shrnula Hlůšková. Nechybí místo 
na posezení, aby se výtvory moh-
ly „jako“ ochutnat, případně nabíd-
nout. Vaří se z produktů přírody, co 
dá okolní trávník a děti chodí sbírat 
i šišky, kůru, větvičky, což jsou také 
vhodné suroviny pro vaření. 

Pokud jde o dva sporáčky, samo-
zřejmě nejsou pro elektrickým prou-
dem či je nenapájí energií plyn. 
„Dětem stačí, že mohou otočit knofl í-
kem. Je to hra,“ poznamenala Hlůš-
ková.

Nádobí sem přinesly učitel-
ky, nějaké věci doplnily maminky. 
„Kuchyňka je na veřejném prostranství, 

takže ji mohou využívat i maminky 
s dětmi z okolí. Měli jsme obavu, zda se 
náčiní nezačne ztrácet, ale naopak nám 
ještě přibylo,“ potěšilo Hlůškovou. 

Miniškolička má název Heřmánek 
a používá prvky Montessori pedago-
giky. „Má za cíl podporovat dítě v jeho 
přirozeném rozvoji a samostatnosti,“ 
vysvětluje Hlůšková. 

Hlavním mott em této pedagogiky 
je slogan: Pomoz mi, abych to doká-
zal sám. „Děti zatloukají hřebíčky, 
řežou pilkou, ale to všechno samozřej-
mě pod dohledem,“ naznačuje Hlůš-
ková.

Doplňuje, že předškoláci třeba pře-
sypávají jáhly, fazole, obilí, a tím pro-
cvičují zručnost. A když se to nepo-
vede? Inu, pak si vezmou smetáček a 
lopatku a smetou, nebo se aspoň o to 
pokusí, co vysypaly.

Každé dítě si může vybrat práci, 
které se chce v té chvíli věnovat. Vez-
me si tác, na něm je připravená určitá 
dovednost, tedy „práce“ a odejde na 
malý kobereček, což je jeho vymeze-
ný prostor. 

„To všechny děti vědí a respektují to,“ 
upozornila Hlůšková. Ale není to 
tak, že jednu hračku bude mít jedi-

nec napořád. Určitě ho po čase omr-
zí a vrátí ji. A pak mají šanci si ji užít 
jeho vrstevníci. 

„Stává se, že k hrajícímu přijde jeho 
kamarád a má zájem si s ním hrát. Pak 
záleží na něm, zda ho do svého prosto-
ru pustí či nikoli, a ten to musí respek-
tovat,“ poukazuje Hlůšková.

Netahají se o hračky? „Ze začát-
ku, když v září nastoupí, tak se to stá-
vá,“ přiznává Hlůšková. Lektorky 
děti postupně učí, k čemu kobereček 
slouží. Ty si ho samy připravují a také 
uklízejí.

Takže se nabízí další otázka, vyrůs-
tají zde noví řemeslníci? Odměnou 
je smích. „Děti baví dělat to, co dělají 
dospělí,“ odpovídá Hlůšková. 

V miniškoličce může být maxi-
málně sedm dětí od dvou do tří let. 
Tyto děti už pak nastupují do mateř-
ské školy. „Jsme vlastně přípravka pro 
mateřskou školu. U nás si děti zvyknou 
být bez maminek,“ vysvětluje Hlůško-
vá.

Některé děti chodí jednou týdně, 
některé dvakrát i vícekrát. „Velice nás 
těší, že o naše zařízení je zájem,“ neta-
jila Hlůšková. Přece jen individuální 
přístup někteří rodiče oceňují.

Předchozí řádky ovšem vůbec 
neznamenají, že by děti trávily čas 
jenom v uzavřené místnosti.

 „Naopak, hodně času trávíme venku 
na vycházkách, zkoumáním přírody a 
světa kolem nás, což patří k pravidlům 
miniškoličky,“ dodává lektorka Hlůš-
ková.

MALÍ kuchaři a kuchařky u jednoho ze dvou sporáčků. Foto: Antonín Zvěřina

Děti vaří v nové venkovní kuchyňce


