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Nová školka učí děti žít v sou-
ladu s přírodou, většinu času 
tráví pod širým nebem. 

� Antonín Zvěřina

Lesní mateřská škola se nachází 
v Třebíči v ulici Družstevní za Alzhe-
imer centrem a nabízí svoje služby 
od počátku letošního školního roku. 

Jejím zřizovatelem je Ekologické 
středisko Chaloupky, které se posta-
ralo o vybavení. Jedná se o jediné 
zařízení tohoto typu na Vysočině. 

„Nabízíme vlastně stejné podmínky 
jako školka běžná, pouze jsme s dět-
mi víc v přírodě, na čerstvém vzdu-
chu. V době příznivého počasí jsme 
venku i svačili a obědvali, nyní již jíme 
v maringotce,“ vysvětluje vedoucí uči-
telka Adéla Svobodová. 

Věří, že děti díky delšímu pobytu 
pod širým nebem za každého poča-
sí získávají větší odolnost proti běž-
ným nemocem. Ty jsou samozřejmě 
přiměřeně oblečené, školka rodičům 
doporučuje oblečení mnohavrstev-
né. 

I když lesní školka nemá zavedený 
vodovod, každý den se tam vozí tep-
lá voda. Ale pokud jde o nemocnost, 
ta se v podzimních měsících nevy-
hnula ani tam.

Nedaleko vidíme včelíny a tak 
nemůže následovat jiná otázka, co 
školka a včely. „S panem včelařem js-
me mluvili ještě před spuštěním provo-
zu. Úly otočil, takže včely vylétají smě-
rem od školky a nezaznamenali jsme 
jediné štípnutí. V případě problémů se 
dají umístit i jinam,“ odpovídá Svo-
bodová. 

Prostředí učitelce Svobodové 
vyhovuje, od května, kdy středisko 
prostory získalo, se tam uskutečnil 
velký kus práce. „Dříve to byla zpust-
lá zahrada, pomáhaly jsme i my učitel-
ky a na jaře se přidali i rodiče. Máme 

VEDOUCÍ učitelka Adéla Svobodová v areálu lesní mateřské školy. Foto: Antonín Zvěřina

Třebíčská lesní školka nabízí alternativu

tady týpí i stan jako venkovní zázemí. 
A k dispozici dvě maringotky, jedna 
slouží jako jídelna a v případě opravdu 
nepříznivého počasí jako zázemí, dru-
há ke spaní,“ říká Svobodová. Nasti-
ňuje, že podle hygienických norem 
může do lesní školky docházet pat-
náct dětí. 

Vysvětluje, že děti jsou venku i za 
deště. „Máme přece pláštěnky a holín-
ky,“ usmívá se Svobodová. Součás-
tí jsou i vycházky po okolí, blízko se 
nachází zalesněné Libušino údolí.

Svobodová si pochvaluje již zmi-
ňovanou podporu rodičů, zejména 
rodiny Ivety Machátové. Naši pozor-

nost upoutávají venkovní toalety, 
jiný název se nenabízí jako kadibud-
ky. „Opět musím zdůraznit, že jsme 
prošli přísnou hygienickou kontrolou, 
bez které bychom provoz nemohli 
zahájit,“ zdůrazňuje Svobodová. 

Poukazuje, že se jedná o kom-
postovatelné toalety, v zimě se tam 
počítá i s přímotopem. Inu, dříve na 
vesnicích musely na takové toalety 
děti v zimě často přes celý dvorek 
a o přímotopu si musely nechat jen 
zdát. Dále se dozvídáme, že školka 
má otevřeno od půl osmé do půl 
páté odpolední.

„Určitě děti učíme žít v souladu 

s přírodou a ohleduplnému jednání 
k ní. Založili jsme tady záhon jahod 
a plánujeme další, aby děti věděly, že 
to také obnáší nějakou práci. Společ-
ně jsme s dětmi na Den stromů jeden 
v areálu zasadili,“ poukazuje Svobo-
dová. 

V budoucnu by ráda navázala 
spolupráci třeba se zahrádkáři či 
s nedalekým Alzheimer centrem. 
„Myslíme si, že spolupráce a setkávání 
dětí se staršími lidmi je velice důležité. 
Nechceme se rozhodně izolovat, chce-
me dětem vysvětlit odlišnosti, se který-
mi se budou setkávat, aby je pochopi-
ly,“ dodává Adéla Svobodová. 

Volnočasový klub Archa Oblast-
ní charity Třebíč nabízí seniorům 
smysluplné využití volného času na 
domech s byty zvláštního určení, 
dříve domy s pečovatelskou službou, 
v Třebíči, v Hrotovicích, a v Náměšti 
nad Oslavou. 

Cílem těchto aktivit je předcházet 
vzniku sociální izolace seniorů, pod-
porují aktivní způsob života seniorů 
a rozvíjí pozitivní mezilidské vztahy. 
Na společných setkáních vzniká také 
důvěrný prostor pro vzájemné sdíle-
ní a pochopení.

Pravidelná setkání probíhají už od 
roku 2012 a program akcí je naplně-
ný společným tvořením, cvičením, 
zpíváním, trénováním paměti, výle-
ty, přednáškami i mezigeneračními 
setkáními například s dětmi z mateř-
ských škol.

„V letošním roce jsme se více zaměři-
li na arteterapeutické programy - výro-
bu keramiky a ruční tisk ubrusů, pro-
tože jsme mohli využít finanční dotaci 
ministerstva kultury v rámci projek-
tu podpory kulturních aktivit osob se 
zdravotním postižením a seniorů,“ 
říká pracovnice Charitní pečovatel-
ské služby Lenka Chalupová.  

Vysvětluje, že při výrobě keramiky 
pod vedením lektorky Zuzany Mor-
kusové se tak mohli senioři naučit 
základním technikám a postupům 
při práci s hlínou, vyzkoušet si deko-
rování keramiky prostřednictvím 

glazur a vnímat hlínu jako výjimečný 
materiál, který pomáhá odkrývat to, 
co by v člověku jinak zůstalo skryto. 

„Práce s hlínou byla pro všechny vel-
mi inspirativní, mnozí byli překvape-
ni, jaké krásné věci mohu sami vyrobit 

i v seniorském věku. Při tisku ubrusů 
s akademickou výtvarnicí Zuzanou 
Krajčovičovou si senioři vybírali pro 
svou tvorbu z několika typů barevných 
ubrusů a mnoha vzorů a tvarů raznic,“ 
informuje Chalupová. 

Výtvarnice učila seniory bar-
vy správně namíchat a následně i 
použít tak, aby vznikly neobvyklé 
barevné odstíny. Ruční tisk ubrusů 
je u seniorů velmi oblíbený, práce s 
vlastní fantazii probouzí v každém 
z nich malého či velkého umělce a 
přes počáteční ostych a obavu, že to 
nebudou umět, se vždy dílo podaří. 

Vlastnoručně originálně tištěný 
ubrus pak mohou senioři použít jako 
dárek pro někoho ze svých blízkých 
nebo ho nechají pro využití klubu 
Archa jako odměnu pro drobné dár-
ce, kteří organizaci podporují. 

„Společná setkávání jsou pro seni-
ory velmi přínosná a díky tomu, že se 
jim podaří také vytvořit zajímavou a 
krásnou věc, mohou hmatatelně zažít 
pocit své vlastní hodnoty, že nepatří 
někam na okraj společnosti, ale mohou 
i ve svém věku přinášet druhým lidem 
radost,“ zdůrazňuje Lenka Chalupo-
vá.     -zt-
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Senioři ve volném čase nezahálí


