
Lesní zpravoděj #3

Milí přátelé,

právě "držíte v rukou" třetí vydání Lesního zpravoděje. Dozvíte se zde nejen o tom, co se

u nás událo, ale i o tom, co chystáme a čím žijeme.

Máme za sebou červen, měsíc nabitý energií. V Pramínku voněl už trochu po

prázdninách, ale hlavně po bylinkách - celý měsíc jsme je s dětmi sbírali, povídali si a

zpívali o nich, sušili je. Na tradiční svatojánské slavnosti jsme z nich na posvátném ohni

uvařili kouzelný nápoj. Rozloučili jsme se s předškoláky a školním rokem a trochu si

vydechli...

Prázdniny dají šanci k odpočinku, ale také možnosti užít si s námi letní tábory i práci na

novém zázemí pro děti. Těšíme se s vámi na viděnou a přejeme krásné léto!

Za Lesní klub Pramínek

Irena Honsová

Setkání bývalých Pramínků

15. června jsme se poprvé sešli s bývalými Pramínky.

Byla to dojemná setkání, nejstarším Pramínkům je už

16  let  a  studují  na  středních  školách.  Bylo  milé

pozorovat  jak se vzájemně  poznávají  a  s  lehkostí  se

zapojují do lesních her a sdílení. Jejich rodiče mezitím s

nostalgií vzpomínali na školková léta v lese.

Jsme moc rádi, že jste přišli. Pramínek ožil zase trochu

jinak.  Příští  rok  bychom  rádi  podobné  setkání

zopakovali.
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Výzkum s nejstaršími absolventy LMŠ

Shodou okolností jsme byli osloveni Lukášem Bujdákem

z fakulty Environmentálních studií Masarykovy

univerzity v Brně, zda by se „naše“ odrostlé děti
nechtěly zúčastnit výzkumu, který provádí. Konkrétně
půjde o zkoumání úzkého vztahu dětí s přírodou v

prostředí lesní mateřské školky a jeho následného

přínosu pro tyto děti – dnes již téměř dospělé.

Výzkum proběhne formou rozhovoru s nejstaršími

absolventy lesních mateřských školek u nás, bude

zjišťovat jejich specifické postoje, chování a zájmy v

jejich současném životě. Pokud by Vaše děti měly
zájem se do výzkumu zapojit, kontaktujte, prosím,

přímo Lukáše na adrese: lukasluso.bujdak@gmail.com.

Svatojánská slavnost

Tradiční Svatojánská slavnost byla opět plná emocí.

Naplnili jsme pytlíčky bylinkami pro zdraví, zapálili

posvátný oheň a uvařili kouzelný nápoj. Provázely nás

svatojánské písně a shlédli jsme pohybově dramatické

vystoupení Pramínků. Předškoláčci se po setmění vydali

na stezku odvahy do lesa, kde se setkali s kouzelnými

bytostmi a hledali zlaté kapradí. Tato stezka je

symbolická. Vede děti na další cestu životem. My, kteří
zůstáváme, jim ze srdce přejeme, aby je v životě
provázela radost, a aby zvládly překonat všechny

překážky, které je čekají. Svatojánskou slavnost

obrazem můžte shlédnout zde.

Zahrada Světýlek - chystání zázemí pokračuje

Podařilo se nám pronajmout krásnou zahradu blízko

říčanské hájovny. Týpí je postaveno, nová kadibuka na

cestě. Místo maringotky jsme se rozhodli pořídit

krásnou mongolskou jurtu. Věříme, že nám bude

dlouho a dobře sloužit. Je však potřeba nejprve

připravit základy a položit dřevěnou podlahu. Pokud

bystě měli čas a chuť přiložit ruku k dílu, dozvíte se

více informací zde.

Letní tábory v Pramínku

S  dětmi  se  budeme  setkávat  i  o  prázdninách  na

tradičních příměstských táborech.

Máme  poslední  dvě  volná  místa  na  táboře  Lesem
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křížem krážem, v termínu 8. - 12. srpna. Je určen pro

starší  děti,  od 8 do 12 let. Budeme putovat, hrát si,

koupat se, tvořit. Více informací se dozvíte zde.

Co ještě připravujeme

Pramínek běží - neděle 4. září 2022 ve 14 hodin

Rádi běháte? Poběžte s námi! V neděli 4. září se s

radostí rozběhneme do nového školního roku.

Rozproudíme v sobě dobrou náladu a svou účastí

můžeme navíc podpořit dobrou věc - totiž, Pramínek.

Více informací během prázdnin naleznete na našich

stránkách zde a na facebooku.

Chcete odebírat Lesní zpravoděj?

Přihlásit se k jeho odběru můžete zde.

www.lesnikubpraminek.cz

facebook.com/l.k.praminek

Lesní klub Pramínek je projektem ZO ČSOP Ekocentrum Říčany. Od roku 2011

nabízí předškolní vzdělávání dětem od 3 do 7 let v prostředí lesa. Je členem

Asociace lesních mateřských škol a též certifikovaným lesním klubem.
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