
Název projektu: Tiše! Les vypráví … 
 

Motto 
„Příroda v nás i kolem nás je jedna. Všichni jsme součásti jednoty přírody i s tím, co 

vytváříme, byť se to jeví občas jako absurdní. Naše duševní schopnosti nás činí jednou 

z podstatných formujících sil přírody. Myšlení, emoce a činnosti lidí, to znamená každého 

z nás, výrazně ovlivňují vývoj celku, na kterém jsme existenčně závislí. Ekosystém 

příroda je nicméně sofistikovanější než vše, co sami dokážeme vymyslet či vytvořit. 

Považujeme za životně důležité přírodu poznávat, učit se jí rozumět, respektovat nalezená 

„pravidla hry“ a v souladu s tím se realizovat jako člověk. Je záležitostí osobního 

rozměru, s čím se dokážeme ztotožnit. Od útlého dětství můžeme dětem pomáhat najít 

rozměr ztotožnění se s celkem přírody.“ 

 

Naše mateřská škola se nachází v malebné krajině v podhůří Jeseníků. Tato krajina nám 

poskytuje dostatek podnětů pro činnosti a aktivity v přírodě v současné době především její 

zkoumání, objevování a experimentování. V přímém kontaktu s přírodou formou prožitkového 

učení tak děti vedeme k hlubšímu propojení s ní a tím u dětí pěstujeme úctu k ní samotné. 

 

Tento projekt navazuje na projekt Malí průzkumníci, který nyní realizujeme, a na který jsme 

obdrželi dotaci od Moravskoslezského kraje. Malí průzkumníci zkoumají, objevují a pozorují 

proměny přírody v průběhu čtyř ročních období. V tomto projektu se nyní chceme společně 

s dětmi zaměřit na náš městský les, konkrétně jeho část – lokalitu, kterou si společně s lesním 

pedagogem vymezíme. Budeme zde poznávat, objevovat, zkoumat a především i vnímat všemi 

smysly jeho kouzla v průběhu roku. Les se pro nás stane domečkem s několika patry, která 

společně prozkoumáme. Zároveň tak chceme pro děti přenést i kousek lesa do interiéru naší 

školy a to zakoupením souboru vypreparovaných obyvatel lesa a také vytvořením umělého lesa 

na školní zahradě u vytvořeného sousoší, které vzniklo v projektu Malí průzkumníci. Dále 

chceme více informovat veřejnost o našich eko aktivitách a to zakoupením a umístěním 

informační tabule v areálu školní zahrady MŠ. Zároveň bychom chtěli obohatit dětské 

knihovničky v jednotlivých třídách o knihy a publikace k danému projektu tak, aby děti 

v návaznosti na průzkumy v lese mohly jeho krásy vnímat i z knih, které jsou v současné době 

u dětí hodně opomíjené a právě my pedagogové to můžeme změnit a podnítit tak děti 

k hlubšímu vztahu ke knize, vždyť i kniha je součásti lesa. Zpestřením tohoto projektu budou 

pro dětí výjezdy za poznáním do okolní krajiny. 

 

Cíle projektu jsou plně v souladu se Státním programem enviromentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty v České republice a v souladu s Koncepcí Enviromentálního vzdělávání 

výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje. 

 
Cílovou skupinou jsou předškolní děti ve věku 3-7 let. Konkrétně se jedná o 105 dětí 

z mateřské školy Město Albrechtice.  

 

Inovace projektu 
V minulých letech jsme byli žadateli projektu EVVO, který byl podpořen dotací 

Moravskoslezského kraje. Tento projekt je další části projektu Malí průzkumníci s tématem 

Tiše! Les vypráví. Malí průzkumníci tentokráte podniknou výpravy za poznáním vymezené 

lokality městského lesa v průběhu jednotlivých ročních období. 

 

Projekt bude realizován ve školním roce 2011-2012 v období od 1. 9. 2011-31. 7. 2012. 


