Milí rodiče,
rádi bychom Vás informovali o tom, že naše třída je zapojena do dlouhodobého programu Les ve škole,
který realizuje Vzdělávací centrum TEREZA, a chodíme během výuky také ven.
Les ve škole je:
 Mezinárodní výukový program o lese, který probíhá ve 28 zemích světa pod zastřešením
mezinárodní organizace LEAF.
 Do programu je v současnosti zapojeno více než 400 škol a zájmových kroužků z celé České
republiky.
 Samotnou výuku na školách realizujeme přímo my, učitelé, podle připravených ročních plánů.
Plány jsou tvořeny v souladu s rámcovým vzdělávacím programem, v duchu „školy hrou“ a
aktivního učení.
 V programu Les ve škole je zásadní, aby se část výuky odehrávala přímo v lese nebo venku. Žáci les
vnímají všemi smysly a učí se od něj.

Proč chodit ve výuce ven?
 Žáci jsou ve výuce lépe soustředění a učení jim jde snadněji.
 Žáci jsou díky pohybu na čerstvém vzduchu zdravější.
 Žáci jsou kreativnější.
 Zlepšuje se vzájemná komunikace mezi dětmi i mezi dětmi a učiteli, a navazují lépe vztahy.
 a dalších přínosů je nespočet… 😊
Ano, občas se stane, že se venku ušpiníme nebo odřeme. Proto dětem, prosím, dávejte vhodné
oblečení do lesa, případně do deště a pevné boty. Před každou výpravou do lesa Vás na to předem
upozorním. I přes tyto drobné překážky výuka venku stojí za to. Děti si vytváří pozitivní vztah k přírodě, les
jim nabízí obrovské možnosti pro objevování, ale i pro spontánní hru a tvoření.
Děti se v lese cítí dobře.
Chcete i Vy s dětmi trávit více času venku a objevovat přírodu kolem Vás? Zkuste aktivity programu
Jděte ven – www.jdeteven.cz, který je určený pro rodiče s dětmi. Můžete se také inspirovat nabídkou aktivit
na www.ucimesevenku.cz.
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