
PEDAGOGICKÁ KONCEPCE PŘÍRODNÍ ŠKOLKY VÝHONEK 
 

 
Roční plán Přírodní školky Výhonek 
 
Přírodní školka (PŠ)  Výhonek má svůj program, rytmus a řád, který se odráží v každodenních 
aktivitách, v běhu týdne i koloběhu roku. Řád naplňuje děti potřebným pocitem bezpečí  
a jistoty, které jsou pevnou základnou pro jejich další rozvoj. 
 
Každý měsíc má svou vlastní koncepci, která se odvíjí od roční doby, ale i témat, která jsou 
zrovna pro děti aktuální. 
 
S ohledem na zdraví a potřeby dětí tráví děti většinu dne venku. Naučí se tak, že neexistuje 
špatné počasí, že každé počasí má v přírodě svůj význam a zažijí ho na vlastní kůži. 
 
Dopolední činnosti jsou částečně řízené, prostor dostává i volná hra, kdy si děti hrají bez toho, 
aby jejich hru někdo organizoval a řídil. Průvodce při této hře vytváří bezpečné prostředí a 
hranice, ale do hry dětem vstupuje co nejméně. 
 
Každý měsíc má vlastní: 
 
• Téma k povídání, které odráží tradice, přírodu a počasí, významné dny, to, co nás obklopuje 

– prováže činnosti během určitého měsíce, může být doplněno podtématem. Učíme se 
vyprávět, vnímat svět kolem nás a reagovat na něj – vyjádřit příjemné i negativní pocity, 
všímáme si změn koloběhu roku a nenásilně se jim přizpůsobujeme – plyneme lehce a 
radostně, umíme pojmenovat roční období a jednotlivé měsíce, máme představu, čím je 
který měsíc výjimečný. 

  
• Písničku, říkanku a pohádku – ty nás provází během procházky, využíváme je při 

 hrách, obsahem navazuje na téma měsíce. 
 
• Exkurzi –  jezdíme na poznávací, tvořivé a dobrodružné výlety. Vnímáme svět mimo

 školku, učíme se „žít ve městě“ a kontaktu s neznámými lidmi, zajímáme se o různá
 povolání našich rodičů. 

 
Každý měsíc průvodci zpracovávají měsíční plán, při kterém dbají na to, aby se rozvíjely 
všechny důležité oblasti ve vývoji dětí: fyzická (např. jemná a hrubá motorika), sociální (např. 
skupinová dynamika, samoobsluha), duševní (např. vztahy mezi dětmi, utváření sebe-vědomí), 
duchovní (např. smysl pro krásu, láska k přírodě). Děti se rozvíjejí všestranně samy od sebe, 
podněty sbírají všude kolem sebe, měsíční plán nám však vytváří rámec pro to, abychom 
jejich rozvoj uměli pozorovat, podporovat a pojmenovávat.  
 
Další činnosti ve školce: 
 
• Tvoříme – spontánně rozvíjíme kreativitu, experimentujeme, trénujeme jemnou i hrubou

 motoriku, učíme se různé výtvarné techniky a používáme přírodní i jiné materiály,
 zdobíme své domovy i okolí (kreslíme, malujeme, modelujeme, vytrháváme, stříháme, 
 lepíme...). 

 
• Zpíváme a trénujeme hlasy – pějeme a jinak občas hulákáme na polích na lesy,

 napodobujeme zvuky zvířat, posloucháme ticho a hrajeme na hudební nástroje. 
 
• Učíme se spolu  – pracujeme na velkých formátech ve skupině: třídíme, přiřazujeme, 

rozpoznáváme geometrické tvary, barvy, porovnáváme velikosti, známe malá čísla, umíme 
se podepsat a napodobit některá písmena a číslice jako i znaky a tvary, řešíme labyrinty, 
spolupracujeme s ostatními dětmi, řešíme problémy sami i s kamarády, radíme se... 



 
• Hrajeme si – trénujeme naše těla v koordinovaném pohybu (různý terén, opakování dle 

vzoru), chápeme podstatu hry a její pravidla (role ve hře coby organizátor, pozorovatel, 
spoluhráč). 

 
• Těšíme se na slavnosti a oslavy narozenin – slavnosti a rituály odráží koloběh roku, taky 
často poznáváme beze slov prostřednictvím obrazů sami sebe a naše velké prožitky sdílíme 
s rodiči. Náš svět je rozmanitý a pozoruhodný. 

 
• Pracujeme na zahradě – učíme se vztahu k zemi, k přírodě a k práci. Opečováváme svůj 

kousek země, učíme se bezpečně pracovat s nástroji. 
 
• Staráme se o zvířata – vážíme si všeho živého a umíme se k živému kolem nás chovat. 

Poznáváme, co potřebují zvířata k životu, jak jim můžeme prospět a kdy je lepší je jen 
pozorovat. 

 
• Odpočíváme a nabíráme síly. 
 
 
Rytmus roku a slavnosti 
 
Dětské vnímání času je trochu jiné než nás dospělých. Zatímco my jsme zvyklí vidět události 
spíš lineárně, děti žijí v čase cyklickém a citlivě reagují na rytmus, řád a zvyklosti každého dne, 
týdne i roku. Střídání měsíců v roce nám otevírá pohled na proměny přírody a ročních období, 
a ty ve svém celku vytvářejí rytmus roku. Rytmus a rituály v dětech budují pocit bezpečí a 
jistoty – svět je předvídatelný a vlídný. 
 
V lesní školce se inspirujeme waldorfskou pedagogikou, ve které je rytmus roku nesen 
slavnostmi vycházejícími z lidových tradic, zvyklostí a svátků a z atmosféry ročních období. 
Slavnosti jsou jedním z důležitých prvků komunitního života školky. Setkávají se na nich děti, 
rodiče i průvodci (některé slavnosti jsou určené také pro veřejnost), aby společně strávili 
příjemný čas a prožili poselství, která slavnosti přinášejí. Rok se tak pro děti i dospělé line od 
příprav na slavnost k slavnosti samotné, a zatímco její kouzlo pomalu doznívá, přichází čas 
k novým přípravám. Děti si připravují kostýmy a rekvizity, učí se písničky, cvičí divadelní 
představení a nasávají atmosféru z příběhů, které jim vyprávějí dospělí. 
 
Každá školka si vytváří svůj vlastní rytmus roku, a jaké slavnosti do něj zařadí, záleží na ní.  
Ve Výhonku začínáme nový školní rok slavností svatováclavskou, která je prostorem 
k poděkování za úrodu a je nesena atmosférou posilování vlastní odvahy před nadcházejícím 
obdobím tmy a dlouhých nocí. Zároveň je to příležitost pro všechny rodiny, aby se spolu 
začátkem roku znovu setkaly nebo seznámily. Slavnost svatomartinská připomíná důležité 
lidské gesto – soucit a pomoc bližnímu a zažíhá v nás vnitřní světlo, které si můžeme nést 
v srdci až do Vánoc. Období radostného očekávání doprovází adventní slavnost, při níž děti 
procházejí adventní spirálou, aby si z jejího středu odnesly od anděla světlo do svých 
lucerniček. Tuto slavnost ve Výhonku máme těsně před Vánoci, je to pro nás rozloučení se 
školkou před novým rokem. Zima pro nás pak znamená hlavně usebrání a zároveň 
překonávání překážek v podobě sněhu a mrazu. Děti zimu milují. V únoru a v březnu slavíme 
masopust a vynášení Morany, kdy se loučíme se zimou a vítáme jaro. Děti tuto slavnost 
velmi prožívají, Morany se tak trochu bojí a trochu se jí smějí a hodně moc věří, že jaro už 
brzy přijde. Poslední slavností školního roku je svátek svatého Jána, magický čas letního 
slunovratu spojený s živlem ohně a s myšlenkou nacházení své vlastní vnitřní síly. Tato 
slavnost zakončuje náš školní rok, rádi ji trávíme u svatojánského ohně ve velkém školkovém 
kruhu. 
 
 
  
 



 
 
Měsíce 
 
Leden je měsíc plný ledu, 
únor zavolá skřivánka. 
 
Březen dá první lžičku medu, 
v dubnu se čistí studánka. 
 
Květen si říká podle kvítí, 
červen si na svět sluncem svítí. 
 
Dvanáct je měsíců a každý z nich 
jinou čepici nosí. 
Zima nám do dlaní nasype sníh, 
v létě běháme bosí. 
 
Červenec po jahodách voní, 
srpen si bleskem zakřeše. 
 
V září se sejdem pod jabloní, 
v říjnu déšť tleská po střeše. 
 
Listopad svléká stromům šaty, 
v prosinci zrajou hvězdy 
 
Dvanáct je měsíců a každý z nich 
jinou čepici nosí. 
Zima nám do dlaní nasype sníh, 
v létě běháme bosí. 
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