
Občianske združenie Ateliér 33

Výročná správa za rok 2018

Združenie  Ateliér  33  realizuje  svoju  činnosť  v  rámci  “Lesného klubu  Ateliér  Les”  a
komunitnej domškoly pre deti na prvom stupni “Škola slobodného učenia Ateliér Les”. Rok
2018 bol pre nás už štvrtým rokom plným sebarozvoja, posúvania hraníc a napĺňania cieľov.
Ateliér Les je miesto, kde môžu deti slobodne a zdravo rásť.

Deti  majú  prirodzenú  chuť  poznávať  svet  a my  sa  stávame  ich  inšpiratívnymi  sprievodcami.
Prirodzeným spôsobom podnecujeme v deťoch tvorivé a jedinečné sebavyjadrenie. Podporujeme
široký rozvoj osobnosti dieťaťa. Uvedomujeme si, že deti sa najlepšie učia prostredníctvom zážitku
a interakcie. Prispôsobujeme tomu i vzdelávací proces. 

Záleží  nám na poskytnutí  čo najlepších podmienok pre poznávanie vonkajšieho sveta  a tiež na
poznaní  vnútorného  prežívania  detí.  Snažíme  sa  rozvíjať  ich  emocionálnu  inteligenciu,
podnecujeme prácu  s pocitmi  a  podporu  prosociálneho  správania,  čo  považujeme za  významné
aspekty k výchove vyrovnaných a šťastných ľudí. 

Staviame na zrelosti a vnútornej slobode vychovávateľa. Nie je pre nás dôležitá dokonalosť, ale
snaha byť tým najlepším sprievodcom. Podstatná je chuť učiť sa, rozvíjať sa a zostať autentickým
človekom. Najdôležitejšia je radosť z práce a láska k deťom a k životu, pretože v takej atmosfére sú
deti  jednoducho  radi  a prirodzene  nasávajú  všetko  potrebné.  Toto  všetko  je  však  možné  len  s
absolútnou podporou rodičov, v úzkej spolupráci s nimi a s odovzdaním dôvery pedagógom. 

V našom projekte je les súčasťou nášho každodenného života. Hoci sme všetci deťmi mesta, cítime
spätosť s prírodou a deti sa tu učia rešpektu k sebe navzájom a láske k živému svetu okolo. Príroda
je mocná a my vieme, že nám dá vždy to, čo práve potrebujeme. Vštepujeme deťom, že hoci žijeme
v meste, každá cestička vedie do lesa. Stačí chcieť. 

Aktivity združenia sú financované z členských príspevkov, darov, 2% z daní a finančných grantov.



Aktivity počas roka 2018:

V združení Ateliér 33 má neodmysliteľnú rolu príroda, prírodné cykly, miesto človeka v prírode a v
komunite. Inšpiráciu čerpáme z ročých období, tradícií a prirodzeného a autentického bytia. 

Deti u nás tvoria a pracujú s prírodnými materiálmi. Pravidelne sa stretávajú s materiálmi ako je
keramická hlina, drevo, plsť z ovčej vlny.  Tvoria z prírodnín a darov okolitej prírody, ako sú
konáriky, lístie, kôra, prútie, šípky a podobne.

Od začiatku roka sme sa veselili a fašiangy sme už tradične ukončili  karnevalom s mladšími aj
staršími deťmi.  Rodičia,  ako neodmysliteľná súčasť komunity Ateliéru LES, sa veselili  spolu s
deťmi.



Vonkajšie aktivity  tvoria hlavnú náplň nášho denného programu. Sem patrí napríklad bezpečná
práca s ohňom, varenie v prírode, spoznávanie kolobehu vody, environmentálne témy ako ochrana
prírody a spoznávanie živočíchov v našom okolí, ich zvukov a stôp…



Stabilné miesto v živote našej komunity majú tradičné slávnosti v priebehu celého roka. Skorú jar
sme započali vynášaním Moreny a tvorivou prípravou na sviatok Veľkej noci. K aktivitám patrilo
aj čistenie lesa, kde naše deti, sprievodcovia a rodičia urobili veľký kus práce. Vyzbieraný odpad
pomohli  zlikvidovať  Mestské  lesy.  Ďalšou  stabilnou  a  krásnou  slávnosťou  bolo  otváranie
studničky Bublinky.

Počas  školského  roka  sa  snažíme  deťom  priniesť  čo  najživšie  zážitky  a  preto  organizujeme
množstvo výletov do prírody, do mesta, alebo do rôznych kútov Slovenska. Ak máme možnosť
pozývame si k nám lektorov, aby deťom sprostredkovali  učivo zaujímavou formou. Počas roku
2018 sme sa okrem iného prakticky učili ako funguje kladka, aký je rozdieľ medzi priesvitným a
priehľadným, počítali sme v prírode, tvorili  Vianočné pohľadnice pre seniorov, piekli koláče,
obajvovali  Bratislavu  či  Trenčín, ale  aj  prespali  v  škôlke.  Pre  rodičov  pripravovali  školáci
Čajovne, o jóge a Indii sme sa dovedeli od pravej Indky a o svete pod mikroskopom nám prišla
porozprávať biologička Anettka. Dokonca sme boli navštíviť aj hvezdáreň v Hlohovci.





Ako novinka v našom programe pribudol tento rok Dobrý trh a to hneď dva krát. Školáci mali v
kompetencii prípravu tovaru. Tá zahŕňala vyrábanie z plste a dreva, šitie, pečenie koláčov a prácu z
hlinov.  Tvorili  si  sami cenníky,  dizajn aj  predajnú plochu.  A samozrejme za pomoci  rodičov a
pedagógov aj predávali a následne si všetko dobre spočítali.

Skoré  leto,  a  pre  našich  školákov  aj  koniec  školského  roka,  sme  zavŕšili  nádhernou  Jánskou
slávnosťou,  ktorej  predchádzal  splav malého Dunaja.  Preskakovali  sme Jánske  ohne,  zbierali
bylinky, spievali krásne piesne a až do tmy hrali okolo vatry na hudobných nástrojoch. Opäť všetci
spolu, deti, rodičia, pedagógovia.





Leto bolo v znamení originálnych denných táborov. Zažili sme veľa zábavy, spoznali nových ľudí
a naučili sa mnohé zaujímavosti. Napríklad, čo je to smolné drievko, že s kresadlom spravíme oheň
aj keď je mokro, ako znie spev jednotlivých vtákov, ako znie hudba na jednotlivých kontinentoch,
ale aj čo všetko sa dá vyrobiť z látok.

Letné obodobie sme tiež využili na prestavbu a zútulnenie našich priestorov. Dosiahli sme tým nie
len zväčšenie a odizolovane tried, ale aj viac súkromia pre deti. Vďaka úprave priestorov v Lesnom
klube sme mohli konečne vytvoriť dve samostatné skupiny detí. Veľká vďaka patrí hlavne aktívnym
rodičom, bez ktorých by realizácia nebola možná.



Po lete sme prvý krát slávili Slávnosť stromov. Táto slávnosť má svoju históriu a zvykne sa sláviť
v rôznych častiach sveta, v mesiaci október. Téma stromov a s tým spojená príprava slávnosti pre
stromy, sú nám veľmi blízke. Stromy a priestor lesa sú pre nás prirodzeným prostredím, kde trávime
s deťmi čas. Vnímame stromy, lásku k nim a vďačnosť. S deťmi o stromoch hovoríme na kruhoch
počas dňa. Deti majú denne, popri našich rozpravách, možnosť pristaviť sa a nacítiť, čo stromy pre
nás znamenajú. Niekedy si v kruhu v lese skúšame, aké to je byť stromom a odolávať vetru a búrke,
Aké je to, môcť sa oprieť o korene... Spolu s deťmi pripravujeme pre stromy dary.

November nám priniesol Martina a spolu s ním aj slávnosť zažínania vnútorných svetielok, krásny
večerný lampášikový sprievod s detským divadielkom, hľadanie zlatej podkovy, a najmä potrebu
pomáhať a deliť sa navzájom. Napríklad aj o fantastické martinské makové podkovičky, ktoré si
deti aj sami upiekli.



V decembri  nám začalo čarovné obdobie adventu. 
Postupné zažínanie sviec na vencoch z voňavého ihličia, 
pečenie medovníčkov a výroba darčekov do bazárika…to všetko 
deti fascinovalo, a nás dospelých spájalo v precítenej atmosfére. 
Opäť k nám zavítala kováčka Kamenka s prenosnou 
kováčskou dielňou. Počas troch krásnych zimných dní sme si 
všetci: deti, rodičia i učitelia, s Kamenkou kuli čarovné prstienky.

Kolobeh kalendárneho roka aj advent samotný sme ukončili tichou a precítenou chvíľou kráčania
adventnou špirálou.  Do jej  stredu sme kládli  sviece  za  tichého spevu kolied.  Rozlúčili  sme sa
spoločne  pred  sviatkami  vydarenou  Vianočnou  besiedkou  v  stupavskom  komunitnom  centre
Makovice. Varili sme dve kapustnice, punč, piekli oblátky a hostili sa na bohato prestrenom stole.
Deti nám zahrali dojímavé vianočné divadlo a dokončili svoju besiedku veselým spevom a tancom.



Posilňovanie komunitných vzťahov vnímame ako dôležitú súčasť našej práce. Aj preto sme sa po
celý rok snažili vytvárať priestor na prepájanie detí, rodičov, starých rodičov, súrodencov, priateľov,
pedagógov a  všetkých priaznivcov  združenia.  Medzi  pravidelné  aktivity  združenia  patria  rôzne
kurzy a stretnutia, ako napríklad pečenie kváskového chleba, večerné kurzy keramiky, spoločné
nakladanie Kimchi, adventné stretnutia rodičov a  príprava dačekov pre najmilších, nakladanie
syrov, výroba tuhých šampónov či pečenie slaných krekrov.



Rok 2018 bol tiež bohatý v oblasti  vzdelávania našich dobrovoľníkov a pracovníkov. Mali sme
možnosť zúčastniť sa Letnej školy pedagógov Lesných materských škôl v Prahe, či týždňového
zážitkového  pobytu  vo  Švédskom Solviku.  Naši  učitelia  tiež  dostali  priestor  investovať  čas  a
energiu do seba a dobrých pracovných vzťahov, v rámci jarného a jesenného team-buildingového
pobytu v prírode. 



Finančný súhrn za rok 2018
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