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ADAPTAČNÍ VÝLET

1. září 2021 na zapsalo do historie naší školy zlatým písmem. Splnil se velký
sen o jednotném areálu mateřské, základní i střední školy. Děkujeme všem

zapojeným lidem, partnerům, řemeslníkům, úředníkům, rodičům,
pracovníkům školy, jejich rodinným příslušníkům, dětem i všem, kdo nám

jen drželi palce, také Bohu a všem tvůrčím silám, které při nás stojí.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
NOVÉHO AREÁLU ŠKOLY

V HEJČÍNĚ





PŘEDSTAVENÍ REDAKCE

POZDRAVY
Z REDAKCE
My jsme redakce Waldorfského
zpravodaje/WalNews a našim cílem je vás
informovat o novinkách a akcích naší školy, dále
také o úspěších našich žáků nebo učitelů, ale i
zdokonalovat sami sebe v této oblasti.
Můžete se těšit na zprávy jak ze školního areálu, tak
i z prostředí mimo školu. Nebude chybět ani
fotodokumentace, rozhovory a postřehy našich
žáků či učitelů. Máte-li rádi filozofování, budete si
moci přečíst pojednání a úvahy na různá témata
a nad nimi se pak i zamyslet.
Snažíme se vymýšlet nové věci, mezi ty zajímavější
patří školní podcast, který současně
projednáváme :)
Věříme, že se z WalNews dozvíte nové, zajímavé
informace a popřípadě nám dáte zpětnou vazbu, co
zlepšit či vylepšit prostřednictvím členů naší
redakce.

Josef Vaněček

REDAKTOR
JOSEF VANĚČEK

Ahoj! Jmenuji se Josef
a mou prací v redakci jsou

titulky a články.

REPORTÉR
ZUZKA NIMRICHTROVÁ

Ahoj! Jmenuju se Zuzka a
jsem studentka lycea

Waldorf. V mých článcích
se dozvíš zajímavosti

o tom, jaké úžasné tělo
a vnitřní krásu vlastníš.

GRAFIK
PETR BŘENEK

Ahoj! Já jsem Petr
a studentům pomáhám

s vedením časopisu a jeho
grafickou podobou.

FOTOGRAF
ADAM ŠUBA

Ahoj! Já jsem Adam
a v redakci se budu starat

o focení a úpravu fotek.

REPORTÉR
ELIŠKA NEDOMOVÁ

Ahoj! Jmenuji se Eliška
Nedomová a ve WalNews
se snažím dělat ilustrace

a rozhovory.

REDAKTOR
MAREK VESELÝ

Ahoj! Moje jméno je Marek
a v tomto časopisu se

budu věnovat článkům o
sportu. Doufám že vás

moje články budou bavit.



PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ
Milí rodiče, naše škola se zabydluje :).
Postupně, krůček po krůčku, se nám
daří naše nové prostory přetvářet do
funkčnější a útulnější podoby.
Poděkování patří nejen našemu
novému správci Honzovi Mlčochovi,
ale také pomocníkům z řad rodičů.
Jak na fotce vidíte, ruku k dílu přiložily
i šikovné maminky :). Této pomoci si
velmi vážíme a děkujeme za ni. Za pár
dní nám snad dorazí další várka nábytku
a opět Vaši pomoc velmi rádi přivítáme.
Omlouváme se, že termíny oznamujeme
až na poslední chvíli. My samotní totiž
termín dodání neznáme. Pocovidová
doba se stále projevuje a my jsem rádi,
když nám konečně objednané zboží dorazí.

Monika Machytková



ADAPTAČNÍ VÝLET

ADAPTAČNÍ
VÝLET OSMÁKŮ

Hned 1. 9. po slavnostním zahájení nového školního
roku a otevření naší krásné nové školy jsme vyrazili
na náš výlet. Do třídy nám přibyly dvě dívky a také
nová paní asistentka a to byl důvod, proč začít
osmou třídu výletem, kde se mohou všichni
seznámit a spřátelit. A jak popisují výlet samotní
osmáci? Čtěte dále…

„Ve středu jsme vyjeli vlakem a dojeli na místo
autobusem. Jakmile jsme dojeli na chatu, zabrali
jsme si pokoj a Tom řekl: ,Míšo, pojď ven!‘ A tak jsme
šli prozkoumávat okolí, dokud nás nezavolala paní
učitelka…“

Míša

„… Večer jsme hráli hry kolem chaty a ani na fotbal se
nezapomnělo. Hlavní hrou byli vlci a laně. Tom a Sam

se schválně schovali a hledali jsme je do tmy…“

Julie K.



ADAPTAČNÍ VÝLET

„V ranních hodinách jsme druhý den sedli na autobus
a vyrazili jsme na výlet na Praděd… Vyráželi jsme

z Ovčárny a odtud jsme šli nahoru. Byla strašná zima a
mlha, která by se dala krájet. Ale to nás neodradilo a

nebojácně jsme začali stoupat. Jak tak jdeme, skupina
se pomalu začala trhat a všichni šli po menších

skupinkách. … Tápali jsme v mlze a mrzli, ale v dálce
byl rozcestník, takže jsme se k němu z posledních sil
vydrápali a na něm stálo: Praděd 2km. ,Neeeeeeee!´
slyším samu sebe říkat a zadívám se do mlhy: ,…ještě

dva kiláky?!´…“

Julie H.

„Ten den jsme ušli 20 km! Přišli jsme do penzionu a
byli jsme všichni úplně hotoví. Večer jsme pak šli jen
na takový plac vedle chaty a najednou jsme všichni
chytli druhý dech a znovu jsme hráli na vlky a laně….
Výlet jsem si moc užila a tím, že jsou to nový lidi, tak

jsme měli možnost se skamarádit.“

Veronika



ADAPTAČNÍ
VÝLET LYCEA

Je 2.9. 8.00 a před školou se shlukují žáci prvního ročníku lycea. Před
odjezdem bylo třeba ještě doladit poslední organizační detaily a už jsme

mohli nastupovat do autobusu, který si nás u školy vyzvedl. Hurá do
Jedovnice!

V Jedovnici nás čekaly zamluvené dřevěné chatky, 3 slunečné dny a 2 velmi
chladné noci. Pobyt v Jedovnici začal seznamovacími aktivitami, které

stmelovaly kolektiv a díky kterým jsme se o sobě hodně dozvěděli. Druhý
den jsme vyrazili na malý turistický výlet do Rudice, kde jsme navštívili

větrný mlýn a geologickou expozici. Odpoledne pak studenti šili podsedák
do školy. Naučili se vyměřit látku, ustřihnout ji, sešít na šicím stroji, vyplnit

jej a podsedák byl na světě. Byli moc šikovní!
Poslední večer za námi přijeli další učitelé, paní učitelka Lucka Jurášová,
španělštinářka našich lyceánů, a pan učitel Zdeněk Němec, který bude
studenty učit zeměpis. Večery jsme všichni trávili u ohně, zpívali jsme

písničky, povídali si a více a více se seznamovali.
V sobotu ráno jsme chatky uklidili, sbalili věci a už tu byl zase autobus.

S těžkým srdcem se odjíždělo. Na adaptačním pobytu vznikla super parta.

Kateřina Dvorská
Třídní učitelka 10.třídy

ADAPTAČNÍ VÝLET



ADAPTAČNÍ VÝLET



EXKURZE
PO OLOMOUCI

Ve středu 15. 9. osmáci absolvovali tour napříč historickým centrem
Olomouce. Žáci tak mohli v terénu pozorovat a aplikovat své poznatky z
epochy dějepisu, kde se právě zabývají znaky historických slohů, jako je

například gotika, renesance či baroko. Druhý stěžejní bod výpravy spočíval v
uvědomění si historických souvislostí, které stavby nynějších památek

provázely. Právě na radnici, morovém sloupu, jezuitském konviktu nebo
uvnitř dómu tak mohli žáci mnohé okolnosti lépe pochopit, a vytvořit si tak

ucelenější obrázek o dobách minulých. Byl to příjemně strávený čas na
čerstvém vzduchu v pohybu a v doprovodu našeho školního maskota –

Zorynka.

Kamila Zejdová
asistentka pedagoga v 8. třídě

EXKURZE OSMÁKŮ



SOVINEC

STŘEDOVĚKÁ
SLAVNOST NA SOVINCI
Od 1. července do 4. července žáci loňské VI. třídy společně se svoji třídní
učitelkou Lucií Mrkvicovou a svým bývalým třídním učitelem Michalem
Němcem strávili 4 dny na hradě Sovinec. První noc našli útočiště přímo na
hradě, ale zbylé večery spali ve stanech poblíž hradu. Hlavním cílem bylo
posílení sociálních vazeb a vlastností, jako je týmové chování, vzájemný
respekt a odvaha. Děti si vyrobily štíty, ušily si vlastní středověký oděv a
nacvičily krásné vystoupení, za které sklidily bouřlivý potlesk. Mezi diváky
byli nejen rodiče, ale také návštěvníci Sovince, kteří se přišli podívat na
středověkou slavnost, která na hradě probíhala. Vystoupení obsahovalo
tanec, hudbu i repliku středověké bitvy. Během dne se střílelo z luku, házelo
se vrhacími noži a večery probíhaly při táborovém ohni. Tento výlet byl
vyvrcholením ročníkového tématu děti, jímž bylo právě rytířství.

Lucie Mrkvicová
Třídní učitelka 7.třídy



TŘETÍ TŘÍDA
VE SLUŇÁKOVĚ

Krátce po zahájení školního roku jsme vyrazili do Sluňákova na program „Co
se děje v půdě?“. Celý program otevřela otázka naší průvodkyně Terky:

„Kam zmizela hromada listí, kterou jsem udělala před časem na zahradě?“
Děti postupně přicházely na kloub této záhadě. Na vlastní oči našly drobné
živočichy v půdě a prohlédly si je pomocí zvětšovacího skla. Druhá polovina
programu byla zaměřena na otázky: „Co je bioodpad a jak jej využít?“ Žáci
se do celé problematiky ponořili a 150 minut programu uběhlo jako nic.

Silvie Latioková
Třídní učitelka 3. třídy

SLUŇÁKOV





PRVNÍ TŘÍDA
PRVNÍ TÝDNY VE ŠKOLE

Ve středu 1. září se opět škola zaplnila dětskými hlasy a začal školní rok.
Tento den byl významný především pro prvňáčky, kterým tak začala nová

etapa života.

Prvňáčci mají za sebou necelý měsíc a za tu dobu poznali spoustu nového.
Naučili se spoustu říkanek, básniček, užívají si práci na pískovnici a s větší

jistotou pracují voskovými bločky do sešitu. Nyní pozorujeme krásy
podzimu, sbíráme a vyrábíme z přírodnin, všímáme si změn kolem nás a

užíváme si pohádkové příběhy. Stále více a lépe se poznáváme navzájem a
všichni společně se snažíme vytvářet příjemné prostředí a jeden tým.

Denisa Chládková

PRVNÍ TŘÍDA



PRVNÍ TŘÍDA





OTUŽOVÁNÍ
Koupali jste se někdy v zimě venku v řece? Někdo jistě ano, někdo si klepe
na čelo. A někoho to možná napadlo, ale neměl odvahu, skupinu lidí, co by
do toho také šli, nebo jakýkoliv jiný důvod…

Rádi bychom nabídli rodičům, učitelům a jejich dětemmožnost připojit se
ke skupince otužilců waldorfské školy, kteří věří, že pro zdraví je velmi
vhodné posilovat imunitu přirozeně tím, že těla vystavíme nepohodlí a
chladu. Jsou různé možnosti – ponořit se do chladné vody nebo se
proběhnout po studeném vzduchu jen v plavkách a zkusit si zchladit aspoň
kotníky.

Chtěli bychom se scházet pravidelně, vždy ve středu po 17.00 na
Poděbradech. První „ponor“ proběhne 29. 9. 2021. Je možné využít autobus
č. 20, který odjíždí v 16.45 ze zastávky Gymnázium Hejčín.

S sebou si vezměte plavky, čepici, boty do vody, ručník, karimatku/podložku
na zem na přezouvání, něco teplého do termosky na prohřátí (čaj, kávu,
kakao, není vhodný alkohol).

Tato nabídka je dobrovolná a na vlastní zodpovědnost každého
účastníka.

V případě dotazů či nejasností kontaktujte paní učitelku Hanku
Svobodovou z 5. třídy.

OTUŽOVAČKA



NOVÉ HŘIŠTĚ

PŘÍRODA KOLEM NÁS

NOVÍ KAMARÁDI
Objevování nového prostředí v okolí školy přineslo dětem z první až třetí

třídy do odpoledního pobytu venku neočekávaný prvek. Stalo se jím několik
druhů hlemýžďů, kteří se v okolí hřišť vyskytují v hojném počtu. Jsou to
báječní kamarádi, pro které se dá postavit spoustu domečků. Nechají se
pozorovat při své cestě ,,někam‘‘. Jsou to skvělí akrobati, kteří dokážou

šplhat po průlezkách, a to dokonce hlavou dolů! Je těžké se s nimi denně
loučit, a tak si každý den připomínáme, že každé zvířátko potřebuje svůj
vlastní specifický prostor a my se můžeme těšit, že ho zítra zase venku

potkáme.

Andrea Smýkalová
Školní družina





PRVŇÁCI

PŘÍRODA KOLEM NÁS

NA STATKU
V pátek 17.9. se prvňáčci vydali na svůj první výlet a strávili celé dopoledne
na statku u Marušky Sedlákové, která nám ukázala a představila spoustu

zajímavých věcí. Děti měly možnost si prohlédnout a poznat všechna místní
zvířátka, dozvědět se spoustu důležitých informací a zkusily krmit koně,
ovce, berana i slepice. Nebály se ani práce a pomohly nejen se senem a
slámou ve stáji, ale také s hřebelcováním koně. Za odměnu si pak každý

mohl pohrát v prostoru statku s houpačkou a domečkem, chovat králíčky a
velkým zážitkem na závěr bylo vyzkoušet si i jízdu na koni. Ze statku se nám
nechtělo ani odcházet, všichni jsme si to moc užili a do školy jsme se vrátili

plni zážitků.

Denisa Chládková





PRVENSTVÍ

UMĚNÍ

První týden, první obrázek, první úsměv. Vítá nás škola, podzim, barevné listí
a my jsme zahájili první hodiny výtvarné tvorby. Zahájili jsme je skokem,
během, křikem právě tam v začínajícím podzimu. Všechno to je takový

rituál. V kruhu, v řadě ale i volně v prostoru. Rituál, který si vzal za cíl
seznámit nás mezi sebou, ale přiblížit nás i k přírodě a dalším prvenstvím. K
prvním civilizacím, prvním projevům umění, prvním rituálům. Prapůvodní

prvenství se tak stává přítomností. Umění pravěkých rituálů je rázem
tématem postmodernismu. Učíme se tak společně poprvé něco nového a

přeci tak známého… Neustále tak začínáme, dnes však poprvé na nové
škole, poprvé jako středoškolák a poprvé jako učitel.

Petr Břenek
Učitel tvůrčí epochy a informatiky na lyceu

Autorka obrázku: Simona Sladká
Studentka na lyceu

NEJLEPŠÍ SKLADBA
Pomozte nám zvolit nejlepší skladbu všech dob!

Inspirovali jsme se žebříčkem “500 Greatest Songs of All Time” vydaným
časopisem Rolling Stone v roce 2004 a nominovali TOP 10 nejlepších
skladeb všech dob podle nás, studentů Waldorfského lycea. Zapojte se do
hlasování, pomozte nám najít tu nej skladbu!

Hlasovat můžete na:
http://waldorf-olomouc.cz/nejlepsi-skladba-vsech-dob

A nebo přes Qr kód:





LETNÍ KEMPY
V SRPNU PRO 47 DĚTÍ
Díky finanční podpoře MŠMT jsme poslední týdny prázdnin mohli
uskutečnit tři letní kempy. Již jejich názvy mohou ledacos prozradit:
Barevný svět, Radostně v pohybu a Rukama, hlavou a srdcem. Zapojeny
byly opravdu všechny smysly. Tvořilo se z papíru, látky, hlíny, bylinek a
dalších přírodních materiálů. Při muzikoterapii jsme tančili, zpívali a
vyzkoušeli různé hudební nástroje. Vyzdobili jsme místní vlakovou zastávku,
při józe malinko zpomalili a mnohé se dověděli o canisterapii s fenkou
Arwen. Kromě tvořivých a hravých aktivit si děti zlepšily schopnost
komunikace a spolupráce a díky pravidelnému režimu se tak lehkou
formou připravily na přechod do nového školního roku. Velké díky patří
nejen všem, kteří se na organizaci kempu podíleli, ale především dětem za
jejich úžasnou energii a spolupráci. Věříme, že se podobná akce nekonala
naposledy.

Petra Žižlavská

WALDORFSKÁ INICIATIVA



VLAKEM DO ŠKOLY
Tak jsme na jaře plánovali, jak budeme jezdit do nové školy vlakem, a už se
to děje. Na zastávce Smetanovy sady se nás postupně schází z různých tříd

a nedočkavě vyhlížíme KDY už přijede. Za tři zastávky jsme v Hejčíně a
kvapem do školy, někdy je to se zpožděním o fous, ale do zvonečku to
vždycky stihneme. Děti mají buď permanentku nebo si důležitě (sami)

kupují svou vlastní jízdenku (za 3Kč). No a ze školy pak pěšky do práce, často
vykládáme, ani přestat se nám nechce. Zkrátka samá pozitiva.

Veronika Cupáková

WALDORFSKÁ INICIATIVA



WIO AKTIVITY
A INICIATIVY V ZÁŘÍ
Waldorfský pěvecký sbor - mluvilo se o něm několik let a sen se stává
skutečností. První setkání proběhne na konci října, s lektorkou Soňou
Vidličkovou. Ještě jsou volná místa, pokud máte chuť a čas v úterky 18,00-
19,30, přihlášky u Adély - horakova@waldorfolomouc.cz.

Waldorfské dcerečky s Katkou Pokornou - pravidelná setkání pro mámy
a dcery naplněné společným zpěvem, tancem, vůněmi, sdílením ženských i
dívčích témat, inspirací na společné cestě, to vše k posílení vzájemného
pouta mezi maminkou a dcerou. Skupina již naplněna.

S radostí tvoříme květinovou výzdobu ve škole – plané slunečnice,
kaštany, šípky, jeřabiny, kukuřice, dýně… hrají všemi barvami. Pokud byste
měli ze zahrádky nějaké podzimní přírodniny i vy, napište, prostory jsou
veliké.

Na plánovaném podzimním tvoření si můžeme společně s dětmi vyrobit
věnce, vázy nebo jiné zajímavosti. Už jen najít termín…

Na závěr trochu z praktického soudku - pevně věříme, že rozpadlý auto vrak
před školou již v době čtení těchto řádků bude na šrotišti. Když spojíme síly,
zázraky se dějí (tzn. že i byrokracii je možné uspíšit).

Členy WIO srdečně zveme na Valnou hromadu v pondělí 18.10. od 17,00.

Pavlína Zadorožná

WALDORFSKÁ INICIATIVA






