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NOVINKY

Milí přátelé,

naše říjnové články se točí samozřejmě především kolemmichaelských
slavností a okolo toho, jak jsme je prožili od mateřinky až po lyceum. I letos

se cesty za odvahou a překonáváním strachů staly nakonec především
skvěle prožitým dnem plným zábavy a společných zážitků. Se střední

školou jsme zažili Michaelskou slavnost, stejně jako všechno ostatní, úplně
poprvé. Vytvořili jsme si s lyceány vlastní michaelský obřad pojmenování
a zbavení se svých strachů. Blíže si o němmůžete přečíst v článku třídní

učitelky našich desáťáků, Katky Dvorské. Aby to nebylo jen o strachu,
připojili jsme i část zaměřenou na zvědomování vděčnosti. Vděčnost je má
oblíbená pozitivní emoce. Na rozdíl od jiných, které se ve chvílích, kdy nám

není do zpěvu, navozují velmi těžce, můžeme pomocí vděčnosti změnit
rychle a spolehlivě své emoční nastavení a energii, kterou cítíme

i vyzařujeme. Nelze pociťovat vděčnost a zároveň být nešťastný. Jen si to
zkuste . Ve chvílích, kdy procítíme vděčnost, naše tělo začne vylučovat
hormony radosti a štěstí a doslova se tak i fyzicky změní naše vnitřní
nastavení. A cítit vděčnost můžeme v každém okamžiku za tolik věcí.

Přicházejí listopadové dny, které nám zkracují denní světlo, kdy
vzpomínáme na ty, kteří už s námi nejsou, a situace ve společnosti je už
druhý rok velmi náročná. Ale je to také období martinské, období oslav

sklizně, posvícení a světla. Nechť Vám vděčnost za malé i velké dary života
přináší klid a vnitřní světlo.

Šárka Štveráková

Úvodní slovo



NOVINKY

Nový školní sbor
V úterý 26.10. jsme se poprvé sešli ke společnému zpívání v ateliéru školy
pod vedením sbormistryně Soni Vidličkové. S radostí jsme přivítali známé i
nové tváře a pořádně jsme to hned na první zkoušce rozjeli. Užili jsme si
rozezpívání a mantru na úvod, jednoduché kánony i složitější vícehlasy, a to
za doprovodu dvou výborných kytaristů Milana a Honzy. Někteří jsme se i
pořádně zapotili soustředěním, ale každopádně si troufám říct, že každý
odcházel s úsměvem na rtech a nabitý pozitivitou.

Setkání sboru se konají každé úterý od 18:00 do 19:30 a vítán je každý, kdo
rád zpívá.
Přijďte to zkusit i vy!

Kontaktní email: horakova@waldorfolomouc.cz



ČLÁNKY

MICHAELSKÁ
SLAVNOST V MŠ

Michaelská doba. Čas zkoušek a probuzení odvahy v nás samotných. Stejně
jako Michael porazil draka, bojujememy dospělý i děti se svými vlastními

strachy. Michaelská slavnost umožňuje dětem překonat sami sebe. Je
jedinečnou možností postavit se svým obavám a bojovat s nimi.

Michaelskou slavnost slavíme dopoledne v rámci dopoledních činností, kdy
jdeme společně do lesa. Děti procházejí stezkou, kde se utkají s drakem,
a touto cestou je provází anděl. Všem dětem, které překonaly svůj strach,

náleží titul rytíře. Jsou tedy pasovány a ozdobeny zlatou korunou.
Důležitější než všechny tituly je však pocit překonání sebe sama, který si

v sobě ponesou ještě dlouhou dobu.

Lucie Krausová, Kateřina Mahrová





ČLÁNKY

SVATOVÁCLAVSKÁ
SLAVNOST V MŠ

Svatováclavskou slavností jsme již tradičně přivítali podzim. Tentokrát
ovšem v nové budově naší mateřské školy. Pro mnoho rodin byla tato

slavnost úplně prvním přičichnutím k rytmu roku ve waldorfském duchu.
Rodiče s dětmi postupně sbírali podzimní úrodu, kterou donášeli do školky.

Těmito dary jsme si vyzdobili prostory tříd a slavnost mohla začít. A jak
taková slavnost vypadá? Společně si vyprávíme legendu o svatém Václavu,
představujeme si podzimní plody a vnímáme je všemi smysly. Probouzíme
mlýnek, meleme s dětmi obilí a pečeme první chléb, který si vždy s dětmi

pořádně vychutnáme. Vlastnoručně upečený chléb totiž stojí za to!

Lucie Krausová, Kateřina Mahrová





ČLÁNKY

MICHAELSKÁ
SLAVNOST - 1. TŘÍDA

Pro prvňáčky to byla první Michaelská slavnost a prožili ji se vším všudy. Žáci
deváté třídy si připravili pohádkovou stezku na olomouckých Poděbradech.

Tam jsme se vydali autobusem, a když jsme došli na označené místo,
prvňáčci se po jednom nebo ve dvojicích vydali do tajemného malého
lesíka, kde šli po vyznačené stezce a potkávali tam hlavně pohádkové

bytosti a plnili různé úkoly, které byly zaměřené na všechny jejich smysly
a především na odvahu a důvěru v sám sebe, ale i ostatní. Všechny děti

měly radost, že zvládly projít celou stezkou a všemi úkoly, a za odměnu jim
deváťáci předali další voskový bloček do sbírky. Jako poděkování deváté

třídě měla 1. třída připravené všelijaké dobroty a na závěr jsme si užili ještě
piknik, do kterého se všichni pustili s velkou chutí. Tím to však úplně

neskončilo. Ještě nás čekal jeden úkol a tím byla cesta do školy. Společně
jsme se vydali pěšky do školy a musím říct, že i prvňáčci drželi krok, nebáli

se této výzvy a zvládli to skvěle. Přišli jsme do školy příjemně unavení
a nadšení z krásného slunečného dopoledne stráveného společně

v přírodě.

Děkuji žákům deváté třídy společně s paní učitelkou a paní asistentkou za
program pro prvňáčky a děkuji také rodičům prvňáčků, kteří připravili

dobroty na piknik.

Denisa Chládková Třídní učitelka 1. třídy





ČLÁNKY

MICHAELSKÁ
SLAVNOST - 3. TŘÍDA

Letošní Michaelská slavnost byla zalita sluncem, a tak obstát v řadě úkolů
bylo pro třeťáky o malinko snadnější. Sedmáci jim připravili úkoly, ve

kterých museli prokázat svou všestrannost – běh, střelba z luku, udržení
pozornosti, kreslení poslepu, hádání dle čichu atd. Po splnění všech úkolů
následoval společný piknik a následně si obě třídy užívaly krásný podzimní

den společným „řáděním“. Děkujeme sedmáci!

Silvie Latioková





ČLÁNKY

MICHAELSKÁ
SLAVNOST - LYCEUM

V pátek 1.října celá základní a mateřská škola vyrazila na Michaelskou
slavnost. Studenti lycea a jejich třídní učitelka odkaz překonávání svých
strachů pojali trochu jinak. Den se začal diskusí o tom, jak překonávat

strachy. Studenti napsali na kus papíru všechno, čeho by se chtěli zbavit,
všechno, z čeho mají strach a už ve svém životě nechtějí. Lísteček pak skrčili
a šlo se ven. V bezpečné vzdálenosti od školy, v železné velké nádobě pak
své strachy spálili v ohni, v symbolu transformace. Když pak přišli zpět do

třídy, dostali prázdný papír a úkol, aby napsali vše, za co jsou ve svém životě
vděčni. Je třeba si totiž uvědomit a přijmout strachy a vše, co se nám

v životě nelíbí. Není možné věci ignorovat. Ale také je důležité se strachům
postavit a ty velmi často zmizí, když si uvědomíme, jaké dary nám přináší

život a za co jsme vděční. Děkujme každý den.

Kateřina Dvorská





ČLÁNKY

JAKÉ JE TO BÝT
NOVÝ NAWALDORFU?

V tomto článku vám popíši, jaké je to být nový na waldorfské škole
z pohledu člověka, který prošel deseti lety ne zrovna jednoduchých škol.

Má cesta vedla devíti lety na základní škole Zeyerova 28 v Olomouci
a následoval rok na vyhlášené SŠ a VOŠ Automobilní v Zábřehu, kde byly
nároky na žáky astronomické, například jako tady přes ulici, na Hejčíně :)
Žádné známé z waldorfské základní školy jsem neměl a pouhá hodina

strávená s žáky deváté třídy, a to ještě za ztížených podmínek (Covid 19), mi
tedy nepřispěla k vytvoření představ, co od waldorfské školy čekat.

Přirovnal bych to k přistání lidí na Marsu, akorát s tím rozdílem, že na jeho
povrchu před nimi nechodily žádné sondy ani výzkumné drony. Nový svět,
otevřená brána k plnému využití potenciálu člověka. Nároky na žáky nelze

porovnávat se „starými“ školami. Ty totiž apelují na naši krátkodobou paměť
a rozvíjejí u nás spíše strach než rozum. To na Waldorfu nehrozí. I jako

zamlklá a introvertní osoba musím říct: Je-li v nás aspoň špetka chuti a úsilí
žít, mluvit a otevřít se, tato škola, učitelé i studenti kolem nás nám budou
spolehlivými průvodci a pomohou nám se otevřít. Tím se změní kvalita

našeho života nepředstavitelným způsobem.

Jsem za to, že tento nadčasový přístup a úplně jiné smýšlení přitahuje také
odlišné, opravdu jedinečné osoby. Jako jste VY! Pomáhejme si tedy

a naslouchejme si vzájemně, totiž ne na darmomá člověk dvě oči a uši a
jen jedna ústa.

Co z toho plyne pro vás? Buďte vděčni, že máte to štěstí a osud vás zavedl
sem naWaldorf a že máte moc vzít svůj život do vlastních rukou a být

dobrým člověkem.

A pro ty, kteří stojí v řadě, ale probouzí se v nich zdravý rozum, rozhlíží se
kolem sebe a právě jejich zrak dohlédl až sem: Nebojte se vystoupit,

nebojte se být jiní. Zde jsme každý jiný, a přece v harmonii. Zde nestojíme
v řadách, ale v kruhu.

Josef Vaněček



ČLÁNKY

TAJEMSTVÍ MUZEA
Na konci října se vydala třetí třída do Vlastivědného muzea v Olomouci na
program Tajemství muzea. Programměl dětem vysvětlit, co vlastně mají
pracovníci muzea na starost. První část byla v expozicích muzea, kde měli
žáci vyplnit několik úkolů na připravený pracovní list. V druhé části si
vlastnoručně vyzkoušeli čištění kovu od rzi smirkovým papírem. V třetí části
si vyzkoušeli totéž, ale v opravdové restaurátorské dílně muzea. Paní
restaurátorka žákům vše nejdřív vysvětlila, pak jim pomohla do pláště,
ochranných brýlí, rukavic a roušky. Žáčci si pak sami zkoušeli, jaké to je čistit
opravdový muzejní předmět bruskou a doleštit jej pomocí chemického
čističe.

Silvie Latioková





AKCE ŠKOLY

PÁTEČNÍ ANGLICKÉ
POVÍDÁNÍ PRO RODIČE
Každý pátek 13,45-14,45 probíhá anglické povídání s waldorfskými prvky.
Úroveň mírně-středně pokročilí, v malé skupince, ve 3.třídě. Začínáme
v pátek 5.11.2021, rezervace na 777 031 494, Pavlína Zadorožná.

TESTY PROFESNÍ
ORIENTACE
V rámci kariérového poradenství a výběru vhodného studia pro žáky 9.
ročníku naší školy mají zájemci možnost absolvovat v měsíci listopadu
testy profesní orientace.
Jedná se o komplexní psychologickou zaměřenou na volbu vhodného
povolání (studia). Testování bude probíhat skupinově přímo ve škole v
dopoledních hodinách.

Cílová skupina:
- Žáci s hraničním prospěchem ve smyslu výběru školy (v případě, že si žák
není jistý, zda jeho prospěch bude dostačující pro přijetí na školu).

- Žáci, kteří jsou prozatím nevyhranění a nevědí, na jaké studium se zaměřit.

Zahrnuje:
- Test struktury rozumových schopností (verbální myšlení, matematické
předpoklady, analytické konstruktivní myšlení, pozornost, paměť).

- Testy osobnostních předpokladů a preferencí (temperament, emocionální
stabilita, extroverze-introverze, komunikace, odolnost vůči stresu a zátěži).

- Test zájmů

Diagnostiku realizuje školní psycholožka Mgr. Kateřina Motlová
skolnipsycholog@waldorf-olomouc.cz

Testování i následná individuální konzultace výsledků s rodiči i žákem jsou
poskytovány zdarma v rámci péče o žáky školy.



AKCE ŠKOLY

DÍTĚ V PRVNÍM
SEDMILETÍ

Waldorfská pedagogika vidí dítě v souvislostech. Jedno vývojové období
vždy navazuje na další a později se k němu vrací. Jsme cyklus, který se
zdokonaluje a roste nejen tělesně, ale také lidsky. Abychom pochopili

procesy, které zažívá dítě v prvním vývojovém cyklu, musíme se na něj dívat
očima malého dítěte. První přednáška na téma první sedmiletí v naší nově
otevřené MŠ přivítala rodiče, kteří se chtějí o principech naší pedagogiky

dozvídat více a více. Tímto setkáním jsme navázali na tradici přednášek na
témata týkající se předškolního vzdělávání. Prostory nově otevřené našim

školkáčkům tak vítají i dospěláky lačné po vědění. Tato přednáška však byla
pouhým předkrmem. Nejen, že budou následovat další, ale témata

waldorfské pedagogiky budeme rozvíjet ve víkendových workshopech, kde
si rodiče a všichni zájemci o waldorfskou pedagogiku budou moci zažít
a poznat specifika waldorfu. Jste tedy vítáni nejen na přednáškách ve
školce, ale také na Waldorfské škole pro dospělé, která začne právě

tématem dítěte v mateřské školce, a to 19. a 20.11. Podrobnosti najdete na
webu školy.

Těším se na vás
Barbara Protivánková



PŘÍRODA

MLÁCENÍ OBILÍ
V rámci dlouhodobého projektu Ze zrna chléb se ve čtvrtek 21. 10. pustili
žáci IV. třídy do mlácení obilí. Šikovný tatínek, pan Novák, vyrobil nové cepy,
které dětem akorát padnou do rukou, šikovní rodiče sehnali obilí, když jsme
o zaseté na školním políčku přišli, a šikovní žáci se naučili rytmické
básničky, aby při mlácení tloukli jen do obilí a ne do sebe. A pak už
nebránilo nic v tom, abychommohli oddělit zrno od klasů a slámy, pročistit
ho a připravit základ na budoucí mletí a ve finále se tak připravit na pečení
voňavého chleba.

Ondřej Vraj



PŘÍRODA

Hned na začátku třetí třídy začíná dlouhodobí projekt „Ze zrna chléb“.
Někdy okolo sv. Václava je třeba zasít ozim, aby následující léto dozrálo obilí,

ze kterého se vymlátí zrno, umele mouka a upeče chleba. Pozemek na
políčko jsem ale začala shánět již na konci druhé třídy. Naštěstí jsem

nemusela dlouho hledat, zapůjčení pozemku na políčko mi nabídla rodina
Sedlákových, moc děkujeme! Na začátku října jsme se sešli i s rodiči, kteří
byli vybaveni rýči a pomohli nám pozemek zbavit drnů. Pak už byla práce
na dětech, vybíraly kameny a plevel a souběžně motykami rozbíjely velké

hroudy. Nakonec políčko uhrabaly a bylo nachystáno na setí. V dalším
týdnu jsme za rytmu říkanky seli obilí, udupali políčko a oplotili jej před
domácími zvířaty. Po dvou týdnech jsem byla políčko zkontrolovat, ale

čekalo mě nemilé překvapení, snad všechna zrníčka byla pryč. Ptáci nám
sklidili obilíčko, ještě než vyrostlo. Ale nevzdáváme to a zkusíme zaset

znovu, i když už bude listopad. Tak nám držte palce!

Silvie Latioková

POLÍČKO



UMĚNÍ

PODCAST

POZVÁNKA

V rámci našeho redakčního snažení, jsme se rozhodli přispět i krapet
netradiční tvorbou do našeho časopisu a to novým podcastem! Který bude
v každém díle mluvenou formou představovat zajímavé osobnosti a
netradiční témata. Celý podcast naleznete na našem Youtube kanálu a
nebo dočasně na následujích odkazech:

https://youtu.be/U2Ifht9G6Ok




