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NOVINKY

Vážení a milí čtenáři, svátky vánoční se rychle blíží a k Vám se dostává další
číslo našeho zpravodaje. Právě v období jako je toto, je obzvláště patrná

proměna oproti předvánočnímu času minulého školního roku.

Zatímco loni zely chodby a třídy naší školy prázdnotou, jen tu a tam se z
některého z kabinetů vypotácel pedagog s výrazem, který mnohé vypovídal
o distanční výuce, dnes je při pohledu na tváře žáků přihlížejících měsíční
slavnosti, při hře ve školní družině nebo během koulované na vycházce
vidět nálada zcela jiná. Ukazuje se, jak moc je důležité, abychom rituály,

tvoření a atmosféru spjaté s tímto obdobímmohli zažívat všichni společně.

Věřím, že si děti tuto náladu přinesou i domů, stejně tak jako si do školy s
sebou berou svá očekávání Vánoc v kruhu rodinném.

Přeji Vám všem šťastné a veselé prožití svátků vánočních a radostný vstup
do nového roku.

František Smékal

Úvodní slovo



ČLÁNKY

Adventní spirála pro
3., 4. a 5. třídu

Vánoční spirála pro děti
1. a 2. třídy

Zima sice začíná kalendářně až těsně před Vánocemi, ale pro mne přichází
s dobou adventu. Pro děti je časem těšení se na Vánoce a vše krásné s nimi
spojené. Už tradičně je na tuto „cestu“ zavede adventní spirála, kterou si
projdou, a zapálí na svém svícnu světlo. To světlo jim pak svítí na jejich cestě
zpět k ostatním. Třeťáci, čtvrťáci a páťáci už sice neprožívají tuto slavnost
tak silně, ale i mezi nimi se světlo neztratilo a bylo „vidět“, jak si jej odnáší s
sebou do svých tříd i domovů.

Silvie Latioková

Ve čtvrtek 25. listopadu rozjasnilo prostory naší nové školy poprvé světlo
adventní spirály. Putování za ní zprostředkovalo dětem prožitek tichého
tajemství a nám dospělým dovolilo se alespoň na chvíli zastavit a napojit se
na moudrost přírodních cyklů. S každým rokem, kdy se podílím na přípravě
slavnosti, si více uvědomuji sílu, kterou nám odkaz starých rituálů
umožňuje čerpat pro naše každodenní uspěchané životy. S každým rokem
vidím, jak kromě hmatatelné zelené spirály pro děti vzniká i pomyslná
spirála spolupráce mezi rodiči, pedagogy, žáky druhého stupně a nově i
žáky lycea. Tu letošní neviditelnou spirálu příprav roztočilo kolem čtyřiceti
dobrovolníků, kteří neváhali investovat svůj osobní čas do příprav a průběhu
slavnosti. Děkuji všem a přeji hodně klidu v adventním čase.

Andrea Smýkalová







ČLÁNKY

Skupinka učitelů naší školy v brzkých hodinách 18. 11. společně vyrazila do
příbramské waldorfské školy, kde se konalo interní setkání waldorfských

učitelů na téma „Lidská důstojnost“. Na místě jsme se rozdělili podle témat
seminářů, které jsme si předem vybrali. Večer proběhl společenský večer k

třicátému výročí školy. Místní učitelé měli pro nás připravený hudební
program i velkorysé občerstvení. Bylo velmi příjemné setkat se s kolegy z

celé republiky a prohloubit si znalosti při studiu textů i prakticky
zaměřených workshopů. Volné chvilky jsme využili k procházkám po

zajímavých místech, například na poutní místo „Svatá hora“. Takové výjezdy
jsou pro učitele obohacují nejen po profesionální stránce, ale také utužují
náš kolektiv a vědomí sounáležitosti s ostatními waldorfskými školami.

Vědomí, že nejsme v našich snahách naplňovat waldorfské principy sami.

Jana Odevzdaná

„Lidská důstojnost“ -
seminář waldorfských

učitelů v Příbrami



Sedmáci
v pevnosti poznání
V pátek 26.11 se žáci sedmé třídy vydali se svoji paní učitelkou Lucií do
Pevnosti poznání. Jelikož jsme v zeměpise zrovna dobírali základy
astronomie, byl zvolený program Sluneční soustava víc než vhodný. Třída
byla rozdělena na dvě poloviny. Ta první se uvelebila na polštářcích v
planetáriu a vychutnávala si promítání a povídání paní průvodkyně. Druhá
skupinka zavítala na expozici V mozku, kde na žáky čekala osmimetrová
maketa lidského mozku a oni mohli obdivovat neuronovou síť v celé její
kráse a komplikovanosti. Děti si mohly zahrát 3D piškvorky, rozluštit
hlavolamy, šifry a logické úkoly a mnoho dalších aktivit. Jelikož nás čeká v
přírodopise epocha věnovaná lidskému tělu a soustavám, brali jsme to jako
zajímavý úvod do dané problematiky. V neposlední řadě mohly děti
prozkoumat lidské oko a vyzkoušet si, jak vidí člověk s šedým zákalem, ten
kdo trpí krátkozrakostí a nebo třeba jak vypadá svět pohledem pavouka. Po
hodině se obě skupiny prohodily. Všichni jsme si to užili a žáci si vysloužili
pochvalu od paní průvodkyně, která žasla nad jejich vědomostmi a
zvídavostí.

Lucie Mrkvicová

ČLÁNKY



ČLÁNKY

Ke konci podzimu bychom ještě rádi zavzpomínali na michaelskou slavnost
v 5. třídě. Páťáci letos v epoše zeměpisu probírají Českou republiku, pohoří
a vodstvo, a proto se společně s paní učitelkou vydali na zážitkovou výuku
přímo doprostřed Mlýnského potoka. Dne 1. 10. 2021 se všichni vypravili
k řece, kde už čekali instruktoři, pes, rafty, pádla i vesty. Po nezbytné

přípravě jsme se usadili do lodí a vyrazili na hodinovou plavbu historickou
Olomoucí. Sluníčko nám přálo, děti nadšeně pádlovaly a všichni jsme
v pořádku dojeli až do Bezručových sadů. Tam jsme se s vodáckým

AHOOOJ rozloučili a s velkou radostí se zase vrátili do školy.

Hana Svobodová

Michaelská slavnost
5. třídy



Svatomartinská slavnost
Svátek svatého Martina je připomínkou soucitu a vzájemného sdílení
pomoci. Tyto ctnosti jsme si mohli také připomenout při slavnosti, která se
konala 11. 11. v naší škole. Jako tradičně ji měla na starosti IV. třída. Před
organizátory však stála velká výzva. Museli nejprve vyřešit otázku, kde se
slavnost bude konat. Padalo mnoho návrhů, ale nakonec byl zvolen park u
ZŠ Svatoplukova. Rovný plácek s kamenným podiem se jevil jako ideální.
Ale jak vyřešit osvětlení? Pouliční lampy se zde nenacházejí. Jak zajistit
občerstvení a pečení rohlíčků? Bude moci přijet Martin na koni? Nové a
nové otázky se objevovaly, ale jak se ukázalo, pro rodiče žáků IV. třídy nic
nebylo problém. Elektřinu zajistil benzinový generátor, osvětlení sada LED
lamp. Přichystány byly stoly na posezení i velké stany pro případ horšího
počasí. Maminky se ochotně ujaly pečení svatomartinských rohlíčků a
vaření teplého čaje a punče a následného prodeje. Podařilo se také sehnat
koně s „Martinem“ (letos tedy spíše s Martinkou). Na žáky už zbylo „jen“
nacvičit písně a pásmo s legendou o svatémMartinovi. Zkrátka, letošní
svatomartinská slavnost ukázala, že ctnosti sdílení a pomoci nejsou na této
škole jen pojmem. Zde se takto žije. Všem zapojeným a zúčastněným velký
dík.

Ondřej Vraj

ČLÁNKY







ČLÁNKY

Deváťáci stáli před velkou výzvou. V pátek dostali text o svatémMikuláši s
rolemi. Během jedné vyučovací hodiny si je rozdělili, za 15 minut vytvořili
kostýmy. A v pondělí je čekalo vystoupení pro děti z prvního stupně. I přes
krátký čas na přípravu a určité nedostatky se představení povedlo a určitě

splnilo svůj účel. Pro děti to představení bylo velmi poučné, jelikož
znázorňovalo vítězství dobra nad zlem. ………že by se zrodila nová tradice…….?

Lucie Jurášová

Svatý Mikuláš



A co se dělo v naší
mateřské školce?
Plavání

Každý rok na podzim a na jaře mají děti ze školky možnost se přihlásit do
plavání, které probíhá v olomouckém aquaparku. Ke konci listopadu tak
dostaly děti svá první mokrá vysvědčení v letošním školním roce. Moc
gratulujeme!

Adventní spirála

Každoročně u nás ve školce slavíme začátek adventu spirálou, a to vždy v
první adventní neděli. Ta probíhá v pozdních odpoledních hodinách a v
tichosti. Děti si donesly své lucerničky a za zpěvu písně „Byla cesta, byla
ušlapaná..“ procházely spirálou k andílkovi pro světélko. Na zpáteční cestě
lucerničku pokládaly na hvězdičky položené kolem spirály, kde pro ně bylo
také nachystané jablíčko.

Letos nám poprvé při adventní spirále pomohly navodit předvánoční
atmosféru žákyně z 6. třídy naší Waldorfské základní školy, které si jako
předškolní děti u nás ve školce nejednou takovou slavností prošly. Tímto
bych jim chtěla za nás všechny moc poděkovat, že nám pomohly více
rozzářit vnitřní světlo v nás všech překrásným zpěvem a hraní na flétnu,
konkrétně Adélce Váňové, Anetce Maléřové, Terezce Horákové a také Elišce
Ďurišové za andílka, který zapaloval dětem jejich světélko v lucerničkách!

Mikuláš

Mikuláš s čertem a andělem k nám do školky přímo za dětmi nechodí, a to
z určitého důvodu. Ale to neznamená, že nás Mikuláš nenavštívil . I letos
dětem ve třídách zanechal překvapení v podobě vánočního stromečku, pod
kterým leželo i pár dobrot.

Petra Bradová

ČLÁNKY







PŘÍRODA

Když jsme se v první třídě vrátili ze školy v přírodě, těšili jsme se, že si za rok,
za dva zase uspořádáme další vyvedenou výuku v přírodě. Bohužel nám

covidová krize překazila plány a my se mohli vydat až nyní v 5. třídě. V bouři
kdejakých starostí a opatření se podařilo naplánovat výlet na první

listopadový týden.

V pondělí 1. listopadu jsme vyrazili z olomouckého nádraží. Čekala nás
dlouhá cesta vlakem, výlukovým autobusem, opět vlakem a ještě dvěma
linkovými autobusy. Po několika hodinách cesty jsme úspěšně dorazili do

chaty Radost v obci Plasnice v Orlických horách. Odpoledne jsme se
rozhodli vystoupat na blízký vrchol Špičák. Cesta nebyla značená a my, jak
se dalo očekávat, jsme zabloudili. Z různých stran kopce jsme se snažili

dosáhnout vrcholu a po úmorném stoupání a klesání a stoupání… se nám
najednou před očima otevřel nádherný rozhled na okolní krajinu. Nahoře

jsme si zazpívali hymnu a tím vzdali poctu naší krásné zemi.

Na Dušičky jsme si naplánovali výlet na naučnou stezku Zemská brána na
Divoké Orlici. Cestovali jsme tam velmi „retro“ autobusem. V pravé poledne

jsme zastavili u kostela v Neratově, který je známý svou prosklenou
střechou. Kostel jsme si prohlédli a zapálili jsme v něm svíčky za naše
zemřelé blízké. Zemskou bránou jsme procházeli v zimě, mrholení a

blátem, v němž někteří nechali i boty! Avšak krásy Divoké Orlice a jejího
okolí jsme si užili i tak…

Ve středu jsme dokonale poznali rozmary horského počasí. Ráno nás
přivítalo slunečným počasím a modrou oblohou, a tak jsme se rozhodli
zdolat nejvyšší horu Orlických hor, Velkou Deštnou. Cesta nás vedla
úžasným lesem s průzračným potůčkem. Velké stoupání pak sice

vyžadovalo hodně vůle, avšak páťáci vše perfektně zvládli. Na vrcholu jsme
nemohli minout rozhlednu, z níž bylo nádherně vidět na všechny strany.
Sotva jsme sestoupili (mohlo uplynout 5 minut), vítr přifoukal mraky a

mlhu, a než jsme se nadáli, nebylo vidět na krok. Urychleně jsme tedy začali
nabírat směr „do chaty“. Na skok jsme se podívali i do Polska. To proto, že
jsme se nemohli občerstvit v Masarykově chatě, která byla z provozních
důvodů zavřena. A tak jsme aspoň jednou nohou vstoupili za polskou

hranici.

Škola v přírodě



PŘÍRODA

Ve čtvrtek už nám jen pršelo. Dopoledne jsme tedy strávili v muzeu zimních
sportů, turistiky a řemesel v Deštném v OH. Paní průvodkyně nám podala
vyčerpávající a zajímavý výklad a děti zazářily svými mnohými znalostmi z
oblasti zemědělství a řemesel (díky za waldorfské epochy!). Po nezbytných
nákupech suvenýrů nás už čekala jen závěrečná fáborkovaná hra s dárky na
konci.

A už nám nezbývalo, než si sbalit všechny své věci, uklidit nepořádek v
pokojích a dopravit se včas na zastávku autobusu. Páteční den jsme strávili
cestováním domů.

Myslím, že mohu za všechny děti, sebe i pana učitele Honzu Horvátha říci,
že školu v přírodě jsme si naplno užili. Společné chvíle nám asi zůstanou
navždy v paměti a my budeme všichni doufat, že se třeba zase někdy
vypravíme na nějaký další výlet.

Hana Svobodová







UMĚNÍ

Andělé jsou obecně nebeské bytosti, které někdy přicházejí mezi nás. Mimo
jiné námmohou poradit nebo ukázat správnou cestu. A jsem přesvědčen,
že někteří takoví andělé chodí mezi námi. Ne vždy musí mít křídla nebo
svatozář. Vypadají jako my, ale přesto poznáte, že jsou to bytosti nebeské.

Dne 25.11. 2021 se u nás ve škole objevilo několik andělů a jeden byl
ostatním vzorem, i pro mě. Měli za úkol ukázat našimmalým prvňákům

světlou cestu skrz temné chodby, dovést je až k hlavnímu světlu uprostřed
adventní spirály. Ač nejsem pravý anděl a nepřišel jsem z výšin, měl jsem
možnost malé, mladé lidičky vést tou symbolickou cestou lemovanou

svíčkami. A musím říci, že to dokáže zapůsobit na emoce, když vidíte dítě
pomalu kráčet se svým svícnem a s vírou, v magické spirále, vykračovat do
života, vše ke světlu. Mohli bychom se tímto inspirovat a být anděly i pro
ostatní v našem životě. Pomoci těm, kteří přišli pro nás, kráčet po světlé
cestě. A důvěřovat našim andělům, kteří nás vedou tou naší cestou. Jako
člověk, který se na den stal pro mladé lidi andělem, doufám a přeji si, aby

tito malí lidé rostli na těle i na duši a viděli při sobě anděla, který jim radí, jak
za světlem.

Josef Vaněček

Jaké je to být andělem?



UMĚNÍ

Ve středu 10. listopadu vyrazili deváťáci na workshop Střední řezbářské školy
v Tovačově, při němž poznali vůni a krásu práce se dřevem. Po příjezdu se
nás chopil mistr odborného výcviku pan Mgr. Pavel Strouhal a naše
společná cesta mířila přímo do dílny. Žáci si převzali připravené dřevo a
začali se sestavováním servírovacích podnosů a ražby. Pod dohledem
zkušenějších „učňů z dílen“ se všem dílo vydařilo. Třešničkou na dortu byla
prohlídka ateliéru školy s výrobky absolventských prací a podrobnějším
výkladem o znalostech žáků z maturitních ročníků. Bylo to záživné a
příjemně strávené dopoledne. Děkujeme.

Simona Šafránková, 9.třída

Workshop na Střední škole
řezbářské v Tovačově








