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NOVINKY AKCE ŠKOLY ROZHOVORY PŘÍRODA UMĚNÍ

ČLÁNKY
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
Učíme se lyžovat.

UMĚNÍ
KUTILSKÝ KROUŽEK
VE ŠKOLCE
Kutíme se dřevem!

ČLÁNKY
BEZNEŤÁCI
Bezpečnost na internetu.

AKCE ŠKOLY
MASOPUST
Maska za maskou.
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NOVINKY

Vážení a milí čtenáři,

s příchodem jarní rovnodennosti odzvonilo letošní zimě, jaro už je cítit na
každém kroku, i duby se zanedlouho odějí listím, přijde duben a s ním i

velikonoční svátky. Dříve než Mařenu (a s ní i zimu) pro letošek „vyženem
bičem a kamenem“, poohlédněme se ještě za tím, co se v naší škole událo

během posledních zimních týdnů.
Přeji Vám přijemné počtení a radostné prožití velikonočních svátků.

František Smékal

Úvodní slovo



ČLÁNKY

Bezneťáci
Žáci 5. třídy se ve čtvrtek 3. února 2022 zúčastnili preventivního programu
„Bezneťáci“, zaměřeného na bezpečný pohyb na internetu. Všichni měli
nejprve za úkol vyplnit kartičku na základě položených otázek a navržených
odpovědí. Druhá část programu byla zaměřena na vyhodnocení odpovědí a
vše bylo doprovázeno velmi živým a zajímavým povídáním o jednotlivých
tématech. Jednotlivé odpovědi byly obodovány, a to byste se divili, jak byly
děti šokované, že za „správnou“ odpověď nedostaly žádné body. Cílem totiž
bylo mít bodů co nejméně! Celkově žáci 5. třídy dopadli velmi dobře,
ukázalo se, že naši žáci se na internetu pohybují vcelku bezpečně. Přesto
však neusněme na vavřínech a i nadále ukazujme, vysvětlujme a povídejme
si s dětmi o všech možných rizicích. Děkuji.

Hana Svobodová





ČLÁNKY

Čítanková slavnost
Ve čtvrtek 17. února byl pro druháčky velkým dnem. Děti si připravily první
flétničkovou besídku pro svoje rodiny. Rodiče, sourozenci, babičky, tety a
strýcové se i s dětmi sešli v ateliéru. Děti byly nervózní ze svého prvního
vystoupení, ale všechny se moc těšily, až předvedou, co se naučily. Zahrály
na flétnu a zazpívaly několik písniček a k poslední písničce se přidali i
někteří mladší sourozenci s tanečním vystoupením. Po dohrání a bouřlivém
potlesku se děti posadily a paní učitelka povykládala příběh o malém
chlapci a jeho první knize. Stejně jako chlapec z příběhu, všechny děti
obdržely svou vlastní knihu, čítanku, kterou jim po nocích tvořili s láskou
rodiče. Postupně, jak děti dostávaly své čítanky, se sesedly s celou svojí
rodinou a v úžasu si tento svůj poklad prohlížely. Když už měly čítanku
všechny děti, dostaly od paní učitelky perníkovou medaili a byly pasované
na čtenáře.

Všem druháčkům přeji, aby jim čtení přinášelo radost a aby v knihách našli
kouzelné příběhy, které je budou doprovázet.

Eva Fuhrmannová







ČLÁNKY

14. února na sv. Valentýna jsme se vypravili na lyžařský výcvik. Dvě třídy ze
základní školy a jedna z lycea vyrazila připraveným autobusem od školy do

Karlova pod Pradědem.

Žáci se lyžák moc těšili. Věděli, že spolu se svými kamarády prožijí pět dnů
nejen lyžováním, ale i zábavou. Chvíli po tom, co jsme se ubytovali, jeli jsme

ski basem na sjezdovku, kde došlo na rozdělování do skupin dle zdatnosti.

Počasí nám přálo až na jeden den, kdy jsme museli zůstat na chatě kvůli
silnému sněžení a větru. Bohužel se nám nevyhnuly úrazy a hned druhý

den jsme se zraněnou žačkou museli navštívit nemocnici v Bruntále. Druhý
den se situace opakovala, ale tentokrát to nemělo následky a žák mohl

pokračovat v lyžařském výcviku na rozdíl od první zraněné žákyně.

Ve středu a ve čtvrtek jsme si udělali vycházku po okolí, děcka ji využili
k oblíbené zimní kratochvíli a to házení po sobě sněhovými koulemi.

Večer jsme se vždy setkali ve společném prostoru, udělali reflexi dne, zahráli
si hru a pak už bylo dětech, jakou zábavu společně vymyslí. Někteří si půjčili
deskové hry, jiní hráli ping pong ve společném prostoru, další si povídali na

pokojích.

V pátek jsme si naposledy zalyžovali a pak už nás čekala cesta domů
domluveným autobusem. Vypadalo to, že si lyžák všichni moc užili a posílili

se tím i vztahy třídních kolektivů i sedmáci s osmáky se mohli více poznat.
A tak jsme se s paní učitelkou Luckou Mrkvicovou začali domlouvat na další

společnou akci, sjíždění řeky Moravy.

Jana Odevzdaná

Lyžařský výcvik





ČLÁNKY

Lyžařský kurz patří k výrazným událostem v průběhu základní a střední
školy. Naši lyceáni vyrazili spolu s třídní učitelkou a učitelkou tělocviku do

Karlova pod Pradědem. Ubytováni byli v penzionu Na Rychtě v Malé
Morávce a odsud vyráželi skibusem na sjezdovku. Tam se setkali se

sedmáky a osmáky naší školy, rozděleni byli do skupin a začal výcvik. První i
druhý den počasí přálo, třetí den začalo pršet, ale to nikoho nerozhodilo.

Jeden den odpočinku je vždy třeba, tak se ve čtvrtek šlo na výlet do
lázeňského městečka Karlova Studánka. Všichni se ale těšili na další den,

kdy předpověď slibovala pěkné počasí, a dokonce další sněhovou nadílku. A
také ano. Poslední den lyžařského kurzu byl krásný, sníh perfektní a nadšení

všech bylo na vrcholu. Lyžařské kurzy stmelují třídu a utužují vztahy
v kolektivu. A to se u lyceánů stalo. Všichni si to moc užili a budou na

lyžařský kurz vzpomínat ještě dlouho.

Kateřina Dvorská

Lyžařský kurz 10. třídy





ČLÁNKY

Anežka Janátová pracuje desítky let jako klinická psycholožka, věnuje se
pedagogické, psychoterapeutické činnosti, přednáškám a vedení

mezinárodních sympozií. Několik let působila jako ředitelka Jedličkova
ústavu, odtud cíleně odešla do Švýcarska, kde prací klinické psycholožky

vydělala na pozdější venkovské sídlo akademie Tabor v Nové Vsi nad
Popelkou. Podařilo se jí uskutečnit mnohaletou myšlenku alternativního

školství u nás (waldorfské školy a školky) a počátek začleňování postižených
lidí do společnosti.

V roce 1996 vedla Institut pedagogiky volného času při UK, který se přerodil
v samostatný subjekt Akademie sociálního umění Tabor, napojený na

mezinárodní síť Konference pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii,
mající své těžiště ve vysokých školách německy mluvících zemí. V Akademii

Tabor vyučuje: Člověk jako tvůrce vlastního osudu, Prostor a čas – dimenze
lidské existence, Sociální handicap, Logoterapie, Dramaterapie, Biografie.

Od roku 2008 je předsedkyní Antroposofické společnosti ČR.

V naší škole působí již dlouhá léta jako terapeut, lektor a poradce pro práci
s dětmi a od rku 2021 také jako školní psycholog.

V roce 2012 byla hostem Jaroslava Duška v Duši K:

https://www.youtube.com/watch?v=rweM6dOmCxQ

Kateřina Dvorská

Anežka Janátová



Masopust

AKCE ŠKOLY

Dne 1. 3. 2022 proběhla v naší škole masopustní slavnost. Ačkoliv měla
sedmá třída na chystání a organizaci málo času, děti se úkolu zhostily
s grácií. V masopustním průvodě se sešla spousta masek. Jedna krásnější
než druhá. Mezi piráty, sestřičkami, servírkami a dalšími nechyběla ani
smrtka, kráva, či Laufr, který vtipně a trefně komentoval průběh odpoledne.
Určitě stojí za zmínku úžasný medvěd, který si získal publikum svými
hvězdnými tanečními kreacemi. Nechyběla masopustní hostina, tombola a
diskotéka pro děti. Třídní učitelka Lucie Mrkvicová je na své žáky, kteří
prokázali pracovitost, týmového ducha a pohotovost, právem hrdá.

Lucie Mrkvicová









Sluňákov
Ve čtvrtek 3. března jela druhá třída do Sluňákova na program „Do zimní
přírody za zvířátky“. Program byl rozdělený na dvě části. V první části děti
přišly podle indicií na to, která zvířata můžeme v zimě najít tady u nás a jak
je pro ně obtížné obstarat si v zimě potravu. Vyzkoušely si, jak si sbírají
veverky oříšky do zásoby a jak srnky hledají kopýtky trávu pod sněhem. Ve
druhé části programu děti venku hledaly „pobytové stopy“ – tedy důkazy o
tom, že na daném místě zvíře bylo. A stop našly několik – pírka, stopy
v hlíně, díry v zemích, ohlodané dřevo od bobrů, cestičky v kůře od larev a
zvířecí trus. Nejkrásnější stopu ale objeví každý, kdo na chvíli zavře oči a
zaposlouchá se do zvuků přírody.

Eva Fuhrmannová

AKCE ŠKOLY







Svět techniky
Sedmá třída završila epochu fyziky ve Světě techniky v Ostravě. Vzdělávací

program „Jednoduchost mechanických strojů“, který jsme tam absolvovali,
souzněl s tématy naší epochy, a byl tak pěkným shrnutím a opakováním

toho nejdůležitějšího, k čemu jsme i my našimi pokusy a pozorováním
dospěli. Po programu jsme měli čas na prohlídku i všech ostatních expozic

Malého světa techniky U6. Byl to skvělý výlet a snad až na zpoždění vlaku při
cestě zpět jsme si jej náramně užili!

Šárka Štveráková

AKCE ŠKOLY













Kutilský kroužek ve školce
Malí kutilové jedou na plné obrátky a v průběhu společně tráveného času je

úžasné pozorovat jejich měnící se výrazy a nálady. Když začínáme
hromádkou "klacků", moc nechápou, k čemu to jako bude. Při opracovávání

dřeva, což někdy bývá pěkná fuška, se dostavují fáze zoufalství a vyčerpání
:-). Nicméně na závěr vždy končíme plní energie a nadšení z té úžasné

proměny kusu dřeva třeba na autíčko. A hra může začít...

Petr Jurník

UMĚNÍ







Pletení v 1. třídě
V první třídě jsme se na začátek druhého pololetí moc těšili, protože nás
čekalo pletení, do kterého jsme se pustili s nadšením. Učit děti plést je velká
radost, o to víc, když se zapojí i někteří z členů rodiny. Od začátku nám ve
třídě s pletením pomáhají babičky a maminky dětí, v neposlední řadě také
paní vychovatelky, asistentky. Společně jsme tak děti naučili nahazování
oček a hlavně samotné pletení. Byla radost sledovat děti, jak postupně
pletou s nabývající jistotou, dělají obrovské pokroky a blíží se tak hotovému
výsledku a výrobku. Tím bude pouzdro na pentatonickou flétnu, kterou děti
dostaly k pololetnímu vysvědčení. Ráda bych tak poděkovala všem, kteří se
do pletení zapojili, za pomoc a vytvoření moc příjemné atmosféry.

Denisa Chládková,
třídní učitelka 1. třídy

UMĚNÍ











Turecké uzly
Žáci osmých tříd si osvojili vázání tureckých uzlů. Nejprve si zkusili princip
proplétání linií v rámci trénovaní kreslení forem. Posléze vytvořili turecké

uzly z jutových lanek, které mohou využít třeba jako tácek pod hrnek.

Kamila Zejdová

UMĚNÍ



VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ NA
WALDORFSKÝCH
ŠKOLÁCH
Jedno březnové odpoledne jsme se v plném autě vydaly ke kolegům do
Waldorfské školy v Brně, kde pořádali přednášku pro rodiče (účast byla
vysoká) i učitele „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem“. Zkušená,
profesionální a příjemná lektorka Kateřina Dvořáková představila a
zopakovala základní pilíře waldorfské pedagogiky. Podrobnosti připravíme
do příštího vydání Zpravodaje - zmíníme se třeba o tom, proč se ve
waldorfských školách učí od 1.třídy dva cizí jazyky, jaký je v tom smysl, jaké
cíle si klade výuka cizích jazyků napříč jednotlivými třídami, abychom my,
jako rodiče, pochopili, proč se děti učí tak, jak se učí. Pokud těmto
základním principům porozumíme a budeme jim důvěřovat, nemusíme se
strachovat o výsledky, nemusíme mít nesplněná očekávání, co by děti už
měly umět, nemusíme opakovat zbytečné otázky „Co jste se dneska
naučili?“, na které pravděpodobně nedostaneme odpověď. Čím více se
ponoříme do waldorfské pedagogiky, tím více si uvědomíme, jak málo toho
víme.

Pavlína Zadorožná

WIO ČLÁNKY



SBÍRKA REHABILITAČNÍCH
POMŮCEK NA UKRAJINU
Stále probíhá sbírka rehabilitačních pomůcek - můžete donést použité

berle, hole, chodítka, ortézy, bandáže, atd. Kontaktní pár Sergej a Gabriella,
kteří sbírku a následnou dopravu osobně organizují, spolupracují

s olomouckým rodinným centrem OLIVY. Pokud máte doma a můžete
darovat výše zmíněné pomůcky, můžete tak učinit na vyznačeném místě

v suterénu školy, dole u schodů. Předem děkujeme. První předávku berlí a
ortézy předaly děti osobně.

WIO ČLÁNKY



SPOLEČNÝ SOBOTNÍ
VÝLET NEJEN 4.TŘÍDY
Jednu zimní sobotu se parta ze 4.třídy (se sourozenci z 1. a 7.) vydala na
společný výlet. Sraz v 9.hodin na nádraží, nákup jízdenek a hurá vlakem dvě
hodinky směr Jeseníky – děti si malovaly, povídaly, načínaly svačinky, ať
neseme o trochu méně. Vedoucí zájezdu maminka Petra sice předběžně
avizovala náročnost a trasu, v praxi jsme si to však nikdo představit
nedokázali, naštěstí. V klidu jsme vykročili dle značek směr Severomoravská
chata, s bílým sněhem křupajícím pod nohama. Tatínek Tomáš obtěžkán
batohem svých dvou ratolestí na zádech, a na prsou vyrovnáván nelehkým
batohem dalšího dítka, zodpovědně zajišťoval pitní režim nás maminek a
vydatně podporoval všechny děti v jejich odvaze v experimentování
s elektrickými ohradníky. Jeho podpora dětské zvědavosti přinesla ovoce, a
děti si tak samy nadšeně vyzkoušely jak ohradníky brní („To bylo
příííjemnééé“). Procházeli jsme zastaralým vesnickým hospodářstvím na
vysokém kopci, kde se děti mohly potěšit se zvířaty (Sofča a Ondra
pojmenovali „své“ koníky „Moja a Tvoja“, nejstaršímu koni bylo 37 let) a my si
mohli popovídat s místním hospodářem, a vyslechnout tak jeden nelehký
příběh tvrdého a pracovitého vesnického života. Začalo přituhovat, čekal
nás výšlap náročné sjezdovky, s odpovídajícími dětskými komentáři. Po
namáhavé cestě jsme zaslouženě dorazili do cíle - Severomoravská chata,
s příjemnou obsluhou a výborným jídlem uprostřed lesů byla opravdovou
odměnou našeho výletu. Poté nás však čekala dvojnásobně dlouhá cesta.
Zbytečně jsme si dali za úkol stihnout odpolední vlak. Lehký kvapík se místy
změnil v zběsilý úprk přes louky, kdy vyvrtnutý kotník Adélky přirozeně
zpomalil zadní část výpravy. Jakmile jsme pochopili, že opravdu můžeme
jet i později, opět jsme se naladili do pohodové atmosféry. Všichni lehce
promrzlí jsme na opuštěném nádraží hráli pohybové hry, dojedli zbytky
poslední záchrany a večerním vlakem jsme v 19.hodin dojeli do Olomouce.
Příště zas!

WIO ČLÁNKY











Waldorfský (nejen) taneční večer 
večer plný hudby, zajímavého programu  

a bohatého občerstvení 

Waldorfská iniciativa rodičů  
zve všechny naše milé učitele a rodiče na  

Přijďte si společně užít příjemný večer.   
Těšíme se na Vás! 

v pátek 22. dubna 2022 od 20 hodin 
v Centru pohybu na Sokolské 7 v Olomouci 


