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ČLÁNKY
ŠICÍ DEN
Šijeme, zapošíváme, entlujeme.

NOVINKY
NOVÁ RODIČOVSKÁ
NÁSTĚNKA
Přímo pod nosem!
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MÁME NOVÉ VEŠÁKY
Celá škola staví.
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VÝLET DO BRNA
Od radnice po Špilberk.





OBSAH

NOVINKY

ČLÁNKY

AKCE ŠKOLY

Článek

Článek

Článek

Článek

Článek

Článek

Článek

Článek

Článek

Článek

4

5

6

7

11

14

17

18

22

24

Úvodní slovo

Rodičovská nástěnka

Máme nové věšáky

Šicí den

Pečení chleba

Tělocvična se proměnila

Studenti lycea v Brně

8. třída v Národnímmuzeu

Pozvánka do nového centra

Na skok v epoše v 6. třídě



NOVINKY

Udělejme si rok takový, jaký si zaslouží naše děti

První pololetí se ve škole vždy prolne s koncem starého a příchodem
nového roku. Svět je plný covidové únavy, všechno se to děje tak nějak

zahuštěně a společnost je více než kdykoliv předtím plná obav a napětí. A
možná proto, že se to děje, se mámemožnost zastavit a zapřemýšlet, komu

je určena budoucnost. Jsou to naše děti, které více než kdokoliv jiný ve
společnosti vnímají napětí svých blízkých. Učí se od dospělých čelit

problémům a učí se řešit důležité momenty jejich budoucího
samostatného života. Ať se nám to líbí nebo ne, právě teď je ten pravý čas

ukázat dětem, jaký bychom si přáli, aby žily život. Aby byly šťastné, plné
lásky a pochopení. Aby byly vnímavé a respektující vůči druhým. Chceme,

aby byly naše děti šťastné, ale jsme jimmy sami dostatečně šťastnými
vzory? Radujeme se? Z čeho se radujeme? Jsme vděčni jeden za druhého?

Jak k sobě navzájem promlouváme? Jak mluvíme o druhých? Možná je
právě teď ta správná doba se zastavit, uvolnit se, pomyslet na všechny

kolem nás s láskou, zhluboka se nadechnout a usmát se na svět. Udělat si
ho takový, jaký ho chcememít především pro vlastní děti.

Barbara Protivánková

Úvodní slovo



ČLÁNKY

Rodičovská nástěnka
Když cokoli hledáte, něco potřebujete, podívejte se jako první kolem sebe,
jestli TO nemáte přímo pod nosem :-) V naší škole a kolem ní je spousta
šikovných a tvořivých lidí. Kontakty na část z nich najdete na nástěnce u
hlavního vchodu do školy. A může tam být kontakt i na vás. Smyslem této
nástěnky je propojovat lidi, podporovat komunitní a lokální život, vytvářet
a užívat si společnou hojnost. Produktů a služeb je dnes nabízeno
nepřeberné množství, ale když znáte toho, kdo za tím stojí, má to hned jiný
rozměr. Slyšíte individuální příběhy lidí, jste v osobním kontaktu, vytváříte
vřelé vztahy a navzájem se podporujete. Nesním, ale píši o reálném životě
kolem nás a vy jste součástí, záleží jen, jak se zapojíte (co nabízíte a co
potřebujete).

Šárka Gajdošová, za WIO



ČLÁNKY

Stále budujeme a vybavujeme naši školu a nyní díky podpoře z řad rodičů
mají žáci druhého stupně základní školy a studenti lycea nové věšáky na

kabáty. Nebude to trvat dlouho a přibydou i botníky.

Za sponzoring děkujeme těmto rodičům:

manželé Russitzki nám darovali 50.000 Kč

manželé Cinegrovi nám darovali 20.000 Kč

manželé Neubauerovi nám darovali 10.000 Kč.

František Smékal

Máme nové věšáky



ČLÁNKY

Šicí den
Na konci 9. třídy nás čeká ročníkové divadlo, s čímž se pojí i výroba kostýmů.
Nastal tedy čas se seznámit s prací na šicím stroji. Pro začátek jsme si
vybrali šití podsedáků i s potahem. Ve středu 12.1. se deváťáci pustili do
práce. Seznámili se s funkcemi šicího stroje, naučili se střihy, entlovat, šít,
zapošívat a spoustu dalšího. Všichni byli plně zabraní do práce a za pomocí
ochotných maminek zcela bravurně tuto práci zvládli již během dopoledne.

Lucie Jurášová, 9. třída









ČLÁNKY

Je to bezmála rok a půl, kdy naše třída (tenkrát ještě třetí) začala pracovat
na projektu Ze zrna chléb. Tenkrát jsme za vydatné pomoci rodičů poryli

políčko, do něhož jsme následně zaseli zrní. Následovalo období očekávání.
Obilí vzešlo a pomalu se dralo vzhůru. Abychom nezaháleli, vyprávěli jsme si

o tom, co vše je potřeba k úspěšnému růstu rostlin, jaké nářadí potřebují
zemědělci a jaké druhy plodin můžeme pěstovat. Místo žní však přišlo

nemilé překvapení. Někdo nám políčko posekl dříve, než jsme ho mohli
sklidit. Naštěstí opět pomohli rodiče. Podařilo se jim sehnat dostatek obilí,
abychommohli v projektu pokračovat. Na začátku tohoto školního roku

jsme se tedy mohli chopit cepů (mimochodem také vyrobených ochotným
tatínkem), abychom obilí vymlátili a pročistili. Po proschnutí byl čas zrní

pomlít. A na konci ledna jsme udělali za celým projektem tečku. Chutnou
tečku, která provoněla školu a poškádlila chuťové buňky. Z naší mouky jsme
upekli dva chleby. Možná to bude znít trochu neskromně, ale myslím, že se
povedly. Myslím si to proto, že se po nich jen zaprášilo. Takže třeťáci, teď jste
na řadě vy. Myslete na to: Dobrého chleba, který si sami „vypěstujete“, není

nikdy dost.

Ondřej Vraj, 4. třída

Pečení chleba







ČLÁNKY

Tělocvična se proměnila
Cvičební sál se za finanční podpory firmy REHAFYZ s.r.o. proměnil.

Nové vybavení přináší nové možnosti, patří sem cvičební nářadí – žebřiny s
dvěma závěsnými hrazdami, švédská bedna, švédské lavičky, dva
gymnastické koberce a cvičební podložky. Nářadí se dá využít k
všestrannému posilování celého těla, cvičení koordinace, protažení svalů a
vazů, k tréninku obratnosti a senzomotorického výcviku. Také ke cvičení
kolektivity a nácviku hry fair play.

Švédská bedna je vybavena pojezdem, který umožní lehký přesun na
zvolené místo. Bedna se může využít k nácviku výskoků na překážku a
seskoků. Výhodou je variabilita, lze nastavit výšku dle věku a dovedností
dětí. Švédskou lavičku lze při otočení využít jako kladinu. Disponuje pevným
hákem pro zavěšení na žebřiny nebo do otvoru švédské bedny. Při rozložení
obou gymnastických koberců vznikne velký prostor pro rozvoj pohybových
dovedností celého kolektivu najednou.

Ve skladu na tělocvičné nářadí jsou nově gymnastické míče, které rozvíjí
především rovnovážné cvičení, trénují správné držení těla (cvičí se, i když se
na nich jen sedí :)). Posilovací gumy vhodné pro zvyšování náročnosti cviků
nebo na protažení, pěnové míče k hraní kolektivních her. Branky na florbal,
či kopanou se softmíčem.

Přeji dětem i učitelům, aby se jim v tělocvičně líbilo a stala se tak oblíbenou
a často navštěvovanou učebnou celého Waldorfského komplexu.

Sportu zdar :)

Fišerová Kateřina DiS.
REHAFYZ s.r.o.
office manager







Studenti lycea v Brně
V úterý 18. ledna 2022 se studenti lycea vydali do Brna, kde měli připravený

bohatý celodenní program. Jejich třídní učitelka spojila vědu s kulturou.
Hned po příjezdu navštívili VIDA centrum, ve kterém si mohli vyzkoušet, jak
fungují některé fyzikální jevy, jako odstředivá síla, vztlak aj. Studenti si také
mohli prohlédnout vnitřní svět buněk, jednotlivých orgánů a pocvičit si svůj

mozek v hlavolamech. Po dvou hodinách se všichni odebrali na tramvaj,
která je převezla do centra města. Vzhledem k tomu, že v českém jazyce a v

dějinách umění se seznamují s románským a gotickým slohem, šlo se
především po památkách těchto uměleckých období. První zastávkou byla

katedrála sv. Petra a Pavla, přes Zelný trh se prošlo ke Staré radnici a
pokračovalo se ke kostelu sv. Jakuba. Už byl čas na oběd, proto byl vyhlášen
rozchod. Třídní učitelka Katka s paní ředitelkou Šárkou daly sraz za hodinu s

možností výstupu na hrad Špilberk. Počasí bylo nádherné. Ve tři hodiny
odpoledne ale už nastal čas vyrazit k hlavnímu nádraží a nastoupit do

rychlíku směr Olomouc. Všichni si výlet moc užili a navrhli, že je třeba brzy
zorganizovat další výlet.

Kateřina Dvorská, 10.třída

ČLÁNKY





Biodiverzita zvířat –
exkurze osmáků

v Národním muzeu
Letos jsme s žáky osmé třídy v přírodopise objevovali život v jeho nejmenší
podobě (viry, bakterie, řasy), různé mořské živočichy, až jsme se dostali ke

členovcům, kam patří např. pavouci a hmyz. Abychom si tu pestrost
živočišné říše mohli představit v celé její šíři, vypravili jsme se společně do

Prahy na program Biodiverzita zvířat. Zážitek byl už jen vstup do překrásně
zrenovovaných prostor muzea. Lektorka programu nás provedla

jednotlivými expozicemi a podělila se s námi o různé zajímavosti ze světa
zvířat. Asi nejvíce žáky upoutala maketa krakatice obrovské, velekraby
japonští a kostra plejtváka obrovského. K té se pojila zajímavá historka.

Několik pražských obchodníků se domluvilo, že si pronajmou loď a nechají
rybáře pro ně ulovit právě plejtváka obrovského. Celý podnik dopadl dobře,
nějaký čas byla kostra v soukromé sbírce, a když se mělo otevírat Národní

muzeum, kostru muzeu věnovali. Výlet do Prahy jsme si užili a nabyté
poznatky jsme ještě využili druhý den v epoše přírodopisu.

Jana Odevzdaná, 8.třída

ČLÁNKY











Na skok v epoše

ČLÁNKY
















