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„Hvězdy promlouvaly kdysi k lidem.

 Jejich zmlknutí bylo světu osudem. 

Vnímání jejich oněmění 

může být bolestné pro pozemské lidi.

 

 V němém tichu ale zraje 

řeč, jež od lidí proudí ke hvězdám.

 Vnímání této řeči 

nechť je posilou pro člověka.“
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POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ

Milí rodiče, poslední lednový den ve školách není jako každý jiný. Je to den, kdy se
rozdává pololetní vysvědčení. Jsme waldorfská škola, která má za svůj cíl vést žáky
ke smysluplné práci. I forma vysvědčení se v naší škole provádí v podobě, která
dává větší smysl a umožňuje reálnější ohodnocení. Touto formou je slovní
hodnocení. V současné době je to téma, které zajímá i Českou televizi, a tak naši
školu v den rozdávání vysvědčení navštívila. Níže posílám odkazy, kde reportáže
najdete.
ČT24

reportáž o délce cca 6 min převážně o ZŠ, najet na cca 15:25 min.
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-
ct24/223411058030131/

ČT1
reportáž o délce cca 1:30 převážně z lycea, najet kousek za polovinou
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-
ostrava/423231100030131/cast/959800/
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Monika Machytková
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Tým školní jídelny

ZDRAVĚ A CHUTNĚ

Milí rodiče, našim cílem je vařit
zdravě a chutně. Proto jsme se s
novým rokem rozhodli sledovat
nejvíce oblíbená jídla. Získat tuto
informaci je pro nás velmi
jednoduché. Stačí porovnat
množství objemu odpadu jídla. S
výstupem s vámi rádi podělíme. I
pro nás je mnohdy překvapením
co dětem chutná více či méně. V
měsíci lednu bylo pro nás milým
překvapením zahradnická sekaná s
bramborovou kaší, kdy si děti
přidávaly nejvíce.
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Dále se snažíme o zařazování více
zeleninových pokrmů na oběd č. 2,
kde je velký zájem o různé
zeleninové karbanátky nebo
nákypy. V měsíci lednu patřilo k
jedním z oblíbených jídel zeleninové
rizoto.

Budeme rádi za vaši inspiraci 
a náměty pro zpestření jídelního
lístku a služeb školní jídelny.
Neváhejte nás kontaktovat na            
e-mailu:
jidelna@waldorf-olomouc.cz

mailto:jidelna@waldorf-olomouc.cz
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Obrazy srdce
 

Vodopád obrazů čeří hladinu
 

 nevyřčeného slova,
 

z ticha tmy mi do Duše hledí zadumaná
sova,

 
tlak v hlavě, chvění v břiše, tělo se

rozpouští,
 

stojím sám hladový, bez vody, na poušti..
 

Hledím k nebi, slunce, hvězdy, vše se točí,
 

rychlostí blesku jak na kolotoči...
 

Čas se rozpustil a stal se větrem,
 

 který čeří hladinu nevyřčeného slova..
 

A z ticha tmy mi do Duše hledí
 

 zadumaná sova...
 
 

                                    - autor neznámý



Monika Machytková

SETKÁNÍ UČITELEK
MATEŘSKÝCH ŠKOLEK

Páteční odpoledne 3. 2. a následný sobotní den jsem s vedoucí
učitelkou Petrou Bradovou prožila ve Waldorfské školce v Ostravě
Porubě. Konalo se zde setkání učitelek a vedoucích pracovníků
školek za účelem vzájemného sdílení. 

Nosné téma byla školní zralost. Setkání bylo velmi milé a přínosné.
Dodalo nám sílu a jistotu v tom, že tak jak naši práci děláme a
principy, na kterých naše pedagogika stojí, mají hluboký smysl.
Vzájemně jsme si předaly materiály pro pozorování (diagnostiku)
dítěte. Dokumenty jsme mezi sebou porovnávaly a vzájemně se
inspirovaly k jejich úpravě či doplnění. Předaly jsem si také
konkrétní zkušenosti a rady, jak s dětmi pracovat, aby jejich vývoj
byl co nejvíce podpořen směrem k vyváženému rozvoji celé
osobnosti.
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Gabriela Mikešová

SLUŇÁKOV - 7. TŘÍDA

Dne 11. ledna vyrazila 7.třída na plánovanou návštěvu Sluňákova –
centra ekologických aktivit v Horce nad Moravou. Čekal tu pro ně
nachystaný program na téma – Život skoro bez odpadu.
Hned po příchodu si žáci mohli užít návštěvu koupaliště, jídlo z
oblíbeného fastfoodu, narozeninovou párty a dokonce i multikino.
Samozřejmě jen jako, ale s reálnými rekvizitami. Sami pak
vyhodnocovali jaký a kolik odpadu vytvořili.
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Eva Fuhrmannová
Zdenka Kraftová

EPOCHA MÍRY A VÁHY
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Žáci třetí třídy završili svou epochu „Míry a váhy“ společným
pečením, které uskutečnili v pátek 20. ledna.
Pečení předcházela důkladná příprava, pečlivý výběr receptu ke
spokojenosti všech dětí. Nejprve si děti musely přesně vypočítat
množství surovin a dalších ingrediencí, aby byl výsledný recept
naprosto bezchybný. Samozřejmě si děti šly všechny suroviny pod
vedením paní učitelky nakoupit a také si při tom procvičily správný
matematický výpočet celého nákupu.
A jakou dobrotu děti vlastně upekly?
Vanilkové a čokoládové muffiny, které se velmi vydařily. Děti se na
závěr se svými výtvory podělily s celým pedagogickým sborem.
Dobrou chuť!



Eva Fuhrmannová
Zdenka Kraftová

EPOCHA MÍRY A VÁHY
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Na konci ledna se vypravili deváťáci na informační přednášku
ohledně volby zaměstnání a trhu práce. S přestávkou jsme strávili
na Úřadu práce zhruba dvě hodiny a v té době se žáci dozvěděli
spoustu nových informací a v něčem si jen upevnili již získané
informace ze dní otevřených dveří různých škol nebo z výstavy
středních škol SCHOLARIS. 
Žáci především ocenili informace o uplatnění na trhu práce,
seznámení s webovými stránkami, kde si mohou najít hodně
informací o např. platovém ohodnocení, požadavcích na
požadovanou pozici nebo o podporovaných oborech, které
podporuje přímo olomoucký kraj stipendiem pro studenty či učně s
výborným prospěchem. Nové byly také informace, co vše vlastně
úřad práce zajišťuje. 
Přestože venku byla zima a na nás v dobře vytopené místnosti
padala chvílemi příjemná ospalost, našel si skoro každý hodnotné
informace. Ať už ve formě užitečných webových stránek, nebo
složek s informacemi o středních a vysokých školách ve složkách,
které si mohli žáci prolistovat během přestávky. 

Jana Odevzdaná

INFORMAČNÍ PŘEDNÁŠKA
NA ÚP V OLOMOUCI
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Během našeho Španělského dobrodružství jsme se vydali navštívit
spřátelenou školu v Madridu, která je nejstarší Waldorfskou školou
ve Španělsku. Roku 1975 založila skupina rodičů a učitelů školku.
Roku 1987 vzniklo zázemí pro 1. stupeň a roku 1992 pro druhý
stupeň. Od roku 2007 funguje i střední škola. Aktuálně má tato
škola 500 žáků. Není proto překvapivé, že ačkoliv si moji osmáci v
uplynulém roce dopisovali s jednou sedmou třídou, uvítaly je v září
osmé třídy dvě. Po překonání počátečních rozpaků se děti začaly
bavit - rukama, nohama, španělsky, anglicky. Jedno malé
nedorozumění, kdy z domnělé lichotky vznikla urážka, bylo
zajímavou zkušeností, že na google překladač se nevyplatí vždy
spoléhat. Po úvodním programu a konverzaci ve skupinách nás
čekala tradiční španělská hostina, kterou připravily děti. Následující
den jsme se ještě setkali v parku u Musea de Prado a vydali jsme se
na procházku Madridem. Loučení bylo dojemné. Odnášíme si milé
vzpomínky na přátelské povahy dětí a vlídnost a pohostinnost
jejich třídních učitelů - Maloly a Carlose. Vřelé a přátelské vztahy
mezi španělskými žáky a jejich učiteli jsou jasným důkazem dobře
fungující školy, kdy proces učení probíhá přirozeně v obou
směrech.

Lucie Mrkvicová

ŠPANĚLSKO - POKRAČOVÁNÍ
LA ESCUELA LIBRE MICAEL
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Lucie Mrkvicová

ŠPANĚLSKO - POKRAČOVÁNÍ
LA ESCUELA LIBRE MICAEL

WALNEWS únor 2023

 strana  15



 

Cádiz

Když jsme se po osmi-hodinové cestě dostali z Madridu do Cádizu,
zastihla nás nemilá věc. Probíhala tam slavnost, a ten obrovský průvod
trval několik hodin. Konal se úplně poprvé, takže bylo husté, že jsme
přijeli zrovna v tento den. Až později nám paní učitelka řekla, že se
jednalo o nový svátek na počest výstavby slavné katedrály. V tom
davu jsme se mačkali asi hodinu. Když jsme se konečně dostali na
hostel, dívali jsme se na průvod z okna a byla to opravdu podívaná.
Jelikož jsme měli hlad, rozhodli jsme se, že si dáme slavné tapas. Uličky
byly úzké a průvod, v kterém se mačkalo snad celé město, se tlačil ze
všech stran. V jednu chvíli jsme se rozdělili na dvě skupiny. Naštěstí
každá skupina měla paní učitelku. Pro všechny to byl stres,
ale nakonec jsme se potkali všichni na jídle a brali jsme to jako
splněnou výzvu.

Natálka

ŠPANĚLSKO - POKRAČOVÁNÍ
LA ESCUELA LIBRE MICAEL
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V Madridu se mi líbil hostel a opravdu jsem si užila setkání s
osmáky ze Španělska. Ze všeho nejvíc mě ale bavilo blbnutí v
moři v Cádizu s paní učitelkou Jurášovou. 

To, že nám posunuli datum odletu o dva dny byla pro nás
vlastně výhra. Získali jsme dva dny na pláži a ve velkých vlnách
navíc. Musím se přiznat, že nejdřív se mi na tento školní výlet
moc nechtělo. 

Nakonec jsem si ale Španělsko zamilovala a ve finále se mi
nechtělo vracet do zimy v České Republice. Bylo to skvělé.
Španělé jsou velmi ochotní a daleko milejší než Češi.

Adélka

ŠPANĚLSKO - POKRAČOVÁNÍ
LA ESCUELA LIBRE MICAEL
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Čtvrtá třída je spojena nejen s tématem severské mytologie, ale
také s tématem zvířat. Naše třída navštívila program Vlastivědného
muzea v Olomouci, který se jmenuje Chlupatý svět. 

Jak název napovídá program je zaměřen na savce a souvisí se stálou
interaktivní expozicí v muzeu. Děti se dozvěděly zajímavosti                  
o savcích našeho regionu a plnily několik úkolů. 

Silvie  Latioková

CHLUPATÝ SVĚT
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V zimě se třeťáci vydali do svíčkárny. Ozdobili si svíčky, vyrobili si
mýdla, vánoční ozdoby, sůl do koupele a někteří si dokoupili
dárečky na Vánoce. Takto hodnotí svou návštěvu děti:

Nejlepší věc byla ta sůl a svíčky.
Nejvíc se mi tam líbila sůl do koupele.
Hodně se mi tam líbilo.
To, že jsme dělali sůl do koupele.
To, že jsme dělali mýdlo.
Moc se mi to líbilo a bavilo mě to.
Ve svíčkárně Soyca jsme si mohli vyrobit svoji plovoucí svíčku a
normální namáčeli v rozvařeném vosku a pak mýdélko a ozdůbku a
sůl do vody.
Líbila se mi ta sůl do vody.

Eva Fuhrmannová

NÁVŠTĚVA SVÍČKÁRNY
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OHLÉDNUTÍ ZA ÚSPĚCHY     
                ZUŠ  FANTAZIE
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První letošní projektové dny
hudební nauky na ZUŠ Fantazie
proběhly na přelomu podzimu a
zimy loňského roku. Se starší
skupinou jsme se soustředili na dva
české skladatele – Martinů a
Janáčka. Pomocí aktivního poslechu
a jiných aktivit se žáci dozvěděli jak
o jejich životech, tak o jejich díle.
Probrali jsme Kuchyňskou revue a
tím se dostali k dadaismu. Každé z
dětí se tak na chvíli stalo básníkem a
z novinových výstřižků poskládalo
opravdovou dadaistickou poezii. U
Janáčka jsme se zabývali zejména
jeho slavnou operou – Liška
Bystrouška – a překrásnou
Sinfoniettou. Z nástrojů jsme se
soustředili na dechové nástroje. 
Mladší skupinka procvičovala i
herecké schopnosti. 

Romana Hadová

PROJEKTOVÉ DNY
 HUDEBNÍ NAUKY 
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Pomocí narativní pantomimy jsme
za doprovodu předehry k opeře
Rusalka prošli celý její děj a také si
jej zahráli. Kromě Rusalky jsme se
zabývali Dvořákovým působením
ve Spojených státech a jeho asi
neslavnějším dílem – Novosvětskou
symfonií – kde jsme hledali
nehudební náměty z prostředí
amerického divokého západu a
odkrývali místa, v nichž se našemu
nejznámějšímu skladateli stýskalo
po domově. Zkrátka nepřišel ani
další český velikán, Bedřich
Smetana. Sbor z jeho opery
prodaná nevěsta, Proč bychom se
netěšili, jsme si dokonce zazpívali.
Zjišťovali jsme také, jak se z písničky
Kočka leze dírou může stát jedna z
nejslavnějších českých klasických
melodií. Z nástrojů jsme se věnovali
zejména strunným a bicím. 

Další projektové dny jsou
naplánovány na příští pololetí a již

dnes se těšíme!
 



Romana Hadová

PROJEKTOVÉ DNY
 HUDEBNÍ NAUKY 
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Žáci ZUŠ Fantazie si připravili před Vánoci pro děti mateřské školky vánoční
program plný vánočních a pohádkových skladbiček. Na koncertě dětem
zahráli a zazpívali také učitelé. Všichni vystupující společně na závěr zazpívali
nejznámější vánoční koledy společně s dětmi v publiku. 

Romana Hadová

VÝCHOVNÝ VÁNOČNÍ KONCERT
PRO MATEŘSKOU ŠKOLKU 
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Vánoční koncert konaný dne 14. 12. 2022 sjednotil vánoční atmosférou
všechny hudební obory, které se na základní umělecké škole vyučují. Koncert
započal netradičně malou vernisáží výtvarného oboru, který si pro návštěvníky
připravil průřez svými výtvarnými pracemi. Na koncertě vystoupili nejen žáci,
ale také učitelé, kteří zahájili hudební část zpěvem a hrou vánočních skladeb.
Příjemným zpestřením byla i komorní hra kytarového oddělení a čtyřruční hra
na klavír. Během koncertu si mohli společně s dětmi zazpívat i rodiče
nejznámější vánoční koledy. Děti i rodiče byli v závěru koncertu obdarováni
domácími vánočními perníčky.

Romana Hadová

SLAVNOSTNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
ZUŠ FANTAZIE
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Ve zimě navštívil výtvarný obor ZUŠ Fantazie galerii Studio G21 v Olomouci
a stal se součástí umělecké platformy, která v úterý vyvrcholila vernisáží.
Každý se seznámil s hlavními pojmy týkající se galerijního provozu a mohl
se na vlastní kůži stát samotným umělcem vystavujícím v galerii. Výstava s
názvem Je sníh luxusní komoditou? // Is snow a luxury commodity?
obsahuje umělecká díla či práce široké veřejnosti zabývající se zimní či
vánoční tématikou, které jsou možné vidět do půlky ledna.

Romana Hadová

ŽÁCI ZUŠ FANTAZIE
NAVŠTÍVILI STUDIO G21
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Základní umělecká škola Fantazie ve spolupráci s dětmi z Waldorfské
základní školy dne 15. 12. 2022 obohatili vánočním představením
soukromou akci v divadle na Šantovce. V úvodu představení zazpívali
učitelé ZUŠ Fantazie čtyřhlasé vánoční písně v úpravě Jaroslava Krčky.
Posléze zazněl adventní repertoár v provedení Waldorfské základní školy,
který s dětmi připravila paní učitelka Hana Svobodová. Následující sólové
písně Tři oříšky pro popelku v pěveckém provedení Lilianky Zychové a
píseň You raise me up, kterou sólově zazpívala paní ředitelka ZUŠ Fantazie
Romana Hadová, opět podpořily sborovým zpěvem děti z Waldorfské
základní školy. Na závěr koncertu zazněly nejznámější koledy, Tichá noc a
Narodil se Kristus Pán. Klavírním doprovodem vystupující podpořil pan
učitel František Tomek, na kytaru děti doprovodila paní učitelka Monika
Čočková, na klarinet pan učitel Jan Komínek a zpěvem pan učitel Michal
Juřička. Organizaci koncertu a sestavení programu si vzala na starosti paní
ředitelka ZUŠ Fantazie Romana Hadová, která spolupráci základní
umělecké školy Fantazie a základní Waldorfské školy vnímá jako
inspirativní a obohacující.

Romana Hadová

ZUŠ FANTAZIE A
WALDORFSKÁ ZŠ V
DIVADLE NA ŠANTOVCE
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V tomto předvánočním čase předali žáci klavírní třídy Veroniky Poppeové
svým rodičům, prarodičům a všem příznivcům ZUŠ Fantazie malý hudební
dárek formou Vánočního muzicírování u klavíru. V Ateliéru školy zazněly
20. 12. 2022 známé koledy a nejrůznější skladby. 
Děkujeme všem účinkujícím a milému publiku za vytvoření krásné vánoční
atmosféry.

Romana Hadová

VÁNOČNÍ MUZICÍROVÁNÍ 
U KLAVÍRU
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Jeden z pozdně podzimních večerů patřil klavíristům, kteří společně s žáky
výtvarného oboru rozbalili Klavírní bonboniéru Evy Lorenc. Děkujeme všem
účinkujícím, jejich pedagogům a milému publiku za příjemnou atmosféru
koncertu, na kterém vystoupili jako hosté také žáci ze ZUŠ Žerotín
Olomouc. Zvláštní poděkování patří paní učitelce Veronice Poppeové za
zorganizování akce a poutavé průvodní slovo.

Romana Hadová

KLAVÍRNÍ BONBONIÉRA
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Ve dnech 24. - 26. 11. 2022 se konala mezinárodní pěvecká soutěž v ZUŠ
Olomouc Žerotín. V tomto roce proběhl již XIX. ročník a soutěže se
zúčastnili žáci a studenti sólového zpěvu ze státních a soukromých škol z
celé republiky a zahraničí. Žákyně ZUŠ Fantazie Lilianka Zychová z
pěvecké třídy paní učitelky MgA. Bc. Romany Hadové získala krásné 2.
místo v 3. kategorii. Soutěžní repertoár na klavír doprovodil pan učitel BcA.
František Tomek, DiS. Pro Lilianku to byla první soutěžní zkušenost.
Liliance za skvělý výkon srdečně gratuluje!

Romana Hadová

PĚVECKÁ SOUTĚŽ
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