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Úvodem...

Vážení rodiče, milí žáci a studenti, drazí kolegové,

rádi se s Vámi opět shledáváme na stránkách našeho zpravodaje. Únor je
u nás ve znamení Masopustu, hojnosti a veselí.

Pokusme se na hojnost podívat také z druhé strany. Hojnost může být
chápána také jako klíčový prvek v procesu rozvoje dítěte jako celistvé
bytosti a kladně ovlivňovat jeho schopnosti vnímat svět kolem sebe a
interagovat s ním.  Vnímání hojnosti je potom širší než jenom materiální
bohatství. Je to také pocit důvěry v to, že máme dostatek zdrojů, které
potřebujeme k tomu, abychom mohli uspokojit své potřeby. To zahrnuje
i pocit hojnosti v oblasti vztahů, zdraví a osobního růstu.

Vztahy mezi lidmi jsou totiž základem pro zdravý a harmonický rozvoj
člověka. A proto, abychom mohli růst, je třeba stát pevně ve svém
vlastním bytí. 

Naše stabilita přinese hojnost pro naše srdce, pro dávání druhým. Láska
je nesmírně vzácná, ale máme-li ji předat, je potřeba mít v úctě zejména
sám sebe. Zamilujte se do sebe, do života... a potom už do koho chcete.

Mějte se v hojnosti srdce. 

Veronika Vitoulová
 



"Každý člověk má ve svém nitru centrum,

 které ho vede k ostatním lidem, 

a pokud se mu podaří toto centrum najít,

pak dokáže navazovat zdravé vztahy plné

lásky a soucitu..." 
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Rudolf Steiner
Jak poznat duchovní svět
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Hana Svobodová
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Ani ztrát nebylo mnoho, vyskytlo se
několik drobných zranění způsobených
pilkou či dlátem a na poncích malé
upomínky na pilnou práci. Ve druhém
pololetí žáky čeká právě s těmito meči
výuka základů šermu. Všichni se už na ni
velice těšíme.

Víkendové dny 29. ledna a 11. února
2023 věnovali šesťáci umělecké práci v
dílnách, kdy společně se svými tatínky,
maminkami nebo strýci vyřezávali
dřevěné meče. Materiál na meče
věnoval darem dědeček jednoho ze
žáků. Svými zkušenostmi nás také
obohatil umělecký truhlář Filip Šustek.
Všechny děti i se svými rodiči se práce
zhostily se ctí, vytvořily krásné meče
ozdobené originálními záštitami a
klenotem, do nějž vložily vybraný
minerál. 



PLETEME, PLETEME!
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Kamila Zejdová

WALNEWS březen 2023

Naši malí milí prvňáčci dostali za vysvedčení odměnu - pentatonickou flétnu. Aby měla
flétnička v čem spinkat, musí mít svoji peřinku. S pomocí zkušených žaček z paté třídy
a ještě zkušenějších maminek a babiček se prvňáčci začali učit plést. 

Držme jim palce!



MASOPUSTNÍ BLÁZNIVÉ DNY
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Hana Svobodová
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Pátek se účastníci vesele nalíčili, nebo si alespoň udělali tetovačky či obrázky na
obličej. Pondělí nás rozesmálo bláznivým oblečením, žáci i učitelé se oblékli do
pyžam, županů, plavek, oblečení naruby… V úterý vše vyvrcholilo bláznivými účesy,
pastelkami ve vlasech, šílenými kreacemi copánků či drdolů s jehlicemi. Tyto dny
pro nás byly vtipným masopustním zážitkem, ostatně naši krásu můžete i Vy
zhodnotit na vzniklých fotografiích.

Masopust je obdobím zábav a veselení, a proto se šesťáci rozhodli uspořádat
bláznivé masopustní dny. Společně navrhli legrační témata, pozvali zbytek školy a
ve dnech 16. – 21. 2. 2023 zábavu uskutečnili. Čtvrtek byl ve znamení červené
barvy a vesele namalovaných nehtů. 
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Bára Protivánková
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Naše škola je otevřená všem, kdo se zajímají o waldorfskou pedagogiku, a tak nás
potěšil i zájem studentů učitelství z University of Lincoln z Velké Británie, kteří
zavítali na Univerzitu Palackého. Jejich program v Olomouci zahrnoval návštěvy
více škol, aby zažili kulturu českého školství v co nejširším kontextu.V naší škole
prožili celý den, byli se podívat v epochách v 6. a 7. třídy, poté se setkali se
studenty lycea, kterým později v prezentaci představili své studentské zázemí
pro srovnání s českými reáliemi. Měli také možnost diskutovat o waldorfských
principech, srovnávat s tím, co znají z domova. Každá taková návštěva je milým
osvěžením a obohacením i pro naše děti a studenty. Těšíme se na další skupinu,
tentokrát z Irska.

NÁVŠTĚVA STUDENTŮ 
Z VELKÉ BRITÁNIE
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Kamila Zejdová
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Hudba je odjakživa s člověkem pevně spjatá. Dokážeme s její pomocí vyjádřit
naše emoce, ale také dokáže naše prožívání proměnit, může nám třeba zlepšit
náladu. Svůj cit pro hudbu je však dobré kultivovat, a to už od nejútlejšího dětství.
Žáčci 1. ročníku se vydali na hudebně-naučný koncert dechového kvinteta do
Moravské Filharmonie Olomouc. 

Vystoupení si děti užily! Zpívaly a měly také šanci aplikovat své dosavadní
vědomosti o dechových nástrojích, hlavně si ale užily kvalitní živou hudbu            
a legraci!

PRVŇÁČCI V MORAVSKÉ
FILHARMONII OLOMOUC



Dne 8. 2. se na lyceu konal Den otevřených dveří. Do organizace se aktivně
zapojili studenti, pedagogové i vedení školy. Studenti provázeli hosty, kteří tak
měli možnost se seznámit s budovou školy a jejím zázemím. V praxi si mohli
prověřit míru osvojených komunikačních kompetencí. Získané informace o škole
tak měli možnost předávat  při provádění potencionálních zájemců. Rozvíjeli si
své komunikační schopnosti a dovednosti při konverzaci s veřejností a
uplatňovali zásady slušného chování.

Pedagogové vedli s návštěvníky diskuzi na téma chodu školy a výuky a
odpovídali na dotazy. Vedení školy vedlo besedu o waldorfské pedagogice, kdy
se veřejnost mohla seznámit se specifiky waldorfské pedagogiky a nabízenými
studijními obory. 
Celkově akci můžeme zhodnotit úspěšně. Návštěvníci školy byli převážně
spokojeni s výkladem studentů, kteří prokázali obratnost a dovednost v
prezentaci naší školy na veřejnosti. Děkujeme jim za to.
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Lucie Jurášová
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA LYCEU

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZŠ

František Smékal

Dne 8. února proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Zájemcům byla
nabídnuta možnost vstoupit do výuky a zhlédnout epochu v jedné z našich tříd.
Následovala prohlídka prostor komentovaná vyučujícími a po ní přišla na řadu
beseda týkající se základních principů waldorfského vyučování. 

Závěrečná debata s účastníky ukázala, že povědomí o waldorfské pedagogice
mezi rodiči neustále vzrůstá, podobně jako zájem umístit své ratolesti právě do
waldorfské školy. Možnost blíže se seznámit s naší základní školou využilo celkem
36 registrovaných zájemců. 



Deváťáky letos čeká nastudování divadelního představení, které představí na
festivalu Duhové divadlo v Písku a následně i v Olomouci, kde budou hrát pro
rodiče a všechny zájemce z naší školy. Tak jsme se šli společně podívat na
profesionály do Moravského divadla, abychom se inspirovali. Vybrala jsem
činohru Nedotknutelní. Tento příběh byl i zfilmovaný a někteří žáci jej znali. 

Přestože většina třídy nešla do divadla s velkým nadšením, nakonec divadelní
hru pozitivně hodnotili, příběh i divadelní představení hodnotili jako zábavné. V
hodině češtiny jsme se následně věnovali rozboru představení i z pohledu
dramatika, scénografa, hereckých výkonů a využití hudby. 

Byl to pěkný kulturní zážitek a v dubnu nás čeká další hra, Manon Lescaut, opět v
Moravském divadle. 
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Jana Odevzdaná
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DEVÁŤÁCI V MORAVSKÉM DIVADLE



Na čtvrtek 24. února si druháčci
připravili překvapení pro rodiče v
podobě besídky a krátkého
vystoupení, kdy zpívali a hráli na
flétnu. To ale ještě děti nevěděly, že
to největší překvapení čeká právě
na ně. 

Už na podzim rodiče začali chystat
a vyrábět vlastnoručně psané                                                             
a ilustrované čítanky, do které se
mohla zapojit celá rodina, a tak se
na této tvorbě podíleli i sourozenci,
také babičky, dědečkové, tety,
strejdové, zkrátka všichni členové
rodiny. Byl to nelehký úkol, který
hlavně rodiče výborně zvládli                                                                                
a patří jim velké uznání. 

Vznikly opravdu překrásné,
kouzelné a především jedinečné
čítanky, které vytvořili milující lidé                          
s tou největší láskou. 

Po vystoupení se děti posadily ke
svým rodičům a poslechly si
poutavý příběh o chlapci, kterému
rodiče vyrobili jeho první knížku, ze
které chlapec ihned začal číst, a
která byla pro něho tou největší
vzácností.
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Denisa Chládková
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ČÍTANKOVÁ SLAVNOST

Následně se děti dozvěděly, že i
ony dostanou takovou knížku.
Postupně pak rodiče slavnostně
předali čítanku svému dítěti.
Pohledy a reakce dětí byly plné
překvapení, radosti i nadšení.
Nedočkavě knížku začaly otvírat,
listovat v ní a obdivovat nejen
překrásné ilustrace.

Radost dětí neopadla ani druhý
den, kdy si ji děti donesly do školy                     
a navzájem si ji prohlíželi a už se
těší, až z nich budeme číst. 

Velké dík patří všem, kdo se na
tvorbě čítanek podíleli, za
spolupráci a celkově i za atmosféru
na slavnosti.

Věřím, že jsme si ji všichni moc užili
a budeme na ni dlouho vzpomínat. 
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ČÍTANKOVÁ SLAVNOST ...
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ČÍTANKOVÁ SLAVNOST ...
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ČÍTANKOVÁ SLAVNOST ...



Jak slavíme narozeniny ve školce?
Každý oslavenec je ten den
korunován na krále nebo královnu
třídy. Děti mu namalují obrázek do
narozeninové knížky, kterou
oslavenec dostane. 

S dětmi připravíme narozeninový
trůn, korunu a plášť pro oslavence a
jeho dva rádce (měsíček a sluníčko),
ostatní děti jsou hvězdičky. 

V ranním kruhu se potom celá třída
sesedne kolem trůnu a paní
učitelka vypráví narozeninový
příběh: V jednom domečku (bytě) ,
bydlela maminka … a tatínek …. Ti si
přáli miminko, Adámek si taky přál
se narodit, tak poprosili Slunce,
Měsíc a hvězdičky, aby jim pomohli.
Ti nachystali stříbrný kočár, do
kterého Adámkovi pomohli
nastoupit, hvězdičky zase pomohly
Adámkovi sestoupit dolů k
mamince a tatínkovi. 

A najednou – v postýlce leželo
překrásné miminko, kterému
maminka s tatínkem dali jméno
Adámek.
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Petra Bradová
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NAROZENINY VE ŠKOLCE
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NAROZENINY VE ŠKOLCE

Rodiče oslavence připraví  a donesou alespoň jeden den před oslavou stručný
text, ve kterém bude v bodech obsažen po jednotlivých rocích dosavadní životní
příběh oslavence. 

Například co oslavenec s rodiči zažil, co se naučil, první slova, kroky, sourozenci,
jaké dostal jméno, jeho zájmy, povaha, co mu jde a co se touží naučit, jeho sny,
rodina, zvířátka - události, které ho provázely rok po roce až do přítomnosti. 

Zároveň mohou rodiče přinést fotografii oslavence. Po oslavě          
v kroužku zazpíváme narozeninové písničky, pogratulujeme oslavenci s  jdou děti
ke stolečku, kde si oslavenec nakrojí (za pomocí paní učitelky ) dort a rozdá všem
dětem. 



Organizaci masopustu má tradičně na starosti sedmá třída, a tak tomu bylo i v
letošním roce. Musí zajistit tradiční masky do průvodu, dostatek jídla a pití pro
hladové účastníky, tombolu a také trochu zábavy nejen pro ty nejmenší. S
tímto náročným úkolem se vypořádali velmi dobře a získali tak spoustu nových
zkušeností. Přináším pár perliček ze závěrečného hodnocení:

„…(v průvodu) jsem s košíkem sladkostí obcházela děti a rozdávala je, děti se
smály a pozorovaly medvěda, který tancoval s hospodyní, pak jsme se po
několika stanovištích vrátila do školy a začali jsme hrát hry...“
„…a obdivuju naše herecké výkony při pohřbívání basy…“
„Můj zážitek z masopustu je, že už nikdy nechci dělat 36 muffinů. Protože
nechci zase být 2 hodiny u trouby. Palačinky klidně budu dělat, to mě docela
bavilo, protože jsem dávala Nutellu na palačinky a někdy i šlehačku.“
„…jsem zkusila štěstí v tombole a vyhrála jsem…“
„Na masopustu bylo všude co dělat. Bylo to velmi náročné a ještě několik dní
jsme někteří dospávali.“
„Celou dobu jsem tam běhal a obsluhoval lidi. Byla to dobrá zkušenost si zkusit
být organizátor docela velké akce.“
„…Až bylo po všem a všichni odešli, tak jsme museli uklízet všechen ten
nepořádek, co tam ostatní udělali.Asi v 20:00 jsem konečně jel domů. Byl to
hodně dlouhý a vyčerpávající den, ale zvládli jsme to.“
„Líbilo se mi, jak mají děti radost z výhry, ale nelíbilo se mi, že furt si tu cenu
chtěly vyzvednout samy a tím pádem se nám pletly pod nohy.“
„ … ale už po nějakém čase mě to přestalo bavit, protože mě bolely nohy a
chtěl jsem si už sednout.“
„Přeji všem budoucím 7. třídám, aby se i jim podařilo Masopust zorganizovat a
aby si to hlavně pořádně užili. Já si ho užila hodně, ale jsem z toho dost
unavená.
Přeji vám hodně štěstí."
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Gabriela Mikešová a žáci 7. třídy
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MASOPUST OČIMA 7. TŘÍDY



Masopust držíme, nic se nevadíme, pospolu: proč bychom se hádali, když jsme
se tak setkali, pospolu.

V úterý jsme ve školce ukončili masopustní období, jež představuje dobu
hodování a veselí mezi dvěma postními dobami, ve kterých jsme s dětmi pekli
koblížky a prožívali tento čas zejména skrze písničky a říkadla.

Již od rána se děti scházely ve školce v nádherných maskách - medvědů,
kuchařů, kočiček, kominíku, zajíčků, aj. Po svačince děti z Fialek, Pampelišek,
Sedmikrásek, Pomněnek a Sněženek vyšly v průvodu obejít s muzikou vesnici.
Navštívili jsem pekařství, řeznictví a květinářství, kde jsi si společně zazpívali,
zatančili a vykoledovali si na výborné koláče, slaninu a jarní květiny. Za vůní
slaniny přišel i medvěd, se kterým děti začaly dovádět.
Na závěr jsem si dohromady zahráli pohádku Boudo, budko a s písní na rtech
jsme vyrazili zpátky do školky.

V dobrém jsme se sešli, rádi jsme se našli, pospolu: dříve než se rozejdem, ještě
sobě připijem, poznovu..
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Monika Frimlová
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MASOPUST V MŠ
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MASOPUST V MŠ
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MASOPUST V MŠ
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MASOPUST V MŠ



 strana  24

WALNEWS březen 2023

MASOPUST V MŠ
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POZVÁNKY NA AKCE ...

... přijďte růst společně s námi.
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PŘIJĎTE NA ...
WALDORFSKÝ VEČER S WIO
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Šárka Gajdošová
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Sdružení rodičů WIO opět
pořádá Waldorfský večer,
na který jste srdečně zváni.
Čeká nás pohodový
společný čas v příjemném
prostředí.

 Strávíme jej strávíme
hodováním, tancováním,
povídáním, poslechem                       
a výběrem hudby na přání. 

Čeká nás zajímavý program,
tombola.

 Poznačte si do diáře, že
14.4. ve 20:00 se sejdeme v
Centru pohybu. Dejte si
něco hezkého na sebe,
domluvte se s dalšími rodiči
ze třídy a kolegy, ať se k
vám přidají a můžete vzít i
něco dobrého na stůl
hojnosti. Těšíme se.



WALDORFSKÁ ŠKOLA OLOMOUC
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