ZPRAVODAJ
PRO DOBROU MYSL
Vážení a milí rodiče,
ráda bych touto cestou poblahopřála školnímu Zpravodaji k jeho
vzniku a poděkovala jeho tvůrcům
za nápad i za veškerou práci. Veškeré zásluhy patří vám, rodičům našich žáků.
Ráda bych se ohlédla za loňským
školním rokem, kdy jsme poprvé
vyprovodili žáky deváté třídy na
střední školy a všichni se úspěšně
dostali na školu svého srdce. Stále
ještě vzpomínám na školní Akademii i na dojemné loučení před
prázdninami nejen s devátou třídou, ale i s ostatními dětmi. Děkuji
všem z vás, kdo jste se loni zapojili
do třídních a rodičovských brigád.
Díky vaší dobrovolné práci jsme
opět o kousek zlepšili prostředí, ve
kterém se všichni pohybujeme. Těším se na vaše další nápady a velmi
mě potěšil postoj rodičů jedné třídy,
kteří si brigády chtějí pojmout jako
příležitost k zábavě a společnému
setkání.
Tento školní rok pro nás začal ve
znamení velkých změn, spojených
s dokončováním nových učeben.
Jak už jste byli informováni loni,
získala škola dotaci z programu ITI
na vybudování odborných učeben
a bezbariérového přístupu do školy
ve výši téměř 6,5 mil. Kč. Projektem,
a především jeho dokončováním,
jsme žili ve škole všichni. Srdečně
vás zvu k prohlídce nových prostor
na celoškolním aktivu 31. října.
A na závěr aktualita – podali jsme žádost o zápis střední školy
do školského rejstříku. V tuto chvíli
napjatě čekáme na verdikt krajského
úřadu, zda-li naši žádost podpoří.
Držte prosím spolu s námi všechny
svoje palce, ať se dílo podaří.
Hezké dny vám přeje
Silvie Kubová
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Projekt Školní ples
Spolek rodičů WALDORF Plzeň, z.s. ve spolupráci s Waldorfskou základní
školou Dobromysl o.p.s. připravuje pro rodiče, zaměstnance a přátele školy

1. školní ples

15. 2. 2019 v 19,00 hod. KD Šeříková (Šeříková 2428/13, Plzeň)
k tanci zahraje taneční orchestr Miroslava Novotného
Vstupenky budou k zakoupení na vánočním jarmarku.
Chcete se při organizaci plesu zapojit? VAŠE POMOC BUDE VÍTÁNA!
Můžete pomoci při organizaci plesu nebo věnovat dárek do tomboly*
či finančně ples podpořit. Bližší informace u realizačního týmu Spolku rodičů
případně na mailu: ples@skoladobromysl.cz
*Do tomboly se přijímají nové, nepoužité předměty, ideálně v přírodním duchu
(např. med, zavařeninu apod.), rukodělné výrobky, ale také vše, o čem si myslíte,
že by mohlo druhého potěšit. Dárky můžete odevzdávat v kanceláři školy.
Děkujeme všem, kteří se rozhodnou akci podpořit!
Andrea Kudrnovská

Projekt Ze zrna chléb
Celý říjen mohly děti z 3. třídy Waldorfské školy Dobromysl pracovat na projektu
Ze zrna chléb. Na vypůjčeném pozemku od
městského obvodu Plzeň u Kalikovského
mlýna se 1. 10. 2018 s velkou chutí chopily
pracovního náčiní. S pomocí rodičů a učitelů zryly políčko o velikosti 10 m na 9 m.
Nebylo to lehké připravit z louky pole k setí
obilí. Potýkaly se hlavně s velkými kořeny
a neustálým pletím trávy. Rýči a motykami vyrývaly kořeny a vytřepávaly hlínu.
V zemi našly mnoho zajímavého: krtka,
žížaly, larvy, brouky a hodně věcí od lidí.
Některé z nich si odnesly do třídy a udělaly
z nich výstavu. Děti měly možnost si vy-

zkoušet orbu pluhem, jehož stáří bylo 100
let. Rozdělily se na dvě skupiny a tahaly
provazem pluh. Jejich síla dosahovala síle
dvou koní. Po úspěšném orání přišla řada
na setí obilí. Děti měly kolem krku loktuše
a rozhazovaly rukou zrníčka pšenice a žita.
Po vysetí zrnka zašlapávaly do země. Vypůjčeným válcem nakonec políčko uválely.
Vzhledem k velmi suchému létu a nedostatečným srážkám bylo nutné políčko zalévat. Vodu děti nosily z blízkého koryta řeky
Mže. Práce je všechny bavila a povídala si
při ní o různých zážitcích, na které není ve
škole dostatek času.
Martina Dobrá

Dokončené stavební úpravy a nové dílny Blíží se vánoční
jarmark 15. 12.
Po půl roce intenzivních prací se nám
v říjnu 2018 podařilo úspěšně zkolaudovat
nové části školní budovy - v křídle směřujícím na Husovo náměstí, které byly zahrnuté v dotaci IROP, financované převážně
z evropských rozvojových fondů. Celková
částka tohoto projektu se pohybuje okolo
6,5 mil. Kč. Jedním z výsledků je vytvoření
bezbariérovosti školy vybudováním výtahu
a rampy pro vozíčkáře. Kromě toho vznikly
ve sklepních prostorách 2 nové, kamenem
obložené dílny - na keramiku a dřevořezbu
a zázemí pro ně i jejich nové vybavení.

Zároveň došlo k vybudování nových sociálních zařízení, a to i pro tělesně postižené. V prvním patře vznikla nová přírodovědná učebna na výuku fyziky a chemie
s možností zatemnění a šicí dílna. Ve všech
takto rekonstruovaných místnostech byla
vyměněna okna - snažili jsme se o navrácení se k původnímu stylu a rádi bychom
v tomto směru pokračovali i v budoucnu.
Doplňkem této dotace je pořízení akátového mobiliáře na školní zahradu a výsadba
ovocných i jiných stromů a keřů.
Jana Havlíčková

Vánoční jarmark je radostné
a uvolněné setkání dětí, rodičů, učitelů, ale i dalších příznivců školy.
V jednotlivých třídách je možné si
zakoupit ručně dělané dárky a tím
přispět jednotlivým třídám do jejich
fondu na školní výlety či další akce.
Ve školní družině se pak budou prodávat další výrobky a tyto utržené peníze pak poputují do projektu „Společně na nové dveře“.
Jiří Chytil

Školní zahrada – co nás čeká?
Projekt školní zahrady vznikl v polovině
roku 2015 pod vedením Ing. Arch. Oldřicha Hozmana. Události nabraly rychlý spád,
a tak ještě tentýž podzim proběhly za velké
pomoci rodičů žáků naší školy nejtěžší zemní práce a zahrada dostala základní obrysy.
Následující rok se začalo s osazováním bylin,
jedlých i okrasných keřů, a s kultivací trávníků. Na pracích se podílel jak Kruh Zahrada, tak žáci jednotlivých tříd se svými učiteli.
V roce 2017 jsme uspěli s žádostí o dotaci na
hospodaření s dešťovou vodou od Nadace
Zelený poklad a obdrželi jsme cca 190 tis. Kč.
Radost ze získaných peněz však trochu
zkalil fakt, že osazení a zabudování velkých
retenčních nádrží na dešťovou vodu, propojení svodů ze střechy s nádržemi, vyčištění
a zprovoznění staré studny a vybudování
vodního prvku bude vyžadovat práci „těžké

techniky“, která nám možná částečně poničí to, co jsme již vybudovali. Další práce na
zahradě tedy byly pozastaveny do doby, než
bude po zásahu těžkou technikou.
Situace se ještě dále zkomplikovala získáním dotace na částečnou rekonstrukci školní
budovy, jejíž součástí je i hydroizolace stavby
v místě, kde se plánují odtoky dešťové vody ze
střechy. Nyní se začíná blýskat na lepší časy,
neboť dodavatelská firma, která tento měsíc
dokončila rekonstrukci budovy, přislíbila,
pokud to klimatické podmínky dovolí, začít
se zemními pracemi ještě v listopadu 2018.
K finálnímu dokončení úpravy vnitrobloku by
mělo dojít na jaře 2019. Na konečné podobě
zahrady a výsadbě se budou podílet rodiče
z Kruhu Zahrada či další zájemci, kteří budou chtít přispět ke zkrášlení a zprovoznění
zahrady. Počítáme s dokončením pískoviště

a s umístěním dřevěných lavic a stolů, které
byly pořízeny z dotace. Již nyní se těšíme na
jaro 2019! O chystaných pracích vás budeme
informovat na nástěnce v mezipatře, prostřednictvím tohoto Zpravodaje či mailem.
Zadržená dešťová voda bude sloužit
k tomu, aby žáci mohli zalévat zahradu
i ovocné stromy a keře, které i v rámci tohoto
projektu zakoupíme a zasadíme. Již nyní mohou žáci využívat srážkoměru a vyhodnocovat tak množství dešťové vody, které dopadne
na střechu naší školní budovy. Rádi bychom
poděkovali paní učitelce Lence Šnejdarové
a rodičům její třídy, kteří v „mezidobí“ vybudovali kolem valu v jihozápadní části zahrady zídku z kamenů. Všem pomocníkům
patří velký dík!
Karolina Honlová, Jana Havlíčková,
zahrada@waldorfplzen.cz

Výlet žáků do Drážďan
Čtyřicet žáků z druhého stupně se 20. 09.
2018 vydalo na jednodenní výlet do saských
Drážďan. Navštívili zde expozici renesančního umění v muzeu Residenzschloß, viděli
historické centrum a vyslechli si nejdůležitější informace o historii města, využili chvíle
rozchodu k nakupování a v závěru dne ještě
stihli projít muzeum o člověku. Touto cestou jsme cílili na podporu motivace k výuce německého jazyka, osobním poznatkem
následků druhé světové války k pochopení
smutného stavu města i jeho obyvatelstva
a k vnímání síly, která jej dokázala znovu
vybudovat do dnešní podoby. Část nákladů
dopravy, občerstvení v místě i průvodcovské
kvízy expozicí nám zajistilo muzeum Státních sbírek Drážďany - Staatliche Kunstsammlungen Dresden.
Jana Havlíčková

Kontakty:

VÝLET OČIMA DĚTÍ
V Drážďanech v Německu
To hezké bylo
hodně nás tam jelo.
Navštívili jsme tam dvě muzea
Byla i prohlídka města
Dvě Jany nás tam vzaly,
autobusem,
s nevrlým řidičem,
jsme se tam dostali.
Jeden kluk tam ztratil sluchátka,
aby to nebyla jen veselá pohádka.
Jinak nám tam dobře bylo
Hlavně v hygienische muzeu
nás to bavilo!
Miriam Chytilová, 7. třída

V září jsme jeli se školou do Drážďan
(jely třídy od šestky nahoru). Tam
jsme navštívili Muzeum Renesance.
A také jsme viděli Muzeum Hygieny,
které nám spíš přišlo o lidském těle
než o hygieně. Mezitím jsme měli
rozchod v obchodním centru. Nejvíc
se mi líbil kostel na náměstí, protože
bylo vidět tmavé kostky ožehlé od požáru. Při bombardování za války byl
kostel zbořen, při rekonstrukci použili původní neponičené kostky.
Vojta Kudrnovský, 6. třída

Jiří Chytil, předseda Spolku rodičů, mail: jiri.chytil@waldorfplzen.cz
Barbora Ottová, organizátor Zpravodaje, mail: zpravodaj.waldorf@seznam.cz

