ZPRAVODAJ
PRO DOBROU MYSL

č. 4 | březen 2019

Seznam akcí:
26. 3. v 17 h
beseda o respektujícím přístupu
a významu autority ve waldorfské škole
23. 4. v 17 h
přednáška Karla Funka na téma smrti

Putovní výstava
„100 let výchovy
ke svobodě“
Zveme Vás na slavnostní zahájení
výstavy ke 100. výročí založení
1. Waldorfské školy ve Stuttgartu.

Jarní slavnost
V sobotu 30. března 2019
Sraz v 10 h na políčku za
Kalikovským mlýnem
(kdo neví kudy - v 9.50 h
u jezu Kalikováku)

Výroba a vynesení Morany
Zdravé občerstvení vítáno
Řehtačky a chřestidla s sebou
Vhodné oblečení a obuv na ven
(v případě lijáku sraz ve škole)

Kdy:
v neděli 24. 3. v 17 h.
Kde:
Plzeň, Prešovská 20,
galerie Bílé nároží
Doprovodný program:
středa 27. 3. od 15 do 17 h
skládání hvězd z transparentního
papíru
čtvrtek 28. 3. od 10 do 12 h
tvoření průsvitů
úterý 2. 4. od 13.30 h
prodejní stánek s antroposofickou
literaturou
úterý 2. 4. od 15.00 h
beseda s paní ředitelkou a učiteli
o všem, co vás zajímá k waldorfské
pedagogice

Školní zahrada – aktuálně
Ačkoliv byl poslední den jarních prázdnin, proběhla v neděli 3. 3. první brigáda
na školní zahradě, a to za hojné účasti rodičů i dětí. Dobrovolníci přemístili tuny
těžkých dlažebních kostek z místa, kde se
bude svádět dešťová voda z okapů, vykopali zbylé kostky z prostoru před studnou,
kam bude umístěna retenční nádrž na
vodu, vyčistili vnitroblok od harampádí
a protřídili hromadu suti za plotem. Nyní
je vše připravené na vjezd minibagru,

který zahájí zemní práce pro vznik systému vodního hospodářství. Teprve po
jeho „zásahu“ bude možné pokračovat
s kultivací naší školní zahrady. O dalším
postupu i brigádách vás budeme informovat prostřednictvím Zpravodaje nebo
přímo e-mailem. Velké díky všem velkým
i malým pomocníkům, kteří si udělali čas
a pomohli!
Karolina Honlová,
Kruh Zahrada

Taneční ohlédnutí –1. Školní ples
V polovině února se uskutečnil v KD
Šeříková 1. školní ples Waldorfské základní školy Dobromysl. Celkem se plesu
zúčastnilo téměř 160 návštěvníků. Hned
u vchodu do nově zrekonstruovaného sálu
přivítal hosty stylově přípitek od Bohemia
Sektu.
Akcí provázela známá modelka
a moderátorka Lucie Křížková, která byla
skutečnou ozdobou pódia. Po celý večer se
tančilo za doprovodu výtečného orchestru
Jaroslava Novotného. Parket byl neustále
plný a ze všech přítomných doslova
„sálala“ dobrá nálada a upřímná radost
a spokojenost.
Součástí plesu bylo i několik zajímavých
vystoupení. V úvodu se představila taneční škola Gregoriades smladými tanečníky
a tanečnicemi, mimo jiné i s žákyní 8. třídy
Markétou D., parket ožil latinsko-americkými rytmy a tanec doplněný propracovanými
kostýmy působil opravdu velmi profesionálně. V průběhu večera se představily také
Živelné ženy (seskupení tanečnic - převážně
maminek dětí z WZŠ Dobromysl), které zatančily na téma přírodních živlů. Nechyběla

Autorka nápadu na uspořádání plesu
a hlavní organizátorka Dita Bezděková

Eurytmické vystoupení pedagogů pod vedením Vladimíra Havrdy

ani eurytmická vystoupení pod vedením
pana učitele Vladimíra Havrdy. Kostýmy na
eurytmické představení zapůjčila spřízněná waldorfská škola z Německa, za což ještě
jednou velmi děkujeme. Jako půlnoční překvapení oslnilo návštěvníky seskupení Žongléros se svojí světelnou show.
Zpestření večera zajistila i bohatá tombola, téměř každý odcházel s nějakou výhrou.
Cíl akce se podařilo naplnit. Rodiče, zaměstnanci i přátelé waldorfské pedagogiky
se měli možnost setkat i v mimoškolním
neformálním prostředí a strávit společně
kultivovaný příjemný večer.
Velký dík patří všem rodičům, kteří
se do přípravy plesu zapojili - od zajištění
sálu, orchestru, účinkujících přes přípravu
vstupenek, plakátů a půlnočních novin,
stejně jako těm, kteří se věnovali přípravě
tomboly nebo přímo přispěli do tomboly
věcnými dary.

Ozdobou plesu byla i moderátorka Lucie Křížková,
na pódiu s ředitelkou školy Ing. Silvií Kubovou

Kontakty:

Dík patří také žákům 9. třídy, kteří
ochotně pomáhali s prodejem lístečků do
tomboly a s prodejem půlnočních novin,
kde jsou prezentované všechny aktuální
třídy Waldorfské základní školy Dobromysl a spousta zajímavých informací.
Příjemné je také zjištění, že se i teenagerům na plese velmi líbilo a přirozenou
a nenásilnou formou je to zase o kousek
spojilo se světem dospělých.
Dík patří také všem sponzorům, kteří
přispěli finančně a pomohli tak ke krásnému výtěžku ve výši 12.000,- Kč. Tato částka
poputuje na transparentní účet školy jako
příspěvek na nové dveře.
Vydařený ples může být motivací také
pro spolek rodičů k uspořádání dalších kulturně-společenských projektů.
Andrea K.,
členka Spolku rodičů Waldorf Plzeň, z.s.

„Živelné ženy“, těsně po vystoupení…

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

