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Vítáme mezi námi letošní prvňáčky
a přejeme jim, ať se jim v naší škole líbí.

Loučení s Daisy
Po necelém roce, kdy členem naší
školy byla mladá fenka černého labradora Daisy, se s námi všemi v polovině
září velmi srdečně rozloučila a šla pokračovat své vzdělávání do školy pro asistenční vodicí psy v Praze - Jinonicích. Za
zhruba půl roku by měla být dostatečně
připravená na své povolání a jít pomáhat
některému z nevidomých klientů. Jsme
rádi, že jsme mohli přispět k její výchově

v harmonickém prostředí naší školy, za
vydatné pomoci řady dětí, které ji ochotně chodily venčit, hrát si s ní, prodrbávat
kožíšek a někdy se i dělit o svou svačinu, a tolerance všech zaměstnanců školy.
Tímto Vám všem děkuji za Vaši podporu! Bude se nám po ní stýskat, ale víme,
že její pomoc potřebným lidem má velký
smysl...
Jana Havlíčková

Plzeňská výprava do Goetheana
Od založení 1. Waldorfské školy ve Stuttgartu uběhlo již 100 let a k této příležitosti se
konají různé koncerty, výstavy a jiné happeningy po celém světě pod hlavičkou Waldorf100. Jen namátkou, v Plzni například
proběhlo několik výstav žákovských prací,
v Obecním domě v Praze se konala velká
galashow s koncertem Waldorfského pěveckého sboru a na Vyšehrad se přijely představit různé školy, instituce a organizace, které
staví na antroposofických základech.
Jednou z akcí v rámci Waldorf100 byla
i jubilejní konference, která se konala ve
švýcarském Dornachu poblíž Basileje, kde
se nachází antroposofické centrum zvané
Goetheanum, kterou navrhl Rudolf Steiner.
Konference nesla název „The First Teachers
Course“ a její náplní byla rekonstrukce
přednášek Rudolfa Steinera pro první učitele waldorfské školy ve Stuttgartu. Přednášky

jsou zachyceny v díle „Nauka o člověku“,
které tvoří základní pilíř filosofie výuky na
waldorfských školách. S nápadem se zúčastnit přišel náš pan učitel eurytmie Vladimír,
a tak jsme první dva týdny letních prázdnin
spojili společně s dalšími 300 lidmi z 30
zemí od Nového Zélandu po Aljašku příjemné s užitečným. Velkou skupinu tvořili učitelé z Jižní Ameriky, JAR nebo Indie,
z České republiky jsme přijeli čtyři.
Atmosféra místa mi ihned učarovala
svou magičností a pohodou. Nejcennější na
celé konferenci pro mě bylo slyšet zajímavé
životní příběhy jednotlivých lidí, a hlavně
mít příležitost nahlédnout alespoň klíčovou
dírkou do životního postoje založeného na
antroposofických základech. Díky skvělým
osobnostem, které se ujaly nesmírně obtížných přednášek s důvtipem, nadhledem
a ohromným přesahem, jsem, troufám si

říci, našla odpovědi na mnohé otázky týkající se nejen výuky, ale i smyslu mého života
a dalšího směřování. Takže když jsem se dozvěděla o tom, že se otevírá waldorfský seminář s panem Zuzákem, připojila jsem se.
Lenka Havelková

Školní akce
SO 2.11. kurz měditepectví od 9
h nutná registrace na jana.zizkovska@
skoladobromysl.cz
PO 4. 11. miniseminář Výuka cizích
jazyků na waldorfské škole
PO 18. 11. miniseminář Specifika
výuky a hodnocení na waldorfské škole
ST 11. 12. Klíč k pohádkám
začátek ledna - přednáška Táni
Smolkové - Právo na dětství
ÚT 14. 1. miniseminář Sedmiletí ve
vývoji dítěte
ST 5. 2. miniseminář Média a děti
ÚT 10. 3. Umělecký miniseminář
- nutná registrace
Minisemináře začínají od 17 h,
vstup 100 Kč (bude použito na další
vzdělávání učitelů)

Slavnosti
11. 11. Martinská slavnost

První krůček k našemu
orchestru
Na úvod mého příspěvku bych rád
poděkoval dvěma báječným lidem, Vladimíru Havrdovi a Janě Havlíčkové,
díky jejich čisté energii a skvělé organizaci se nám podařilo uskutečnit dne 11.
září 2019 na naší škole vzácné setkání
profesionálních muzikantů, profesorů
konzervatoře, jejich žáků a nadšenců,
všem tímto velice děkuji. Děti měly jedinečnou příležitost slyšet mandolínu,
mandolu, housle, klavír, fagot, zpěv,

Kontakty:

zobcovou a příčnou flétnu, kytaru, trubku, harfu, klarinet a následně si mohly
nástroje vyzkoušet, atmosféra byla skvělá! Díky setkání se podařilo zajistit výuku hry všech nástrojů, která je prvním
krůčkem pro vznik Našeho orchestru.
Ale rádi uvítáme i hlubší nástroje, např.
violoncello, kontrabas, basovou kytaru
apod., v případě zájmu nás kontaktujte,
moc se na vás těšíme!
Štěpán Kos

14. 12. Vánoční jarmark
21. 3. Jarní slavnost

Ředitelská volna:
PÁ 3. 4. zápisy
ČT, PÁ 28.-29. 5. olympiáda 5. tříd

Prázdniny:
Podzimní prázdniny 28.-30. 10.
Vánoční prázdniny 23.-5. 1.
Jarní prázdniny 2.-6. 3.
Velikonoční prázdniny 9.-13. 4.
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