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Zprávy z lycea
Naše lyceum se připravuje na své první přijímací zkoušky. Den před koncem termínu
dorazilo 30 přihlášek, šest z nich bylo od
našich deváťáků. Pokud by všichni uspěli
a podali zápisový lístek, máme první lyceální
třídu naplněnou! V případě, že kapacitu třídy
nenaplníme, vypíšeme druhé kolo někdy na
přelomu května a června.
Všichni uchazeči teď projdou jednotnou
přijímací zkouškou 12. nebo 13. dubna, následně je o týden později čeká školní kolo. V něm
budou mít dvacet minut na to, aby se představili
a prokázali své studijní předpoklady, všeobecný
rozhled a svoji motivaci studovat na naší škole.
Zájemce o další podrobnosti k přijímacímu řízení odkazujeme na web školy.
Co čeká studenty od září? Stejně jako na
základní škole začíná výuka epochou. Blokové
vyučování pak bude pokračovat i v další hodinách dopoledne a odpoledne. Bloky se budou
střídat rychleji než epochy, nicméně v základu

se jim budou podobat – minimálně týden se
90 minut denně bude třída věnovat jednomu
tématu. V blocích budou většinově vyučovány
i dva cizí jazyky nebo umělecké předměty.
Vzdělávání na waldorfském lyceu se
svým zaměřením i rozsahem podobá tomu
gymnaziálnímu. Na rozdíl od něj jdeme více
do hloubky než do šířky. Výuka nemá jen teoretickou složku, ale propojujeme myšlenkové, umělecké a praktické aspekty poznávání.
I na středním stupni se snažíme oslovovat
„hlavu, srdce i ruce“ – tedy myšlení, cítění
i vůli. Velkým tématem střední školy je rozvoj nezávislého úsudku.
Metodicky probíhá výuka ve třech fázích:
1. prožívání, pozorování, experimentování
2. popisování, charakterizování, zaznamenávání
3. zpracování, analýza, abstrahování, zobecňování (utváření teorií)

NEJBLIŽŠÍ AKCE:
11. 3.

Knihomilské setkání – knižní bazárek,
čtenářská dílna, tvoření ze starých knih

13. 3.

Workshop košíkářství s Annou Ryčkovou
(již obsazeno)

26. 3.

Jarní slavnost a jarmark

29. 3.

Beseda o knize Kdyby lidi byli stromy
s Kamilou Bolfovou

9. 4.

Hudební setkání s bosenskou zpěvačkou
Aidou Mujačič

Tím je studentům dána možnost, aby si
s obsahy vyučování osvojoval také induktivní metodu, která pohled do světa nezakrývá
tradovanými teoriemi, ale činí základem poznání vlastní zkušenost a úsudek. „Jen ten,
kdo jedná z vlastního poznání, realizuje svou
životní svobodu.“
Na konci prvního ročníku čeká třídu zeměměřičské praktikum – ve dvou týdnech
použijí profesionální geodetické vybavení
k tomu, aby vytvořili mapu vybraného konkrétního místa. Do třetího ročníku si pak
studenti zvolí jednu ze tří specializací – technickou, přírodovědnou nebo humanitní.
O tom zase někdy příště.
Stále ještě doplňujeme pedagogický
tým lycea, více informací najdete na webu
v sekci Zaměstnání. Konkrétní dotazy rádi
zodpovíme na lyceum@skoladobromysl.cz.
Tomáš Kuba

Nová jarní výzva „HOLUBI“
Už několik měsíců řeší škola „holubí dům“.
Holubům se v minulém roce zalíbily hlavy,
které zdobí fasádu školy, jako místo svého
odpoledního odpočinku. Každé ráno se
musí děti na cestě do školy brodit hromádkami trusu, kterými je chodník hustě posetý, a to i přes jeho každodenní čištění.
Najít firmu, která by se problémem vůbec chtěla zabývat a zároveň neodhadovala
ceny v milionech, nebylo jednoduché. Nakonec se podařilo sehnat nabídku jediné
firmy, která by hlavy očistila a nainstalovala
přes ně síť v pásu 1,5m v celé šířce severní
zdi. Nabídková cena 80 000 Kč je rozdělená
na cca třetiny za materiál, za práci a za půjčovné vysokozdvižné plošiny.

Čím mohou přispět rodiče:
• půjčením plošiny
• zajištěním výhodnější nabídky
• finančním darem (80 000 Kč: 180 dětí
= 450 Kč v průměru na dítě) na účet spolku 2100426366/2010 nebo přes QR kód:
Rodiče se v minulosti mohli zapojit
finančním příspěvkem např. na nové vstupní
dveře, nákup termostatických ventilů nebo
nákup LED trubic. Nové osvětlení je již
kompletně naistalováno a svítí se jím ve
všech třídách. DĚKUJEME RODIČŮM
ZA JEJICH PŘÍSPĚVKY. Věříme,
že i aktuální výzva se shledá u rodičů
s přijetím. Jakékoli dotazy a podněty nám
můžete napsat vybor@waldorfplzen.cz.

Dílna v družině
V prostoru třetí družiny vznikla v září 2021
malá dílnička. Vystřídala tak naši klidovou
místnost, která už plně nesloužila svému
účelu, naopak vybízela děti k různým pranicím a bitkám. V místností je nově vymalováno, je položené kvalitní lino a dostali
jsme krásný dřevěný ponk ze školní dílny.
Máme místa na sezení při práci i dvě pohodlná křesla na odpočinek.
Dílna má svá pravidla bezpečnosti
a používání nářadí, vymezený čas během
celého týdne, vyjma ranní a sběrné družiny a potřebný materiál. Ve třetí třídě se
děti celý rok věnují řemeslům, a právě zřízení dílny je skvělým doplněním. Vstříc

ale vycházíme i potřebám dětí z jiných tříd
a musím říct, že zájem o vyrábění je veliký.
Záměrem je nechat děti vymýšlet a realizovat svoje nápady, naučit je používat nářadí, ale dát jim důvěru tvořit samostatně
a svobodně, experimentovat a objevovat.
Celá koncepce i vybavení dílny se stále
vylepšuje. Moc ráda bych poděkovala rodičům, kteří na žádost svého dítěte přinesli
materiál. Pokud by měl někdo z rodičů tu
možnost, budeme rádi za jakékoliv odřezky, drátky, hřebíčky, šroubky, cokoliv, co
uznáte za vhodné.
Mája Borovková

Výbor rodičů a Tomáš Kuba

Od semínka k rostlince aneb spolupráce
Dobromysli se školkou U Oveček
Školku U Oveček sídlící na Božkovském
náměstí spojuje s Dobromyslí mnohá
osobní vazba, ale především zájem o výchovu a vzdělávání dětí dle waldorfských
principů. Nejedno dítko odchované božkovskou školkou přichází do první třídy právě v naší škole, a je proto logické,
že považujeme spolupráci za přínosnou.
Hlavním pojítkem jsou pravidelné návštěvy našeho eurytmisty Vladimíra Havrdy ve
školce, kde se každý týden věnuje rozvoji
dětí, které pak ve škole plynule navážou
na výuku, jejíž základy si hravou formou
osvojily v prvním sedmiletí.

Rovněž slavnosti, které v průběhu roku
významně podporují rytmus výuky, nejsou pro děti z Božkova ničím novým, byť
se jejich forma odlišuje. Žáci třetí třídy
pravidelně završují své celoroční snažení
na obilném poli pečením chleba z vlastní mouky právě v peci na zahradě školky
U Oveček. Tento tradiční zářijový rituál
poskytuje prostor pro setkání dětí a v nejednom případě dojde k dojemnému vzpomínání školáků na školku. Uvědomí si
zcela konkrétně plynutí času a neskrývají
své překvapení, jak moc se liší obraz jejich
vzpomínek v konfrontaci s realitou.

Zcela výjimečný zážitek se naskytl dětem
a učitelům při celodenní návštěvě letošní
sedmé třídy v rámci projektu 72 hodin. Sedmáci, z nichž mnozí vzešli z náruče božkovské školky, si pro dětičky připravili divadelní
představení, tvořivé dílničky, herní koutky,
dárečky a hlavně vřelý a laskavý přístup, díky
němuž se setkání stalo milým sblížením duší,
provázené smíchem a radostí. Pevně doufáme, že příležitostí ke spolupráci a upevnění
vztahů bude přibývat a křehké dětské rostlinky budou nalézat výživnou půdu pro svůj
růst právě v Dobromysli.

Březen: měsíc knihy a čtenářů
Od roku 1955 je březen zasvěcen všem
milovníkům knih. V posledních letech se
k tomuto knižnímu svátku přiřazuje i přízvisko měsíc internetu. Neobávám se, že by
elektronická média vytlačila tištěnou knihu, která je nepostradatelným společníkem
mnoha lidí. Vždyť jen vzít samotnou knihu do ruky, prolistovat ji, cítit vůni papíru
může být krásným vědomým zážitkem!  
Od roku 2009 se stal březen i měsícem
čtenářů. Ve škole proběhnou tento měsíc
v rámci výuky společná čtení, kdy starší žáci
čtou mladším atp. Rodiče (nejen „knihomoly“) zvu v pátek 11. 3. od 16 h na knihomilské setkání, kde představím knihovnu
společenství a vzájemně si můžeme doporučit své oblíbené tituly, které můžete vzít

na ukázku s sebou. Přineste i knihy, které
chcete s někým vyměnit či darovat. Můžete
se podívat i do školní knihovny, která dětem nabízí skoro 2000 titulů. Pro děti bude
připravena také čtenářská dílna i něco na
vyrábění ze starých knih…  
V úterý 29. 3. od 16.30 h proběhne
beseda o knize Kdyby lidi byli stromy,
kterou napsala Kamila Bolfová s Janem Kršňákem. Autorka nám přiblíží
napínavou „porodní“ cestu této knihy
a seznámí nás s několika návody inspirativních her, jimiž jsou doplněny pohádkové
příběhy. „Je to kniha, jež hýbe myšlenkami,
ladí smysly a otevírá srdce. Čte se tělem.“
Jana Žižkovská

Vít Matas

Lyžařský kurz sedmé a osmé třídy
S batohem na zádech a v rukou lyže,
teď svaly pocítí, co je to tíže,
přilba a lyžáky místo své hledají,
za týden s rodiči děti se shledají.
Do vlaku nastoupit lehké se zdá,
Špičák už náruč otevřenou má,
sněhová peřina před námi se zjeví,
spolupráce všech nezbytná se jeví.
Na svah se po jídle všichni chystáme,
odvahy do sjezdu si spolu dodáme,
běžkaři s Ali na trati makali,
na noční běh zájemci se vydali.
Jídlo nám šmakuje, máme plná bříška,
pod množstvím sněhu prohýbá se stříška.
Zdravotník Tomáš pomáhá nám stále,
bolístkám i problémům dává rychle vale.
s Čendou běžkaři techniku pilují,
při běhu okolní krajinu milují.
Na sjezdovkách s Kristýnou obloučky ladíme,
s Ráďou se taky výborně bavíme.

Kontakty:

Všechny skupiny rychle se učí,
nožičky večer občas trochu skučí.
Na výlet k pokladu anděl nás dovede,
plazením, trakařem – líp to fakt nesvede.
V noci spí všichni skoro jak miminka,
nikomu nechybí táta či maminka.
Po večerních besedách zavládne zábava,
kolem je cítit veselá nálada.
Ve čtvrtek balíme se smutkem v oku,
kéž bychom zůstali do konce roku.
Vlak nám ještě umožnil sněhu si užít,
koulovačka, iglú – to chcem znovu zažít.
Na půli cesty vysvědčení čteme,
hladoví a znavení domů už chceme.
Hlavák nás vítá se všemi rodiči,
s lyžákem fajným můžem se loučiti.
Kristýna Šircová

Andrea Kudrnovská, předseda Spolku rodičů, mail: vybor@waldorfplzen.cz
Barbora Ottová, organizátor Zpravodaje, mail: zpravodaj.waldorf@seznam.cz

