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Konečně zas Jarní slavnost!
Jarní slavnost, která se uskutečnila po
dlouhých dvou letech, přinesla mnoho radosti. Už tak mimořádně krásný den ještě
více prozářily úsměvy na vašich tvářích. Není
se čemu divit, vždyť slavnost byla nabitá zážitky. V kavárně jste mohli ochutnat mnoho
senzačních dobrot, v bazárku se obléknout

od hlavy až k patě a ve stáncích si udělat radost nějakou drobností. Mnozí z vás si také
z dílniček odnesli pomlázky, levandulové
pytlíčky a další velikonoční dekorace. V průběhu jarmarku rodiče spolu s dětmi vyrobili
Moranu, kterou jsme vynesli ke Kalikovskému mlýnu a spálili. Kdo tam byl, viděl, že se

nechtěla tak snadno vzdát a snažila se vrátit.
Ostatně pocítili jsme to v průběhu dubna na
vlastní kůži všichni. Teď už se konečně zdá,
že je zima konečně pryč a jaro přišlo mezi nás
a s ním i nové zážitky, o kterých vám povíme
víc v příštím čísle Zpravodaje!
Michaela Kracíková a Veronika Janíková

Solidaritou proti válce!
,,Moc se těšíme do školy každý den!” říkají ukrajinské děti, když jdou do waldorfské
školy. Děti z Ukrajiny byly zvyklé na jiný styl
výuky-více přísný. ,,Učitelé jsou milí, trpěliví,
naslouchají dětem a opravdu poctivě se snaží
dát nám to nejlepší. Jsme tady jako jedna velká rodina,’’ dodala Zlata, žákyně 8. třídy.
Ve škole děti každý den čtou, zpívají, dbají na tradice. Seznamují se s předměty, které
u nich na školách neměly. Moc se jim líbí

eurytmie, vůbec poprvé mají možnost vidět
a zkoušet krásné rytmické pohyby. I po výuce
tráví často čas společně, např. procházkou po
krásné Plzni.

Nápomocní jsou i rodiče stávajících žáků,
např. jeden z tatínků zařídil pro Andreja,
žáka 5. třídy, zdarma parkour. Andrej je moc
šťastný!

Děti z Ukrajiny jsou šikovné, komunikativní, líbí se jim ve škole a jsou hodně
kamarádské. Se svými spolužáky bez potíží
komunikují. Ukázalo se, že dětská solidarita a kamarádství opravdu fungují.

Aktivně se zapojují také ukrajinské maminky. Učí se český jazyk a pomáhají dětem
s výukou.
Svitlana Moskal
(asistentka ukrajinských dětí v Dobromysli)

Pokračuje 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.

Výbor rodičů a Tomáš Kuba

Poznáváme se v Dobromysli
Michala Blumová, třídní učitelka 5. třídy
1) Co nám o sobě prozradíte?
Mám báječnou rodinu, díky které si
můžu dovolit realizovat všechny své touhy
a přání. Jsem kreativní člověk a potřebuji
neustále něco tvořit, plánovat nebo organizovat. Většinu volného času věnuji záchranářské kynologii. Jsem velitelkou družstva
psovodů u dobrovolných hasičů, kde cvičíme psy pro vyhledávání osob ztracených
v terénu nebo v sutinách zřícených budov.
Ráda dělám věci, které mají smysl, pomáhají ostatním nebo zlepšují svět.
2) Co Vás přivedlo do Dobromysli?
Když mi končila rodičovská dovolená,
chtěla jsem najít novou práci tady v Plzni

(původem jsem od Prahy, stěhovali jsme se
před narozením staršího syna). První inzerát, na který jsem narazila, byl na pozici
třídní učitelky v Dobromysli. O waldorfské
pedagogice jsem netušila vůbec nic a na
pohovor šla spíše ze zvědavosti. Čím více
jsem ale viděla a zjišťovala, tím více jsem
byla přesvědčená, že je to přesně to, co chci
dělat. Oba naši kluci pak do školy také nastoupili, jsou v 1. a 3. třídě. A všichni jsme
moc spokojení.
3) Na co se těšíte a z čeho máte obavy?
Strach nás oslabuje, proto si obavy
z toho, co bude nebo by mohlo být, snažím nepřipouštět. Naopak se učím radovat

z maličkostí a každodenních zážitků. Jsem
obklopena skvělými lidmi, mám krásnou
třídu a těším se na vše, co nám společný
čas ještě přinese.
Petra Sebastian

Anglický velikonoční projekt páťáků
Jde o sladké pečivo s kořením a rozinkami, ozdobené zvrchu křížkem, které se
v Anglii tradičně peče na Velký pátek.

dřív jsme zpívali písničku Hot cross buns
a hráli na flétny. Další hodinu jsme se
zabývali surovinami a kuchyňskými nástroji, pak jsme se probrali postupem
k pečení (tohle všechno samozřejmě
v angličtině) a nakonec jsme Hot cross
buns společně upekli a snědli.

Pojali jsme celou věc důkladně, nej-

Petra Marková

Ve dvou týdnech před Velikonoci se
pátá třída při angličtině zabývala pečením Hot cross buns.

Políčko
opět žije
…díky Martině Dobré a pánovi
s bagříkem, kteří hodně upravili
prostor na políčku
…díky za setkání rodičů dětí ze
čtvrté třídy 23. 4. 2022, kteří si našli
čas a byli ochotní ho věnovat práci
…díky za všechny paliče a v určitou
chvíli i hasiče (naštěstí jsme nemuseli volat ty profesionální)
…díky za pohled na děti, které si
užily čas pospolu venku
…díky za polívku na ohni, napečené dobroty
…díky za všechny ještěrky, které
byly radostí a zpestřením dne
Kéž prostor nadále prospívá a přispívá k radosti a dobrému času
v Dobromysli.
Helena Strejčková

Knižní okénko: Kalendář duše
Po více než 20 letech vychází znovu anthroposofický Duševní kalendář od
Rudolfa Steinera, který je považován za jeden z nejcennějších duchovních darů
naší doby. Obsahuje 52 manter vyjadřující proměnlivé nálady duše v rytmickém
prožívání roku. Tyto týdenní průpovědi jsou doplněny úvody Zdeňka Váni, které
mají podnítit individuální meditační práci každého, kdo usiluje o sebepoznání.
Vnímá-li člověk přírodu jako božskou moudrost, jako projev světového Ducha,
může pomocí těchto týdenních průpovědí otevřít svou duši k vlastní cestě duchovního poznání a objevit tak velká tajemství bytí. Kniha je uspořádána tak,
aby pomohla porozumět duchovní podstatě koloběhu roku a zároveň slouží jako
průvodce jeho nejdůležitějšími svátky. Datování průpovědí je provedeno podle
1. vydání z roku 1912-13. Každoroční posun času nemá velký význam, neboť
vždy tři týdenní průpovědi mají stejnou náladu. Důležité je začít s první průpovědí
o Velikonocích:

1 Jaro – Velikonoční nálada
Když z dálav světových hovoří slunce k lidské mysli
a radost z hlubin duševních se světlem pojí se ve zření,
pak plynou myšlenky ze schrány jáství v dálné prostory
a matně poutají člověka bytost k duchovnímu bytí.
V dodatku knihy je vysvětlena základní otázka-co je vlastně člověk a smysl jeho bytí na Zemi-z pohledu anthroposofie. Nechybí ani mantrická báseň
„Základní kámen“, která zazněla na Vánočním sjezdu od Rudolfa Steinera
při založení celosvětové Všeobecné anthroposofické společnosti 25. l2. l923
v Dornachu.
Jana Žižkovská

Ukliďme Plzeň, Česko i planetu
Nastal čas úklidu přírodních krás,
Dobromysli záleží na místech kolem nás.
Náměstí, políčko, řeka či pramínky,
mají teď na nás jen hezké vzpomínky.
Úspěšně z potoka jsme tři deky vytáhli,
prostřílenou figurínu ke koši zas dotáhli.
Měšťáci se přidali na zavolání taky,
chvíli slunce svítilo i přes černé mraky.
Půl tuny odpadu skončilo v pytli,
někteří dospělí za nos se chytli.
Sto a dalších čtyřicet lidiček sbíralo,
aby se nám na svět krásněji dívalo.
Kristýna Šircová

V kostce:

125 dětí, 15 dospělých
453 kg odpadu (z toho 35 kg plastu,
95 kg papíru, 5 kg skla, 19 kg kovů).
Spolupráce Čistou Plzní, městským
obvodem a městskou policií.
Lokality: náměstí Emila Škody,
Vejprnický potok (u ulice „Na Jíkalce),
políčko, „Pramínky“(u FN Plzeň)
a okolí Boleveckých rybníků.

...jsou věci, které moc uklízet nechcete :)

Na co se budem fotit, chcem uklízet!

Na stromě se ukrývala spousta věcí:deštník, sáčky... vše šlo pryč.

Kontakty:

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

