
Čtvrtletník RADOSTNÉHO ŠKOLÁKA Léto 2014 

 

AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ O NAŠÍ ŠKOLE: 

Vážení příznivci waldorfské základní školy v Litoměřicích. Zejména vy, 
rodiče předběžně zapsaných dětí. 
Na vzniku školy aktivně pracujeme. 
Máme zajištěn pedagogický sbor 
pro první školní rok 2015/2016, 
navázali jsme spolupráci 
s fundraiserem. Ohledně prostor 
proběhla jednání s městem 
Litoměřice, městem Terezín, 
litoměřickým biskupstvím i 
zástupci některých základních škol. Získat vhodné prostory není lehký úkol. Stále 
máme rozjednánu spolupráci s biskupstvím Litoměřickým a městem Terezín. 
Očekávejte tedy netrpělivě podzimního RADOŠe (vyjde začátkem října), kde 
vás již budeme moci informovat, zda a v jakých prostorách bude moci od 
školního roku 2015/2016 působit Svobodná základní škola Litoměřice, o.p.s., 
škola vyučují podle waldorfského školního vzdělávacího plánu.  

 

Chcete vědět více? 
 

SETKEJTE SE S NÁMI NA OSTROVĚ 

(Pozvánku na akci Cesta vlny najdete uvnitř listů) 

  



Vybrali jsme pro vás ze vzdělávacího programu: 

V naší škole následujeme tyto didaktické a metodické postupy: 

● Učební látka odpovídá vývojovému stupni žáků, přihlíží k jejich 
individualitě, aktuálnímu rozvoji schopností a vlohám k učení. Podle těchto 
kritérií učitel průběžně utváří vyučování a umožňuje setkání se světem. 

● Při hodnocení dětí jde o výkon, kterého jsou žáci v konkrétním čase schopni, 
bez výkonnostních norem, tudíž žáci z jednotlivých tříd nepropadají. 

● Učitelé podporují rozvoj dětí celostně – působí v oblasti učení, kreativity, 
utváření osobnosti a sociálních schopností. 

● Uvědomujeme si, že při vyučovacím procesu je přítomna celá bytost, toho se 
snažíme dosáhnout umělecko-praktickým procvičování.  

● Vyučování je výchovou pro život. 
● Vzdělávací proces staví na postupném rozšiřování probrané látky. V souladu 

s obsahem a strukturou jsou zasévána „semena“, která později v novém 
kontextu sílí a zrají v „plody“. 

 
Naše škola vzniká z úsilí rodičů a pedagogů, kteří hledají vzdělání odpovídající 
individuálním potřebám dětí. Inspirací naší školy je učení Rudolfa Steinera. 

 

Představujeme knihu pro děti:  
Švýcarský pohádkář Jakob Streit vypráví, co krásného zažil 
skřítek Kořínek přes zimu, jak přišlo jaro a on pomáhal 
rostlinám růst, co se v přírodě dělo o svatojánské letní noci a 
jak se v hlubinách země potkal s drakem.  
„Běž dolů do půdy, ke kořenům. Tam teď do země proudí 
spousta životní síly, když nahoře usychají listy. Tu sílu si 
můžeš v zemi nasbírat na příští jaro, aby zase mohly vyrašit 
nové listy," řekl skřítkovi Kořínkovi stromový duch, když 

přišel podzim a ze stromů padalo listí.   



Pohádka pro děti: O odvážném semínku z Jasanu  
 

Vysoko v horách, tam kde kopce nejsou špičaté, ale spíš kulaté, je jedna veliká 
louka. Uprostřed té louky stojí strom, urostlý jasan. V jeho stínu často odpočívají 
ovečky, které se zde pasou. V koruně stromu bydlí několik ptačích rodin. Od jara 
až do podzimu bývá na stromě i pod stromem pěkně živo. Přesto je strom smutný. 
Nestojí už tak zpříma, jak kdysi stál. Jeho větve se ohýbají nezvykle nízko 
k zemi. Jednou, bylo to uprostřed léta, k němu promluvila luční víla, která se na 
louce o květiny starala.  Ptala se: „Copak je ti strome? Už se na tebe nemohu jen 
tak dívat. Prosím tě, řekni mi, co tě trápí.“ A strom si povzdech: „Ach vílo, cítím 
se opuštěný, široko, daleko nemám ani jednoho kamaráda, který je z říše stromů, 
stejně jako já. Z dálky slyším ševelit listí jiných stromů, ale tady na louce v mé 
blízkosti, žádný není.“ „Víla se chvíli odmlčela a pak radostně k jasanu 
promluvila: „Každý podzim na tobě dozrávají semínka. Až i letos tvoje semínka 
sluníčko upeče dozlatova, pustíš jedno dolů, do úrodné půdy. Další jaro vykoukne 
z trávy tvůj nový kamarád.“  Jasanu se velmi zalíbilo, co mu víla poradila. 
Napřímil se a stál pevně a radostně. Celé léto vytahoval své větve k obloze a 
nastavoval listy slunci. Čerpal ze země vodu a nejlepší živiny, a když se jeho listy 
začaly barvit podzimem, na jeho větvích opravdu uzrála nová semínka. Víla měla 
radost, když semínka viděla. Začala si se stromem povídat a všimla si, že strom je 
už zase smutný. Opatrně se ptala: „Copak je strome, proč si smutný, vždyť vidím 
tolik semínek na tvých větvích.“  Strom si povzdechl a odpověděl: „Pravda, mám 
hodně semínek, ale žádné nemá odvahu skočit dolů a zavrtat se do hlíny. Bojím 
se, že se nového kamaráda z jara nedočkám.“ Víla už dlouho v blízkosti stromu 
žila, dobře ho znala. Nelenila, zaletěla k semínkům a volala svým jemným vílím 
hlasem: „Nebojte se drobečkové, podívejte, máte přeci na sobě vrtulky. Vítr vás 
roztočí, svezete se dolů jako na kolotoči a na zem přistanete měkoučce jako do 
peřinky“.  Semínka se přestala bát a začala se chystat na svůj velký let. Najednou 
foukl příznivý vítr, několik semínek se ze stromu uvolnilo a jako vrtulky se 
snášely z velikého jasanu k zemi. Několik jich vítr odvál dál do údolí, ale jedno 
se spustilo přímo dolů, hned vedle velkého jasanu. Skrylo se do ovčí stopy a víla 
ho ještě přikryla svým vílím závojem. Chtěla ho skrýt, aby ho ptáčci nevyzobli, či 
ovečky nespásly. A tak semínko zůstalo přikrčené v půdě pod jasanem až do zimy. 
V zimě usnulo bílým spánkem. Na jaře ho probudilo lechtání sluníčka. Ze 
semínka vykoukl klíček a z klíčku první lísteček. A pak druhý a další a další. Tam 



na té louce vysoko v horách už nestojí jeden veliký jasan. Stojí tam dva stromoví 
kamarádi, kterým listy ševelí při společných rozmluvách. 

 

Kde se s námi můžete potkat?: 

10. 9. 2014 CESTA VLNY - OD OVEČKY DO KLUBÍČKA 
(od 15ti hodin, areál u letního kina) 

29. 9. 2014 JAK PROMLOUVÁ ROK?  
cyklus setkání s představením základů waldorfské pedagogiky  

o 1. ČÁST - SVÁTEČNÍ ČAS MICHAELŮV  

(od 17ti hodin v knihovně K. H. Máchy v Litoměřicích)  

LESNÍ KLUB SVATOJÁNEK: 
Lesní klub Svatojánek je předškolní zařízení, které uplatňuje principy lesní a 
waldorfské pedagogiky. Děti prožívají běh roku v čisté přírodě Českého 
středohoří ve Svatojánském dvoře, pod vrchem Panna. V letošním roce funguje 
klub v pondělí, úterý a ve středu od 8 hod do 15 hod.  

 

 
RADOŠE VYDÁVÁ WALDORFSKÁ INICIATIVA LITOMĚŘICE 

V papírové podobě ho můžete získat v Litoměřicích ve zdravé výživě Vitálka a 
v knihkupectví Jonáš. 
Chcete-li náš čtvrtletník zasílat elektronickou poštou, pište na adresu: 
waldorf.litomerice@gmail.com 
 


