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AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ O NAŠÍ ŠKOLE: 

Vážení přátelé a příznivci Svobodné základní školy Litoměřice, o.p.s. 

Přinášíme Vám radostnou novinku: dne 29. 9. 2014 jsme podali na Krajském úřadě 

žádost o zápis školy do rejstříku škol a 

školských zařízení. Prostory budoucí školy se 

nacházejí v Terezíně na adrese Žižkova 155. 

Jde o budovu dělostřeleckých kasáren 

postavenou v letech 1782-1784 a 

projektovanou George d'Anthonem. Budova 

je v současné době rekonstruována v rámci 

projektu „Terezín – město změny“.  

http://www.projekt-terezin.cz/delkas.html 

Terezín je významná dopravní křižovatka s přímým spojením na řadu měst  

a obcí (Litoměřice, Lovosice, Bohušovice nad Ohří, Roudnice nad Labem  

a další). 

Začátek výuky plánujeme na školní rok 2015/2016 s prvním, druhým a třetím 

ročníkem (1. tř. 20 žáků, smíšená 2. + 3. tř. 16 žáků). 

Než přijde čas zápisů, čeká nás ještě spousta práce. Dokončení školního 

vzdělávacího programu „waldorfská škola“, konzultace objektu školy  

s Krajskou hygienickou stanicí, stavebním úřadem, mnohá jednání s městem 

Terezín, nákup vybavení a shánění finančních prostředků od nadací, fondů  

a dárců, pořádání koncertů, besed a dalších akcí pro širokou veřejnost.  

Těšíme se na naši společnou cestu za poznáním.  

Pro další aktuální informace sledujte stránku školy na facebooku:  

https://www.facebook.com/svobodnazs  



Představení Svobodné ZŠ Litoměřice, o.p.s. 
(vybíráme pro vás ze školního vzdělávacího programu) 

Charakteristika vyučování: 

V naší škole dělíme vyučovací předměty na hlavní a odborné. Didaktická forma 

využívá epochové vyučování a jednotlivé klasické vyučovací hodiny. Epocha je 

účelné uzavřené zpracování určitého úseku učební látky a zahrnuje teoretické, 

umělecké a praktické vyučovací předměty. Epocha trvá 110 minut, je vyučována 

každodenně a to v prvních ranních hodinách a dělí se na část rytmickou, vyučovací 

a vyprávěcí. Po dobu dvou až čtyř týdnů rozvíjí učitel jedno dané téma (např. 

matematické operace). Některé předměty např. cizí jazyky, tělesná a pracovní 

výchova, se vyučují v klasických hodinách. 

V naší škole respektujeme zásadu rytmického opakování činností  

v průběhu jednotlivého dne, týdne, měsíce i roku. Dítěti tak umožní přirozené 

ukotvení v životním rytmu. 

Představujeme knihu pro děti 

Příběh o včelce Sluněnce je jeden z nejžádanějších příběhů 

švýcarského pohádkáře Jacoba Streita. Včelička přijde na svět 

právě ve chvíli, kdy do úlu dopadne první ranní paprsek slunce. 

Postupně poznává, jak to chodí v úlu, vydává se na svůj první let, 

učí se sbírat med, prožívá různá dobrodružství a nakonec odlétá v 

roji s mladou královnou, aby si hledaly nový domov. Druhou část 

knihy představuje autorova pedagogická stať „Proč děti potřebují 

pohádky“ v přepracovaném překladu. Jakob Streit vysvětluje nesmírný význam 

pohádek pro dětskou duši a jako zkušený pohádkář radí, jak na to. 

Pohádka pro děti: Rytíř na Špičáku 

Vysoko v horách mezi kulatými kopci vyrostl také jeden úplně špičatý.  

Od pradávna mu lidé říkali Špičák. Budu vám teď vyprávět příběh, který se stal 

před dávnými časy. Bylo to v dobách, kdy ještě na Zemi žili princezny, rytíři a 

draci. V této době po světě vandroval také udatný rytíř Svatopluk. Byl jedním z 

posledních rytířů, kteří po zemi chodili. Chodil pěšky a sám, veden hlasem svého 

srdce. Na svých cestách za dobrodružstvím neztrácel dobrou náladu a všude, kde 

bylo potřeba, přiložil ruku k dílu. Jedna z cest ho zavedla do samého středu Čech. 



Slunce se právě klonilo k západu, když stanul pod kopcem Špičákem. Tichý hlas, 

kterým se při svých cestách řídil, mu šeptal:  

„Vyjdi až na vrchol, dřív než bude noc.“ 

Na Špičák však nevedla žádná cesta. Svatopluk se musel opírat o svůj meč, aby 

příkrý svah zdolal. S velikou námahou vylezl na samotný vrchol. Jeho první pohled 

padl na velikou hromadu kamení. Chvíli si jí prohlížel a zjistil, že má tvar draka. 

Viděl tři dračí hlavy, obrovské hnáty i dlouhý ocas. Jeho dobrodružná rytířská krev 

začala vřít nedočkavostí. Ptal se sám sebe:  

„Co je to za podivné znamení?“  

S hlavou plnou otázek rozdělal oheň, pojedl a rozhlížel se po krajině. Všude byl 

klid, jen tu a tam ze ztemnělé noční oblohy viděl spadnout hvězdu. Znavený po 

celodenním putování Svatopluk usnul hlubokým spánkem. Světlo měsíce vytvořilo 

most mezi noční oblohou a spícím rytířem. A pak se začaly 

dít věci tak, jak je to možné pouze ve snu. Svatopluk kráčel 

po krajině osvětlené vycházejícím sluncem. Ranní mlha 

ještě přikrývala krajinu bílou peřinkou. Rytíř šel směle 

kupředu. Prošel lesem, přešel louku, vzápětí začaly cestu 

lemovat ovocné stromy. Věděl, že se blíží město. Skrze 

mlhu začal poznávat obrysy věže. Blížil se k hradbám 

města. Už z dálky však pocítil podivný smutek. Hradby i 

věž byly na mnoha místech rozbité a potažené tmavým 

suknem. Svatopluk začal rozmýšlet, kudy do hradu 

vstoupí. V té chvíli však uviděl v háji pod hradem stařenku. Sbírala byliny na čaj. 

Když se jejich pohledy setkaly, babka mu prstem pokynula, aby přišel blíž.  

„Dobré ráno babičko“, pozdravil rytíř. Jedním dechem se začal vyptávat: „Co je to 

tu za království? A proč vypadá tak smutně?“  

„Ty jsi asi hodně z daleka, že neznáš naše království“, odpověděla stařenka a začala 

mu vyprávět:  

„Je tomu už skoro rok, co se ve skalách za kopcem Špičákem usadil veliký drak. 

Pokaždé, když je měsíc v úplňku, přiletí do království a žádá princeznu za ženu. 

Král se brání po dobrém i po zlém. Nejeden odvážný rytíř už přišel v boji s drakem 

o život. Brzy už však drak přiletí naposledy. Když mu král znovu svou dceru nedá, 

spálí celé království na popel. Ach podívej, měsíc dorůstá a za tři dny bude úplněk.“ 

„Dobře babičko, nebudu otálet a vydám se přemoci draka. Máte pro mě nějakou 

dobrou radu na cestu?“ 

 „To je dobře, že se ptáš. Vím, že jsi odvážný, ale drak je silný a ukrutný. Šlehá 

kolem sebe plameny, a co živého mu přijde do cesty, spálí. Pořádně rozmysli, jak 



draka přemůžeš. Tady máš na cestu byliny, které způsobují slabost a malátnost. 

Jakmile zavoní drakovi do nozder, bude na několik okamžiků slabší a snadněji ho 

překonáš. Nezapomeň také na nejvyššího rytířského vojevůdce. A teď už jdi a 

hodně štěstí.“  

Než se Svatopluk stačil ještě na cokoliv zeptat, stařenka zmizela. Neváhal a ihned 

se vydal ke Špičáku. Poznal ho mezi ostatními kopci dobře, neboť žádný jiný v této 

krajině netrčel tak ostře k nebi. Jak se blížil, už z dáli cítil zápach síry a slyšel dračí 

řev. Málem ho přemohl strach, ale vzpomenul si na stařenčina slova. Uviděl 

padající hvězdy a ucítil třpytivou sílu nebeského rytíře Michaela. Strach z něho 

rázem spadl. Posílen odvahou šplhal na kopec Špičák. Po cestě sbíral větve, chvojí, 

šišky a vše splétal a lepil smolou do veliké koule. Do samého středu obrovské koule 

dal čarovné byliny od stařenky. Kouli vytlačil až pod vrch kopce. Ve správný 

okamžik ji spustil dolů. Koule se začala valit a nabrala velikou rychlost. Řítila se 

přímo ke vchodu jeskyně, v níž přebýval ukrutný drak. Svatopluk neváhal, tasil svůj 

meč a běžel s bojovým pokřikem za ní. Vše se událo v takové rychlosti, že drak 

vůbec nestihl vylézt z jeskyně. Obrovská dřevěná koule nárazem o jeskyni praskla 

a přímo pod dračí nozdry se valila vůně kouzelných bylin. Svatopluk vše pozoroval 

a ve správnou chvíli přiskočil a oslabeného draka svým mečem přemohl. Po boji s 

drakem vylezl z jeskyně velmi unavený. Našel si v lese pohodlné místo v zeleném 

mechu a vyčerpáním usnul. Vzbudil se s prvními paprsky vycházejícího slunce na 

hoře Špičáku. Kamenná socha draka tu již nestála. Kameny přestavěné do podoby 

hradební věže mu připomínaly sen předešlé noci. Nebo to nebyl sen? 

RADOŠE VYDÁVÁ SPOLEK WALDORFSKÁ INICIATIVA LITOMĚŘICE 

V papírové podobě ho můžete získat v Litoměřicích ve zdravé výživě Vitálka, v Městské 

knihovně K. H. Máchy a v knihkupectví Jonáš. V Terezíně v Městské knihovně, 

v Lovosicích v RC Mozaika, v Roudnici nad Labem v MONDEA Centru  

(http://www.mondeacentrum.cz) a v Bohušovicích nad Ohří ve zdravotním středisku ul. 

Brozanská 52. 

Chcete-li náš čtvrtletník zasílat elektronickou poštou, pište na adresu: 

waldorf.litomerice@gmail.com 

Kontaktní telefon: 733 424 559 

  

http://www.mondeacentrum.cz/
mailto:waldorf.litomerice@gmail.com


Kde se s námi můžete potkat? 

V LITOMĚŘICÍCH V KNIHOVNĚ KARLA HYNKA MÁCHY 

Cyklus setkání: Jak promlouvá rok – prožitková setkání s rytmem roku 

a waldorfskou pedagogikou 

 29. 10. 2014 Co přiváží Martin na bílém koni 

 26. 11. 2014 Svatá doba vánoční 

V LOVOSICÍCH V RC MOZAIKA 

Přívozní 1036/9, 410 02  Lovosice, MC Mozaika 

 2. 11. 2014 od 13:00 Tvoříme s vlnou, představení nově vznikající 

základní školy v Terezíně 

V LITOMĚŘICÍCH V ČAJOVNĚ HÓRA 

 22. 11. 2014 od 14:30 Andělské tvoření – plstění jehlou z ovčí vlny, 

představení nově vznikající základní školy v Terezíně. 

V TEREZÍNĚ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ 

 29. 11. 2014 od 10:00 do 16:00 Andělské tvoření – plstění jehlou z ovčí 

vlny, představení nově vznikající základní školy v Terezíně.  

Udělejte před Vánoci radost sobě, vytvořte dárky pro druhé. 

V CAMPHILLU ČESKÉ KOPISTY 

 30. 11. 2014 od 14:00 dílny pro děti v rámci adventního jarmarku 

Camphillu České Kopisty. Informační stánek nově vznikající školy v 

Terezíně. 

V LESNÍM KLUBU SVATOJÁNEK: 

Lesní klub Svatojánek je předškolní zařízení, které uplatňuje principy lesní a 

waldorfské pedagogiky. Děti prožívají koloběh roku v čisté přírodě Českého 

středohoří ve Svatojánském dvoře, pod vrchem Panna.  

V letošním roce funguje klub v pondělí, úterý a ve středu od 8:00 do 15:00 

Informace na http//skolka.svatojanskydvur.cz/ 

Konatktní osoba: Kristýna Brabcova, 730 134 654  

Kristyna.Brabcova@seznam.cz 

 

mailto:Kristyna.Brabcova@seznam.cz

