ČTVRTLETNÍK

RADOSTNÉHO ŠKOLÁKA

AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ O NAŠÍ ŠKOLE:
Vážení přátelé a příznivci Svobodné základní školy, o.p.s. v Terezíně.
Jsme tu s dalším, tentokráte jarně prosluněným zpravodajstvím o tom, jak
probíhají přípravy na první školní rok 2015/2016.
Po zápise nezahálíme. Věnujeme se zejména těmto oblastem:








Sestavujeme a doplňujeme veškeré nezbytné administrativní podklady
pro Krajský úřad Ústeckého kraje a pro MŠMT
Zpracováváme Školní vzdělávací program (ŠVP)
Aktivně jednáme s městem Terezín o samostatných prostorách pro školu
Oslovujeme nadace, fondy a donátory
Připravujeme řadu zajímavých aktivit pro veřejnost, zájemce i naše
budoucí žáčky a jejich rodiče
Vzděláváme se na seminářích, konzultujeme s odborníky
Vybíráme vybavení do tříd

Čeká nás toho ještě mnoho. A proto vítáme pomocníky a nadšence, kteří by se do
přípravy školy a jejího zázemí chtěli také aktivně zapojit. Vítáme tipy na nadace,
fondy i donátory.
Do konce května se také mohou hlásit zájemci o vzdělávání ve 3. třídě Svobodné
základní školy. Na základě počtu přihlášených dětí bude na konci května 2015
rozhodnuto, zda bude 3. třída ve školním roce 2015/2016 otevřena.

Kromě realizace Svobodné základní školy pracujeme s naším zakladatelem,
spolkem Waldorfská iniciativa Litoměřice, na dalším projektu, který je s chodem
školy úzce spojen:


Vybudování Komunitního centra setkávání ve spolupráci s DS Kréta
(http://www.domov-senioru-usti-praha-litomerice.cz/). Děkujeme
tímto panu řediteli Duškovi za zajímavou nabídku a velmi příznivé
podmínky využití přilehlého lesoparku k tomuto účelu.

Máte-li otázky, potřebujete-li doplnění informací, neváhejte a obraťte se na nás na
e-mailu: waldorf.litomerice@gmail.com či telefonním čísle: 733 424 559.
Na ucelených internetových stránkách stále pracujeme. Sekce aktualit a
informací o škole je přesto již v provozu na www.svobodnazs.cz.
Uživatelé facebooku nás naleznou na adrese: www.facebook.com/svobodnazs.

POHÁDKA PRO DĚTI: VELKÝ PÁTEK VE SKALÁCH
Už od dávných dob je Velký pátek velmi neobyčejný den. Je to čas, kdy
v přírodě kolem nás všechno začíná ožívat. Objevují se pupeny na stromech,
vyrůstá nová zelená travička a v ní procitají brouci a motýli. Kdo má štěstí, tak do
Velkého pátku i první včeličky bzučet uslyší. Maminka Země se probouzí a nabízí
mnohé krásy k vidění i slyšení.
Na Velký pátek můžeme vedle ostatních jarních divů zažít i veliké kouzlení
maminky Země. Velký pátek je jediný den v roce, kdy se Země otvírá a odhaluje
své skryté, hluboko schované poklady. Cesta našeho vyprávění tady musí odbočit
do skal, protože skály jsou to správné místo, kde je můžeme nalézt.
V některých oblastech naší Země mohutně vyčnívají do nebe veliké skály.
Obrovské kameny, na které umí vyšplhat jen nejšikovnější kamzíci. Kouzelná
velkopáteční síla se ale probouzí i v menších skalách a skalkách, které jsou všude
kolem nás. Takové skály mohou ve svém okolí najít děti ze všech vesnic a měst.
Můžete si říct: „Jak to ta maminka Země dělá, že stihne ve všech skálách
u všech měst a vesnic odkrýt své poklady?“ A já vám to prozradím: „Ona na to není
sama.“ Všude na Zemi, v lesích, na loukách i ve vodě má své pomocníky, víly a
skřítky. I ve skalách žijí skřítkové. Jsou drobní, pevní a hodně silní. Starají se o
kameny, rostliny i zvířata. Stává se třeba, že vítr zanese semínko stromu na
neúrodnou kamenitou půdu. To pak skalní skřítek musí jít a takové zbloudilé
semínko přenést někam, kde je půda úrodnější. Také se může stát, že malá myška

na mokrém skalním kameni uklouzne a poraní si nohu. To pak skalní skřítek vezme
obvaz, nožku jí zaváže, odnese jí do bezpečí a stará se o ní, dokud se jí zranění
nezahojí.
Dnes vám však budu vyprávět o mimořádném úkolu, který skalní skřítci
mají. O tom, co se ve skalách děje na Velký pátek. Ráno, ještě před východem
slunce, k sobě král zavolá všechny skalní skřítky. Promlouvá k nim: „Moji milí skřítci
a trpaslíčci, včera slunce vystoupilo k vrcholu veliké borovice, což znamená…Ví
někdo, co to znamená?“, „Ano“, odpovídají starší skřítci: „Znamená to, že právě
dnes je Velký pátek a maminka Země vydá opět ze svých hlubokých pokladů krásné
křišťálové kameny.“ „Velice správně“, odpoví král a pokračuje: „Pro nás to
znamená s velikou pílí připravit skály, aby byly bezpečné, a také to, aby děti
poklady našly. Všechny lišky a kuny, kterých by se děti mohly bát, odlákejte do
vzdálenějších končin. Všechny velké větve a uvolněné kameny odstraňte, aby se
děti při hledání pokladů neporanily. A pak sestupte hluboko pod skály a vyneste
na povrch krásné kameny, které v tomto roce Země pro děti uvolnila.“ Najednou
se ozve tenký skřítčí hlásek: „Králi, kolik máme těch křišťálových pokladů
připravit?“ Král odpoví: „Přineste všechny, které najdete.“ Stejný skřítek se krále
ptá: „A jak to bude dál? Co když velké děti rychle vysbírají všechny poklady a na
malé děti se nedostane?“ Král na to říká: „Nebojte se skřítci, velcí lidé vědí, že mají
dětem říct, aby do každé ruky vzaly pouze jeden křišťálový poklad. Tak se
spravedlivě dostane na všechny děti, které do našich skal pro poklad přijdou.“
Mezi skřítky se ozve souhlasné špitání. Král pak dále pokračuje: „Nyní ještě zbývá
zvolit mezi vámi odvážného skřítka, který si letos nasadí červenou čepičku a ukáže
dětem, v kterých místech mají své poklady hledat. Proto se vás ptám, moji milí:
kdo to tentokráte bude?“ Mezi skřítky se rozhostí veliké ticho. Král se ptá: „Nikdo
se nehlásí? Proč?“ Skřítci se mezi sebou domlouvají a volají: „Lidské děti jsou často
hodně hlučné a rychle a nepozorně běhají a my se jich tak trochu bojíme. Co když
na nás třeba někdo šlápne?“ Král na to říká: „Nebojte se skřítci, červená čepička je
kouzelná a ochrání každého skřítka, který si ji na sebe oblékne. Ostatní skřítci se
mohou schovat za kameny nebo do země a děti při hledání pokladů zpovzdálí
sledovat.“ Král se tedy znovu ptá: „Kdo bude tentokráte ten nejodvážnější skřítek
a vezme si ode mne červenou čepičku?“ Nejdříve je slyšet opět jenom ticho, pak
se z jednoho skalního výčnělku ozve: „Dobrá, tedy já, skřítek Sezimka, ukáži dětem,
kde mají poklady hledat. Vezmu si od tebe, králi, červenou čepičku.“ Král se
zaraduje: „Děkuji ti, skřítku Sezimko, za tvou odvahu. A vy všichni ostatní, dejte se
do práce, ať je všechno přichystané, než k nám děti přijdou. Až uslyšíme ťukání

kouzelného vejce na skálu, musí být již všechno připraveno a všichni na svých
místech.“
A co mezitím dělají děti, které se na cestu za poklady chystají? Uvaří,
nabarví, ozdobí a začarují velkopáteční vejce. Pro vás, kdo byste měli chuť čarovné
vejce připravit, zde ještě napíšeme čarovné zaříkání:
Čaruju nahoru, čaruju dolů, čarujeme kouzelné vejce tu spolu,
čaruju s Alžbětkou, Petrem i Vojtíkem,
skály se otevřou při Pátku velikém.
A teď už je všechno dobře připraveno. Děti se mohou tiše a pozorně vydat
ke skalám, kde už na ně čeká velkopáteční poklad.

PŘEDSTAVUJEME KNIHU PRO DĚTI:
PŘÍBĚHY SKŘÍTKA PUKA
Překlad půvabného a velmi oblíbeného vyprávění o skřítkovi
Pukovi a jeho kamarádech, které si získalo srdce mnohých
dětských čtenářů v Německu a Švýcarsku. Skřítek Puk se vydává
na cestu do hlubin Země se zázračným svítivým kamenem od
krále skřítků, navštíví krystalovou jeskyni a ohnivou kovárnu
Matky Země, až se nakonec vydá do říše lidí, aby tam přinesl lásku.

RADOŠE VYDÁVÁ SPOLEK WALDORFSKÁ INICIATIVA LITOMĚŘICE
V papírové podobě ho můžete získat v Litoměřicích ve zdravé výživě Vitálka 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

KDE SE S NÁMI MŮŽETE POTKAT:
V LESNÍM KLUBU SVATOJÁNEK V ŘETOUNI:
3. 4. Velkopáteční putování
1. 5. Slavnost májky

V LITOMĚŘICÍCH:


NA UKÁZKOVÉ HODINĚ MATEMATIKY:

12. a 19. 4. od 15:00 do 17:00 hod. MATEMATIKA VŠEMI SMYSLY
ve skautské klubovně, ul. Osvobození 23, Litoměřice



VKNIHOVNĚ KARLA HYNKA MÁCHY

Cyklus setkání: JAK PROMLOUVÁ ROK – prožitková setkání s rytmem roku
a waldorfskou pedagogikou:
6. 5. od 17:00 do 19:00 hod. Květen plný kvítí. Slavnost Letnic.
17. 6. od 17:00 do 19:00 hod. Svatojánská noc, má kouzelnou moc.



NA AKCI ALCHYMISTICKÉ LITOMĚŘICE

15. – 16. 5. Informační stánek Svobodné základní školy, o.p.s
16. 5. Psychosofie, psychofonetika a empatie jako metoda - Yehuda
Tagar - tři dvouhodinové workshopy v Knihovně K. H. Máchy



NA AKCI RESPEKT K PORODU

22. 5. od 16:30 do 18:30 hod. Alternativní vzdělávání v okrese
Litoměřice
v multifunkčním prostoru OKA-MŽIK, Osvobození 19, Litoměřice



12 SMYSLŮ POD
PEDAGOGA UELI SEILER HUGOVA
NA SEMINÁŘI

VEDENÍM ŠVÝCARSKÉHO WALDORFSKÉHO

23. 5. od 11:00 do 17:00 hod. celodenní seminář v Camphillu na
soutoku, České Kopisty 6, cena semináře 450 Kč včetně
vegetariánského občerstvení, překlad zajištěn, přihlášky a informace
na e-mailové adrese kristyna.brabcova@seznam.cz

PRO AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ KOLEM SVOBODNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROSÍM
SLEDUJTE NAŠE INTERNETOVÉ STRÁNKY NEBO STRÁNKU ŠKOLY NA FACEBOOKU.

