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AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ O NAŠÍ ŠKOLE: 

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

Srdečně Vás zdravíme v  roce 2015. Pro Svobodnou základní školu to bude rok 

první, přivítáme u nás naše první žáky. Těšíme se na prvňáčky i žáky druhých a 

třetích tříd. Ti všichni se mohou dostavit k zápisu, který proběhne ve dnech 2. 

a 3. února od 13:00 do 18:00 v zasedací místnosti Kulturního domu Terezín. Čas 

si prosím předem rezervujte na adrese: waldorf.litomerice@gmail.com  

V prosinci 2014 byla škola zapsána do rejstříku škol a školských zařízení: 

http://rejskol.msmt.cz/  

Méně radostnou zprávou je skutečnost, že původně plánované prostory 

(dělostřelecká kasárna), ve kterých měla základní škola působit, nesplňují veškeré 

podmínky dané legislativou, konkrétně parametry denního osvětlení. 

Dobrou zprávou však je, že aktivně jednáme s městem Terezín o náhradním řešení: 

 Pro školní roky 2015/2016 a 2016/2017 máme dojednány náhradní 

prostory v ZŠ Terezín (http://www.zsterezin.cz/).  

 Od školního roku 2017/2018 bychom rádi přesídlili do samostatné budovy 

v centru města Terezín. Vhodnou budovu máme vytipovánu, proběhla 

předběžná jednání s pracovníky Městského úřadu Terezín. Vzhledem k 

tomu, že věc zatím nebyla schválena jednáním Rady města Terezín, 

nemůžeme Vám v tuto chvíli více sdělit. Jakmile to bude možné, budeme 

Vás informovat o aktuálním stavu.  

Předjednána je také finanční podpora od německé nadace Software AG – Stiftung 

(http://www.sagst.de/) pro nákup vybavení a dorovnání provozních nákladů školy. 

Máte-li (a jistě máte) 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 internetových stránkách pracujeme. Pro aktuální podrobné informace sledujte 

stránku školy na facebooku: https://www.facebook.com/svobodnazs 

Jak začne náš školní rok? 

(Z přípravy učitelky první třídy) 

První den školy 

První školní den je velikou událostí, proto se na něj již od zimy 

důkladně připravujeme. Zveme Vás v zimním Radošovi k nahlédnutí do 

našich příprav. Pro naše děti znamená vstup do školy přijetí nové sociální 

role, stanou se žáky. Začnou se seznamovat s paní učitelkou, spolužáky, se 

svou třídou, školní budovou i okolím školy. Čeká je tedy spousta nových 

situací a zážitků. 

Pro motivaci dětí k přijetí „nového světa“ zahájí paní učitelka první 

den vyprávěním příběhu o dětech, které se stejně jako děti přítomné ve třídě 

vydaly poprvé do školy:  

„…Je to už dávno, v době kdy ještě na světě byly místo silnic cesty a místo 

aut jezdily koňské povozy. Tenkrát v jedné vsi pod horami bydlela se svými 

rodiči holčička Maruška. Bylo jí právě šest a půl léta, když se poprvé vydala 

v doprovodu své maminky do školy. Musely jít cestou přes dlouhou louku, 

na níž se pásly ovce, přes hráz rybníka, až k lesu. Za lesem na ně již čekalo 

nejbližší město, v němž byla Maruščina škola.  

Ve stejný den se v onom městě chystal do školy i malý Jeník, bylo mu 

již skoro sedm let. I on se tento podzim vydával poprvé do školy 

v doprovodu svého tatínka. Šli po dobře upravené městské cestě. Prohlíželi 

si domy, které lemovaly ploty. Na některé se Jeník snažil i vylézt. Na 

některých zídkách šlo dobře balancovat, z jiných zase seskakovat. Jeník si 

chvíli zaskotačil a už uviděl budovu školy. Škola byla od jejich domu 

nedaleko.  
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Maruška i Jeník se ve škole potkali s paní učitelkou a s ostatními 

dětmi, které se stanou jejich spolužáky. Paní učitelka se s dětmi pozdravila 

a našla každému příjemné místo. Když se všechny děti usadily do lavic, paní 

učitelka jim představila skřítka s podivným jménem - Všudybuda Všezvěda. 

Paní učitelka jim pověděla, že tento skřítek je velice učený a hodně 

scestovalý. Byl téměř na všech místech světa, hodně toho zná, úplně všechna 

písmenka, umí číst učené knihy a bude toho dětem hodně vyprávět a 

připravovat pro ně různé hádanky a úkoly…“ 

Dále učitelka přenese pozornost do třídy a vypráví, že májí veliké 

štěstí, neboť v jejich škole právě žije onen skřítek Všudybud Všezvěd. Je to 

už celkem dědeček, ale skřítkové se mohou klidně dožívat i tří set let. 

Dětem se podaří skřítka přivolat. Jak ten je rád, že už je zase prvního září, a 

že se všechny děti spolu s ním mohou vydat do světa písmen a čísel, 

malování a zpívání. Skřítek se zeptá dětí, co už všechno znají.  

Paní učitelka vyzkouší Všezvěda, když on již všechno ví, jestli zná i 

jména všech dětí, které do první třídy dnes poprvé přišly. Skřítek obejde 

všechny děti ve třídě a seznámí se s nimi: „Já jsem Všezvěd Všudybud a ty 

jsi…Maruška“. Postupně takto obejde všechny děti. 

Rovná čára – přímka a křivá čára – oblouk: 

Ve waldorfské škole se děti první den seznamují s rovnou čarou –

přímkou a s křivou čarou – obloukem. Paní učitelka využije počátečního 

vyprávění o Marušce a Jeníkovi, kudy do školy přišli. 

Jeník přišel po rovné cestě, potkával domy s velikými střechami a 

s dřevěnými okny. Jeník z města nám do školy přinesl rovnou čáru, přímku. 

Maruška přišla z podhorské vesnice, viděla po cestě stromy, louku, ovce a 

také rybník. Přinesla nám ze světa přírody křivou čáru, oblouk. 

Přímku i oblouk budeme ve škole velmi potřebovat pro psaní. Proto 

si je dnes v první den školy vyzkoušíme. Všichni si vyzkouší svým tělem 

stát jako rovná čára – přímka. Jako opěrný sloup v pevném domě. Potom 

děti zkouší „kreslit“ přímku rukou. Nakonec si všichni vyzkouší nakreslit 

přímku na tabuli. První přímku nakreslí paní učitelka. 

Na závěr prvního dne ještě Všudybud Všezvěd vyzve děti, aby se 

cestou ze školy dívaly a pozorovaly, kde všude uvidí přímku, že se jich 

druhý den zeptá. 

Druhý den školy 

Paní učitelka se jednotlivě přivítá s každým žákem podáním ruky a 

oslovením křestním jménem (tento ranní rituál probíhá každý den). Práce 

započne v kruhu, při sezení na zemi. Všudybud Všezvěd se zeptá dětí, jestli 

si pamatují nějaká jména dětí ve třídě. Děti pak vyzve ke hře na jména. 

Všudybud řekne vždy jména dvou dětí a ty si musí co nejrychleji vyměnit 

svá místa. 

Dál se ptá Všudybud, jestli děti pozorovaly svět přímek. Nechá děti 

povědět, kde všude se rovná čára objevila. Procvičování přímky následuje 

v další části vyučování. 

V započatých příbězích a činnostech se bude pokračovat i v rámci 

dalšího vyučování. Skřítek Všudybud Všezvěd bude provázet děti celým 

prvním školním rokem, budou s ním poznávat čísla, písmenka, písničky 

apod.  

Z důvodu kapacity čtvrtletníku není příprava uvedena v plném rozsahu. 

Představujeme knihu pro děti 

Čím to, že tato více než sto let stará obrázková knížka pro 

děti zůstává aktuální ještě dnes? Bezpochyby je to samotná 

představa dětí žijících v teplém bezpečí Země, hrajících si 

ve skrýších a v jednotě s koloběhem ročních období. Co 

lepšího si může člověk přát, než tuto sekvenci, tolik 

důležitou pro dětskou psychiku: bezpečí, odchod a návrat – 

a to dokonale v soužití s přírodou, v souznění se změnami 

provázejícími průběh roku. Jedná se zde o ponoření do vysněné a duši dítěte 

tolik potřebné představy zkoušení a užívání si činností, dokud poklidný 

spánek nepřevezme hrající si děti.  



Kde se s námi můžete potkat? 

V LITOMĚŘICÍCH V KNIHOVNĚ KARLA HYNKA MÁCHY 

 27. 1. 2015 od 16:00 do 18:00 Podrobné informace k Svobodné ZŠ 

V TEREZÍNĚ V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI KD 

 28. 1. 2015 od 16:00 do 18:00 Podrobné informace k Svobodné ZŠ 

V TEREZÍNĚ V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI KD 

 2. a 3. 2. 2015 od 13:00 do 18:00 Zápis žáků do Svobodné ZŠ 

V LITOMĚŘICÍCH V KNIHOVNĚ KARLA HYNKA MÁCHY 

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

a waldorfskou pedagogikou: 

 4. 2. 2015 od 17:00 do 19:00  

Na Hromnice o hodinu více – jak promlouvá předjaří 

 25. 3. 2015 od 17:00 do 19:00  

Jarní obroda – poselství Velikonoc 

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 

 

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 

 

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

