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AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ O NAŠÍ ŠKOLE:
Vážení přátelé a příznivci Svobodné základní školy, o.p.s. v Terezíně.
Letní prázdniny jsou tu. My však budeme pracovat, abychom včas stihli vše
potřebné a aby první školní rok Svobodné základní školy mohl radostně začít.
Máme za sebou první třídní schůzku. Paní učitelka Alena Magdalena Schnellyová
se aktivně seznamuje se svými budoucími prvňáčky, kterých je nyní 12.
Nakupujeme školní lavice a pomůcky. Také plánujeme brigády a malování tříd
za aktivní podpory rodičů našich budoucích žáčků – za jejich čas a osobní vklad
velmi děkujeme. Čeká nás ještě spousta administrativní práce. Aktivně i nadále
oslovujeme nadace, fondy a donátory – v tomto směru vítáme Vaše tipy.
Na konci května bylo dále rozhodnuto, že ve školním roce 2015/2016 nebude
otevřena 3. třída. Důvodů bylo několik - tím nejzásadnějším je skutečnost, že
byly na poslední chvíli ze studia odhlášeny 2 děti. Prosíme o pochopení ty z Vás,
kterých se rozhodnutí přímo dotýká. Věříme, že nám přesto zachováte přízeň a
těšíme se na setkání s Vámi třeba na některé z námi pořádaných akcí.
Stále je možné přistoupit do 1. třídy naší školy. S přestupem Vám rádi
pomůžeme. Kapacita třídy je 20 dětí. Přijímáme také děti do individuálního
(„domácího“) vzdělávání. „Domácím školákům“ nabídneme v rámci školní
družiny Klub, kde se budou moci setkávat, pracovat na společných tématech a
účastnit se zájmových kroužků.
A po prázdninách se s Vámi těšíme na setkání – ať již s dětmi při výuce, či
s rodiči při spolupráci, tak se všemi Vámi ostatními na některé z akcí školy.

Prázdninová pohádka: Zvířecí řeč
(srbská pohádka z knihy „O zlaté rybce a jiné slovanské pohádky“)

Jeden člověk měl pastýře, a ten mu po mnoho let věrně a poctivě sloužil.
Když jednou kráčel pastýř za ovcemi, slyšel v lese nějaký sykot, ale nevěděl, co to
je. Šel za tím hlasem do lesa podívat se, co to je. Když byl na místě, odkud sykot
vycházel, hořelo tam a uprostřed toho ohně syčel had. Hned se začal dívat, co had
bude dělat, protože na všech stranách kolem něho hořelo.
Tu had z ohně zvolal: „Proboha, pastýři, zachraň mě z toho ohně.“ Pastýř
k němu natáhl přes oheň hůl, had po ní vylezl z ohně, potom pastýřovi na ruku, po
ruce se mu doplazil ke krku a otočil se kolem něho.
Když pastýř uviděl, co se stalo, strnul hrůzou a povídá hadovi: „To jsem to
vzal za špatný konec. Tebe jsem zachránil a sebe zahubil.“ Had mu odpověděl:
„Nic se neboj a odnes mě domů k mému otci. Můj otec je hadí car.“
A tak šel pastýř s hadem lesem, až nakonec přišel k jedné bráně, která byla
ze samých hadů spletena. Když k ní došli, had na pastýřově krku zahvízdal a hadi
se rozpletli. Tu had povídá pastýřovi: „Až přijdeme do paláce k mému otci, bude
ti dávat, čeho se ti zachce: stříbro, zlato i drahé kamení. Ty ale nic neber a žádej
jenom zvířecí řeč. Bude se zdráhat, ale nakonec ti ji přece jen dá.“
Potom přišli do paláce k otci a otec s pláčem povídá hadovi: „Proboha,
synku, kdes byl?“ Had mu všechno po pořádku vyprávěl, jak všude kolem něho
hořet začalo a jak ho pastýř zachránil. Tu hadí car povídá pastýřovi: Co chceš za
to, žes mi syna zachránil?“ Pastýř odpověděl: „Dej mi zvířecí řeč, nic jiného
nechci.“ A car povídá: „To není nic pro tebe. Kdybych ti tu řeč dal a tys o tom
někomu pověděl, musel bys ihned zemřít. Žádej raději něco jiného, dám ti, co
budeš chtít.“ Ale pastýř mu na to odpověděl: „Chceš-li mi něco dát, dej mi zvířecí
řeč. Jestli mi ji nedáš, buď tu spánembohem, nic jiného mi není třeba.“ A chtěl
odejít. Tu ho car zavolal zpátky a povídá mu: „Počkej! Pojď sem, když jinak nedáš.
Otevři ústa!“ Pastýř otevřel ústa, hadí car mu do nich plivl a potom řekl: „Teď máš
zvířecí řeč. Jdi sbohem, ale jestli je ti život drahý, nikomu o tom nevypravuj, jinak
hned umřeš.“
Šel pastýř lesem, a jak tím lesem kráčel, slyšel a rozuměl všemu, co si
povídali ptáci i trávy i všechny věci na světě. Když přišel ke svým ovcím, lehl si,
aby si trochu odpočinul. Sotva ulehl, přiletěli dva havrani, usedli na strom a začali
svou řečí vyprávět: „Kdyby tak ten pastýř věděl, že tam, kde leží to černé jehňátko,
je v zemi sklep a ten že je plný stříbra a zlata!“ Když to pastýř uslyšel, šel ke svému
hospodáři a pověděl mu to. Ten si vzal vůz, odkopali dřívka od sklepa a poklad

odvezli domů. „Nu, synku, tohle všechno je tvůj poklad, ten ti dal bůh. A tak si
postav dům, ožeň se a žij si spokojeně z toho pokladu.“
Pastýř vzal poklad, postavil si dům, oženil se a žil si spokojeně.
Zanedlouho se z něho stal nejbohatší člověk v celém okolí.
Jednou – bylo to právě o vánocích – řekl své ženě: Vezmi víno a rakiji a
všechno, co je třeba, půjdeme zítra na salaš a odneseme to všechno pastýřům, ať se
i oni poveselí.“ Žena poslechla a udělala všechno, jak poručil.
Když nazítří přišli na salaš, povídá gazda večer svým pastýřům: „Pojďte
všichni sem, jezte a pijte a veselte se; já budu u dobytka celou noc.“
A tak gazda odešel a zůstal u dobytka. Když bylo kolem půlnoci, tu zavili
vlci a zaštěkali psi. Vlci povídali svým jazykem: „Co když přijdeme a uděláme
škodu? Zbude i vám dost masa.“ A psi odpověděli svým jazykem: „I jen přijďte,
aspoň se i my najíme.“ Ale mezi psi byl jeden starý pes, který měl v tlamě už jenom
dva zuby. A ten starý pes vlkům povídá: „Třesky plesky! Dokud mám tyhle dva
zuby ještě v tlamě, mému hospodáři škodu neuděláte.“
Gazda to všechno slyšel a rozuměl všemu, co si povídali. A když se ráno
rozednělo, poručil, aby všechny psi vyhnali a jen toho starého psa, aby nechali.
Sluhové povídali: „Proboha hospodáři, vždyť je jich škoda!“ Ale gazda jim
odpověděl: Udělejte, jak jsem řekl.“
Potom se vypravil se ženou domů. Jeli koňmo: hospodáře nesl kůň a jeho ženu
kobyla. Jak tak jeli, popojel muž kupředu a žena zůstala vzadu. Tu kůň pod mužem
zaržál. Povídá kobyle: Pojď rychleji! Cože si zůstala vzadu?“ A kobyla
odpověděla: „Což tobě je hej, ty neseš jenom jednoho hospodáře, ale já nesu tři:
gazdovou a v ní dítě a v sobě hříbě.“ Nato se muž ohlédl a usmál se. Žena to
zpozorovala, rychle bodla kobylu, dostihla muže a ptala se ho, proč se směje. Ten
jí odpověděl: „I ničemu, to jen tak.“ Ale ženě to nestačilo. Dorážela neustále na
muže, aby jí řekl, proč se usmál. A ten se začal bránit: „Dej mi pokoj, ženo, co tě
čerti berou? Co je ti? Ani sám nevím, proč jsem se usmál.“ Ale žena na něho dál
dorážela, aby jí řekl, proč se usmál. Nakonec jí muž řekl: „Když ti to řeknu, hned
umřu.“ Ale ani na to žena nedbala. Znovu a znovu na něho dorážela. Vtom dojeli
domů. Muž seskočil z koně, hned poručil, aby mu udělali rakev, a když byla
hotova, dal jí postavit před dům a ženě povídá: „Nu, teď si lehnu do rakve a povím
ti, proč jsem se usmál; ale jak to řeknu, hned umřu.“ A tak si lehl do rakve a ještě
jednou se podíval kolem sebe, když tu ten starý pes přiběhl k němu od stáda, sedl
si muži k hlavě a začal plakat. Když si toho muž všiml, řekl ženě: „Přines kousek
chleba a dej ho tomu psovi.“ Žena přinesla kousek chleba a hodila ho psovi, ale ten
si ho ani nevšiml. Tu přišel kohout a začal do chleba klovat. Pes povídá: „Ty

zpropadený nenasyto, pořád bys jenom jedl! Vidíš přece, že nám má gazda zemřít.“
A kohout mu odpověděl: „I ať umře, když je hloupý. Já mám sto žen, a jestli se
některá začne zlobit, tak jí hned dám klofanec. A on není sto zkrotit jedinou ženu.“
Když to muž uslyšel, vstal z rakve a zavolal ženu do světnice: „Pojď, ženo,
povím ti to.“ A vyplatil ženě pěkných pár klofanců: „Pro tohle to, ženo! Pro tohle
to, ženo!“ A tak žena dala pokoj a už nikdy se ho neptala, proč se smál.

Představujeme knihu pro děti: Pohádky horských květin
Nové vydání oblíbené knihy pro děti všech věkových kategorií
švýcarského pohádkáře vypráví v deseti pohádkách, jak Země
dostala od andělů – i na skalách – nové květinové šaty. Vypráví,
jak víly za pomoci skřítků věnovaly horám červánkovou růži,
alpskou fialku a další květiny, které zatím mohly kvést jen
v údolí.
Vydalo nakladatelství Fabula, autorem je Jakob Streit

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 elektronicky, pište na adresu:
waldorf.litomerice@gmail.com
Případné otázky rádi zodpovíme také na telefonním čísle: 733 424 559.
Pro aktuální podrobné informace sledujte stránku školy http://www.svobodnazs.cz/
nebo: https://www.facebook.com/svobodnazs
Děkujeme Vám za Vaši podporu a přízeň.
Vaše Svobodná základní škola, o.p.s.

KDE SE S NÁMI MŮŽETE POTKAT?


Na příměstských táborech, které se konají v DS Kréta v Terezíně.



Při akcích pořádaných v rámci projektu VZDĚLÁVÁNÍ VŠEMI
SMYSLY – přednášky s uměleckými dílnami, který byl podpořen
grantem města Litoměřice. Cílem projektu je přirozenou cestou
ukázat laické i odborné veřejnosti nové impulzy a alternativní
přístupy ve vzdělávání dětí a pohledy na podstatná témata dnešní
společnosti. Tři tematické bloky se budou konat v měsících září
až listopad. Termíny a místo budou včas uveřejněny na fb a
stránkách školy a také v podzimním vydání Radoše.



19. 10. 2015 Christiaan Boele vás uvede do Školy odhalení hlasu.
„ Pojďme prohloubit zkušenost s naším vzácným nástrojem –
zpívajícím hlasem – a zjistit, že tu není jen pro zábavu, či radost,
ale že nám přináší i hloubku, ochranu a zdraví pro naši celou
bytost.“



Na listopad plánujeme pro rodiče předškoláků setkání v knihovně
K. H. Máchy.



Těšit se také můžete na den otevřených dveří a vánoční jarmark
v naší nové škole.

Více informací v podzimním vydání Radoše.

