AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ O NAŠÍ ŠKOLE:
Vážení přátelé a příznivci Svobodné základní školy, o.p.s. v Terezíně.
Zahájili jsme první školní rok a přivítali jsme v naší škole 12 prvňáčků. Byl
to významný okamžik nejen v životě dětí, ale i v „životě“ naší Svobodné
základní školy. I když nás stále ještě čeká mnoho práce, naše radost je velká.
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“ (i z jiných škol v ČR)
nabízíme v rámci školní družiny Klub, kde se mohou jednou týdně setkávat a
pracovat na společných tématech. V současné době navštěvuje Klub domácích
školáků 7 dětí.
V rámci družiny nabízíme kroužek německého jazyka a řadu dalších
pravidelných aktivit. Veškeré aktuální informace naleznete na stránkách
školy.
A co nás tedy čeká v nejbližší době?
 Připravujeme se na školní inspekci, kterou bychom rádi úspěšně
zvládli v lednu 2016.
 Pokračujeme v jednáních s městem Terezín o vlastní budově.
 Dále oslovujeme možné sponzory a donátory pro naši školu v tomto
směru vítáme Vaše tipy.



Chystáme řadu akcí pro veřejnost a hlavně pro zájemce, kteří by rádi
zapsali své dítě na školní rok 2016/2017, neboť se blíží konec
kalendářního roku a s ním zápisy do prvních tříd.

Pro
aktuální
podrobné
informace
http://www.svobodnazs.cz/ nebo facebook:
https://www.facebook.com/svobodnazs

sledujte

stránku

školy

Těšíme se na setkání s Vámi – s dětmi při výuce, s rodiči i se všemi ostatními
na některé z námi pořádaných akcí.
Případné otázky rádi zodpovíme na e-mailu:
waldorf.litomerice@gmail.com či telefonním čísle: 733 424 559.
Děkujeme Vám za Vaši podporu a přízeň.
Vaše Svobodná základní škola, o.p.s.

POHÁDKA PRO DĚTI: „Jak to vše začalo“
V jedné malebné krajině, na severu naší země, se klikatí říčka. Kolem jejího
toku můžeme zažít mnoho krásných okamžiků. Nám se již mnohokrát stalo, že
v plášti mlh či stínů vzrostlých stromů jsme zahlédli jemný pohyb. Ten pohyb
patřil víle Ohřence. Je to víla říční, která opatruje vše živé v řece i kolem ní.
Každoročně putuje od pramene k soutoku s Labem a na své pouti zažívá
nejedno dobrodružství. Tato víla mění svůj šat podle roční doby, aby dobře
splynula s krajinou. Její podzimní šatičky patří k těm nejkrásnějším, protože
mají barvy podzimního listí. Ohřenku velmi potěší, když slyší hlas dětí, které
se umí v krajině pohybovat s otevřenýma očima. Děti, kterým není lhostejné
jejich okolí a umí se radovat z přírody kolem sebe.
Když Ohřenka dopluje k víle Laběnce – to je víla, která opatruje tok Labe –
dokáží si dlouho vyprávět o tom, co na své pouti naší zemí zažily. Při
posledním setkání Ohřenka vyprávěla Laběnce, jak jednou v pátek viděla létat
podél řeky zvláštní koule s ocáskem. Protože jí to připomnělo vílí taneček –
když víly tančí, jejich šatičky také takto tancují a poletují – rozběhla se honem
podívat, jaké to kamarádky k ní přišly. „Jenže ouha, ony to nebyly víly. To
děti házely krásné létavice. Jejich ocásky se pěkně vlnily a děti radostně
poskakovaly. A představ si, Laběnko, že ty děti dokonce uměly tancovat a
zpívat. Z barevných světýlek pak vytvořily krásný svítící oblouček. Já je, to se

ví, pozorovala z poza velkých lip a radovala se. Byla to velká krása. Hned
další týden mi děti udělaly znovu radost. Ony si na břehu zahrály divadlo. O
princi, princezně, rytíři i drakovi,“ vyprávěla zvučně Ohřenka Laběnce v
místech, kde řeka Labe přijímá vše, co do ní přitéká menší řekou Ohří. „Jé, to
se máš, takové děti bych také ráda poznala,“ vzdychala si Laběnka. „Víš co,
zkus si v pátek kousek odběhnout proti toku, třeba znovu přijdou a já ti je
ukáži,“ navrhla Ohřenka.
Obě víly se objaly a vydaly se každá po své důležité práci. A zda se s dětmi
opět shledaly, to se dozvíme příště.

PŘEDSTAVUJEME KNIHU PRO DĚTI:
Dobré sny pro planetu Zemi
Tato kniha oslovuje všechny děti i dospělé, neboť
prohlubuje jejich vztah k pohádkovým a
elementárním bytostem, z kterých lze čerpat odvahu
a sílu. Zároveň učí rozumět řeči kamenů, rostlin,
zvířat a hvězd. Ukazuje, jak o nich můžeme
rozprávět již s malými dětmi, vžijeme-li se do jejich
obrazného myšlení. Jednotlivé pohádkové příběhy
probouzejí osvobozující sily dětství a odhalují jistá
tajemství, která se nedají polapit do pojmů, ale
promlouvají při doteku těchto pohádkových obrazů. Společně s dětmi tak lze
nalézat otázky a odpovědi a rozprávět o nich. Autorka vychází nejen z poznání
Rudolfa Steinera, ale také z vlastních imaginací, a poukazuje na společné
poslání lidí a elementárních bytostí, kterým je služba Zemi a přírodě. Kniha je
celobarevná s půvabnými ilustracemi Markéty Kotkové.

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?
31. 10. VZDĚLÁVÁNÍ VŠEMI SMYSLY
2. SOUČASNÉ DĚTI a JEJICH POTŘEBY, VLIV MÉDIÍ na DĚTSKOU
PSYCHIKU, PhDr. Anežka Janátová, Knihovna K. H. Máchy, Litoměřice, od 9 do 12
hod. Léčivá moc pohádek – dopolední přednáška s výtvarnou dílnou pro děti. Vstupné
zdarma – financováno grantem Komunitního plánu služeb města Litoměřice.

11. 11. MARTINSKÁ SLAVNOST
Průvod v lesoparku u DS Kréta, Terezín, sraz v 16.30 hod. u školy (lampiony či
lucerničky s sebou).

14. 11. VZDĚLÁVÁNÍ VŠEMI SMYSLY
3. SKUTEČNÁ HUDBA v ŽIVOTĚ DÍTĚTE, Jan Chromeček, Knihovna K. H.
Máchy nebo ZŠ Boženy Němcové, Litoměřice, od 9 do 12 hod., Muzikoterapie s
přednáškou a výtvarnou dílnou pro děti. Vstupné zdarma – financováno grantem
Komunitního plánu služeb města Litoměřice.

18. 11. JAK SE VYUČUJE MATEMATIKA NA WALDORFSKÉ
ŠKOLE
Alena M. Schnellyová (pí učitelka 1. tř. ve Svobodné základní škole), Knihovna K. H.
Máchy, Litoměřice, od 17.00 do 18.30 hod. Vstupné 30 Kč.

19. 11. ŠKOLA ODHALENÍ HLASU
Christiaan Boele, Svobodná ZŠ, objekt ZŠ Terezín, od 17. do 19. hod., podvečerní
seminář. „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. “ Vstupné 80 Kč.

25. 11. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Svobodná ZŠ, objekt ZŠ Terezín, od 14 do 18 hod., prohlídka třídy a družiny,
seznámení s principy waldorfské pedagogiky, ukázka prací a výrobků žáků 1. tř.,
zodpovězení případných otázek.

6. 12. VÁNOČNÍ JARMARK
Svobodná ZŠ, objekt ZŠ Terezín, od 10 do 15 hod., dílny, prodejní stánky,
občerstvení, divadlo v podání žáků ZUŠ Litoměřice.

1. -2. 2. ZÁPIS DĚTÍ
do 1. třídy Svobodné základní školy na šk. rok 2016/2017, objekt ZŠ Terezín, od 14.
do 18. hod.

