Zpravodaj

březen 2014

Vážení rodiče, učitelé, příznivci školy a školky, kamarádi,
v lednu proběhl zápis dětí do první třídy a přijato bylo devatenáct dětí. Toto číslo ještě není
konečné, někdo možná zvažuje odklad, někdo jiný se možná přistěhuje do Písku těsně před
začátkem školního roku. Budoucí prvňáky povede zkušená učitelka z naší školy, paní Víťa
Tejkalová. Na očka nových školáků plná očekávání a na jejich školní brašny, za kterými
nejsou skoro vidět, si budeme muset počkat až do září. Ale již dnes bychom chtěli mezi námi
přivítat nově příchozí rodiče! Využíváme této příležitosti a po domluvě s vedením školy si
dovolujeme i Vás zahrnout mezi odběratele informačního Zpravodaje, který píší rodiče
(nejen) pro rodiče a který přináší informace o dění a aktivitách kolem školy. Budete-li chtít,
přijďte na některou z připravovaných akcí (Masopust, Velikonoční jarmark, divadla,
přednášky…) a poznejte atmosféru společenství ZŠ Svobodné. Pokud si nebudete s něčím
vědět rady, můžete se kdykoliv obrátit na rodičovské W sdružení prostřednictvím emailové
adresy wsdruzenipisek@zssvobodna.cz.
Dne 28. března 1592 se narodil Jan Amos Komenský a na tento významný den slavíme u nás
Den učitelů. Milé paní učitelky, páni učitelé, chceme Vám při této příležitosti poděkovat za
Vaši nelehkou práci! Vážíme si toho, jak se snažíte v našich dětech probouzet a usměrňovat
jejich životní síly, pěstovat přirozenou zvídavost, vůli, cit, aby z nich rostli pokud možno rovní
- svobodní lidé. Děkujeme!

Informace k Masopustu
Sraz maškar je v úterý 4. 3. před hlavním vchodem ZŠ Svobodná v 15.45 hodin, průvod
vyjde v 16.00 hodin a půjde obvyklou trasou - kolem Olympie, Myší dírou na Florián, po pěší
zóně do Palackého sadů, kde bude ukončen. Následuje veselice v Divadle pod Čarou, kde
bude ke zhlédnutí: tanec Hula hula v podání pořádající 3. třídy, taneční vystoupení žáků ZŠ
Svobodné (školní kroužek), žonglérské vystoupení. V průvodu nebude chybět živá hudba a
tradiční masopustní občerstvení. Téma masopustu je Cesta světem.
Pozor! Ve školce budou mít ve stejný den (4. 3.) děti také Masopust během dopoledního
programu. Masky přineste již ráno s sebou.

Stavba pece ve školce a zahradní brigáda
V rámci zabydlování školkové zahrady proběhne v květnu (termín bude ještě upřesněn)
workshop stavění venkovní pece na chléb. Před stavbou vlastního těla pece je nutné vytvořit
pevný a suchý sokl. Jeho příprava proběhne v rámci již tradiční zahradní brigády, která se
uskuteční v sobotu 26. 4. Zaneste si již dnes do svých kalendářů!
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Granty
Naše sdružení získalo finanční podporu města Písek pro rok 2014 na dva projekty. Na
festival Duhové divadlo - 9. ročník celostátní dětské divadelní přehlídky (83 tis. Kč) a
Slovo jako klíč k srdci dětského diváka - sem patří divadelní aktivity spojené s naší
školou, především Copánku a Culíčku (47 tis. Kč).
Na projekt Duhové divadlo jsme žádali o dotaci na Ministerstvu školství. Projekt však byl
vyřazen s odůvodněním, že se nejedná o akci s celostátní působností. Dále jsme požádali o
prostředky Jihočeský kraj, výsledky řízení však zatím nejsou známy. Náklady celého projektu
přesahují částku 200 tisíc, na jejich pokrytí se podílejí kromě grantů také účastníci a
sponzoři. Pokud byste někdo měl možnost jakkoli náš festival podpořit, obracejte se na jeho
manažerku Jitku Čápovou. Děkujeme.

Waldorfský seminář 2014
Waldorfský seminář Praha otvírá v září v Jinonicích nový studijní běh 2014 - 17. Chcete-li
udělat něco dobrého pro své blízké a známé, věnujte jim 5 minut vašeho času: zamyslete se,
kdo z nich by byl vhodný a schopný ke studiu. To je, myslím, to nejlepší, co pro ně můžete
udělat… Průzkum mezi seminaristy ukázal, že víc než polovina z nich se přihlásila přes osobní
doporučení. Více informací na http://www.waldorf.zuzak.com/.

Divadlo na Jánskou slavnost
Nejen pro své malé předškoláky, kteří se v červnu rozloučí s mateřskou školou, nacvičují
rodiče z MŠ Sluníčko pod vedením paní učitelky Laďky Malé divadelní představení Šípková
Růženka. Ještě schází obsadit několik drobných mužských rolí. Voláme proto tatínky, kteří by
mohli propůjčit svůj divadelní talent této vrcholné události, ať se přihlásí Laďce ve II.
oddělení, nebo na náš email wsdruzenipisek@zssvobodna.cz, nebo ať přijdou na další
zkoušku v neděli 16. 3. v 15 hodin do školky. Děkujeme!

Iniciativa pro správné stravování dětí
IPSSD v těchto dnech připravuje podklady pro založení spolku (bývalé občanské sdružení),
neboť bez tohoto právního statutu nelze získávat grantové prostředky pro realizaci cílů
iniciativy. V těchto dnech připravujeme návštěvu ředitelů škol, která by měla proběhnout
ještě do jarních prázdnin. Účelem návštěv je zjistit zpětnou reakci z prezentace iniciativy na
poradě ředitelů v lednu t.r. a začít rozvíjet spolupráci na poli vzdělávaní. Ukazuje se, jak jsou
další činnost a úspěch snažení odvislé od práce každého jedince - stálé nám schází
vědomosti a schopnosti z oblasti fundraisingu a administrativy neziskové organizace. Pro tyto
oblasti potřebujeme naléhavě jakoukoliv pomoc. Pokud jste to právě Vy, kdo by mohl přispět
radou či pomocí, napište, prosím, na adresu pavel@maier.cz
Další schůzka iniciativy proběhne 3. 3. v 15.30 hodin ve II. třidě ZŠ Svobodná.

Okénko z AWŠ
Starý řecký filozof Herakleitos prohlašoval své slavné "pantha rei" - vše plyne, vše je v
pohybu. Ve waldorfských kruzích by se tento výrok dal přeložit či vyložit spíše jako "stále se
něco děje". Přesně tomu odpovídají i zprávy z dění Asociace waldorfských škol (AWŠ).
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Ve dnech 30. 1. až 2. 2. proběhlo další setkání waldorfských učitelů, letos v Semilech.
V rámci tohoto setkání proběhla také schůzka rady asociace waldorfských škol a na toto
zasedání rady pak navazovala valná hromada AWŠ. Hlavním tématem bylo řešení
současného stavu, možnost proměny řízení asociace a výhled do budoucna. Jednání bylo
náročné, ale v dobrém duchu. Úkoly byly rozdány a volby nového vedení AWŠ proběhnou
v červnu 2014.
V pondělí 17. 2. proběhlo mimořádné zasedání rady AWŠ v Ostravě. Jak jste asi mohli
zaznamenat, waldorfská škola v Ostravě prochází těžkým obdobím. Ostravská waldorfská
škola je nucena se přestěhovat do jiných prostor. Celý proces příprav a hledání
nejvhodnějšího místa ale vyústil v to, že se škola - učitelé i rodiče - rozštěpila na dva proudy
a každý vyjednává stěhování do jiných prostor. Zasedání zástupců ostatních waldorfských
škol mělo napomoci k tomu, aby se vše vyjasnilo a našla se společná řeč. Doufáme, že se to
podaří.

Tajemství dračího jezdce aneb Stopy Kočvary v Brdech
Tábor bude! Ano, i letos mají děti ze ZŠ Svobodná a jejich kamarádi odjinud možnost
zúčastnit se letního čtrnáctidenního tábora. TERMÍN: 29. 7. – 12. 8., cena 4.500,- Kč
(sleva 200,- pro každého přihlášeného sourozence).
Tentokrát se tábor bude konat v Brdech, na skautské základně Na Dědku, která se nachází
kousek od Třemšína. Podmínky budou pravé tábornické, stany na dřevěných podsadách
a k tomu krásná romantická chalupa bez elektřiny. Program bude ve stejném duchu jako
loňský úspěšný tábor Tajemství Kočvarova mlýna. Pohybovat se budeme opět kdesi ve
středověku, hlavní vedoucí Zdenka Jelenová, kuchařské duo Blanka Nývltová a Tom Parýzek,
oddíloví vedoucí Jirka Čáp, Ondřej Nývlt, Marcel Jakimjuk a Ondra Tyle, k tomu spousta
šikovných instruktorek a instruktorů, vesměs z řad letošních a předloňských waldorfských
deváťáků. Neváhejte – pouze pro 40 šikovných dětí od 2. do 8. třídy, přihlášky od začátku
března v kanceláři školy, na školním webu a u třídních učitelů.
Další informace: zdenka.jelenova@centrum.cz, tel. 607 777 993. Web základny:
http://skautrozmital.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=54.

Příspěvky do tohoto čísla Zpravodaje poskytli:
Kateřina Čápová, Robert Žák, Karolína Kubíková, Tomáš Mandík,
Pavel Maier, Zdenka Jelenová, Jaroslav Smola
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Kalendář událostí
Pravidelné události:
každé pondělí v 13.45 hodin v ZŠ Svobodná (pavilon prvního stupně)
STUDIUM TEXTŮ RUDOLFA STEINERA – Otevřená studijní skupina.
každý čtvrtek v 19.00 hodin v ZŠ Svobodná (tělocvična)
VOLEJBAL PRO RODIČE – Přijďte pohnout kostrou ☺
každou neděli v 17.00 hodin v MŠ Sluníčko
KOMORNÍ PĚVECKÝ SBOR MARGOT – Pravidelné zkoušky pod vedením Roberta Žáka.

Další březnové události:
Neděle 2. 3. v 9.30 a v 11.00 hodin v KD (Loutkový sál)
DUHOVÉ POHÁDKY - Veselé a hravé pohádky o tom, jak Slunko udělalo svět barevný a
krásný. Hraje Copánek. Vstupné 50 Kč.
Úterý 4. 3. v 16.00 hodin
MASOPUSTNÍ PRŮVOD A VESELICE - Sraz v 15.45 před školou.
Pátek 7. 3. od 16.00 hodin v MŠ Sluníčko
SCHŮZE VÝBORU W SDRUŽENÍ – Jednání otevřené pro všechny, kteří mají zájem.
Pondělí 10. 3. – pátek 14. 3.
JARNÍ PRÁZDNINY
Středa 19. 3., v 17.00 hodin v ZŠ Svobodná (eurytmický sál)
SPIRITUÁLNÍ ŽIVOT DNES: MEZI TRADICEMI A AUTENTICITOU aneb Úvod do
současné cesty vnitřního rozvoje člověka. Cyklus přednášek Tomáše Adamce, které probíhají
od ledna do května 2014. Tentokrát na téma: Trojjediný Bůh v naší zkušenosti.
Vstupné dobrovolné.
Středa 19. 3., v 17.00 hodin v MŠ Sluníčko
ČÍNSKÁ MEDICÍNA PRO DĚTI – Pokračování semináře paní Hany Lavičkové
Laskafeldové, tentokrát se zaměřením na jarní období.
Pátek 21. 3. – neděle 30. 3.
POBYT ŽÁKŮ 7. TŘÍDY V MAĎARSKU

Aktuality v kalendáři sledujte na http://www.zssvobodna.cz/udalosti
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