Zpravodaj

duben 2014

Vážení rodiče, učitelé, příznivci školy a školky, kamarádi,
den se nám srovnal s nocí, kalendář dohonil přírodu a začalo jaro. A s ním také práce na
zahradě a plánování nejen výsadby, ale také programu pro celou rodinu na další měsíce. Tak
schválně: kdo z Vás ještě nemá žádný záznam v diáři na červenec a srpen? Ať už máte nebo
ne, můžete se nechat inspirovat v další nabídce letních akcí v tomto čísle. Přejeme Vám, ať
v tom plánování neztratíte pojem o přítomném okamžiku a užijete si krásy jarního rozpuku!

Velikonoční Jarmark a vynášení Smrtky
Zveme Vás na tradiční velikonoční Jarmark spojený s vynášením Smrtky. Jarmark se
uskuteční v sobotu 5. 4. od 13.00 do 16.30 hodin v pavilonu 1. stupně ZŠ Svobodné. Na
Jarmarku bude možnost uplést si pomlázku, ozdobit si velikonoční perníček, namalovat si
kraslici, budou probíhat také dílny korálkování a filcování. Můžete si zakoupit krásné
rukodělné výrobky dětí i dospělých. V nabídce bude také výborné občerstvení a chybět
nebude ani kulturní vystoupení – taneční a pěvecké. Pro ty, kteří budou unaveni
z jarmarečního ruchu, nabízíme novinku – čítárnu, kde si budou moci děti i dospělí v klidu
poslechnout naživo předčítané pohádky.
Po Jarmarku vystoupí na prostranství před zadním vchodem žáci 1. stupně se svým jarním
pásmem a poté vyrazí průvod se Smrtkou na Kamenný most, odkud bude Smrtka hozena
do řeky Otavy. Srdečně Vás zvou zejména žáci, rodiče a učitelé pořádajících tříd – 1. a 4.
Přijďte se příjemně naladit na nadcházející svátky jara!
V rámci Velikonočního Jarmarku chceme podpořit Iniciativu za správné stravování dětí.
Připravujeme informační koutek a rádi bychom také, aby občerstvení, které rodiče připravují,
a je na jarmarku nabízeno, zohlednilo zásady, které prosazujeme.
Pro ty, kteří se chtějí- pochopitelně DOBROVOLNĚ - k naší snaze přidat, máme několik
jednoduchých orientačních bodů:
Občerstvení nemá obsahovat:
• umělá sladidla
• margarín a ztužené rostlinné tuky
• glutaman sodný a jiné zvýrazňovače chuti
• bílý (rafinovaný) cukr
• tavené sýry
• sladké limonády
• polotovary (pokud ano, tak co nejméně upravované)
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co je žádoucí:
• snížit množství bílé mouky ve prospěch celozrnné
• snížit množství cukru, či ho nahradit
• čerstvé ovoce a zelenina
• přidat semena a ořechy
• použít kvalitní tuky
Věříme, že Vás to nevyděsilo a rádi se k nám přidáte ☺ Za vaše úsilí Vám velmi děkujeme!

Výsledky voleb do školské rady
Jak jsme Vás informovali v únorovém čísle Zpravodaje, v únoru a březnu probíhaly volby
členů do školské rady. Nové složení rady za učitele a rodiče je nyní následující:
• za učitele: Lenka Kalašová, Božena Makaloušová, Jiří Čáp
• za rodiče: Kateřina Čápová, Ondřej Nývlt, Petr Musil
Oficiální dokument s kompletními výsledky voleb bude po zpracování zveřejněn na školním
webu.

Co s sebou k zápisu do školky
Zápis dětí do MŠ Sluníčko proběhne ve čtvrtek 24. 4. a v pátek 25. 4. od 13.00 do
17.00 hodin. Vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.

Stavba pece ve školce a zahradní brigáda
Školková zahrada už nás několik týdnů vítá nejrůznějšími ranými květy, pučícími pupeny a
listy. A protože každá zahrada potřebuje pravidelnou péči a ta naše Kouzelná navíc teprve
postupně vzniká, prosíme Vás: přijďte v sobotu 26. 4. od 9 hodin porýpat se v zemi,
pohrabat, poklidit, postavit nový přístřešek na dřevo, připravit sokl pod chlebovou pec,
zasadit nové rostliny a hlavně se navzájem užít ve společenství rodičů, učitelek a dětí při
společné práci! Seznam prací, potřebného nářadí a materiálu je jako obvykle vyvěšený ve
vstupu do školky. Pro dobrou organizaci práce je potřeba, abyste Vaší účast a oblast pomoci
zapsali do vyvěšeného archu. Děkujeme!
Workshop stavění venkovní pece na chléb proběhne o víkendu 16. – 18. 5. Zájemci, hlaste
se Kateřině Čápové na e-mail kacabacapova@seznam.cz. Vzhledem k formě výuky praktickou
prací je počet účastníků je omezen.

Prodáme betonové skruže
A ještě jedna zpráva ze školkové zahrady. Jak jste asi zaznamenali, na zahradě přibylo nové
dřevěné pódium a také nová bezpečnější prolézačka v hliněném valu. Původní betonové
skruže byly nahrazeny hladkou barevnou rourou. Skruže nyní leží ladem a nemají dalšího
využití, takže bychom rádi využili této cesty a nabídli je k odprodeji.
Nabízíme tedy 2 ks skruží, vnitřní průměr 1m, výška 1m, síla stěny 4,5 cm, hladké bez
zámku, cena 800,- Kč/ks. Pokud někdo potřebujete vytvořit šachtu, vrchní část studny, či
máte pro tento materiál jiné využití, volejte Jaroslavu Smolovi na tel: 777 281 440.
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Celorepublikové setkání waldorfských sdružení a iniciativ
Na sobotu 5. 4. připadá další setkání rodičovských sdružení a iniciativ při waldorfských
školách v České republice. Tentokrát nás v Brně uvítá zdejší sdružení W alternativa.
V pracovních skupinách budou diskutována témata:
• Public Relations waldorfských škol, lobbing
• Zakládání a provoz waldorfských středních škol
• Vztah rodič - škola (sdružení - kolegium) – komunikace
• Financování waldorfských škol
• Školní stravování
Za naše W sdružení Písek se setkání zúčastní Karolína Kubíková, Petr Vaněk, Robert Žák a
také Ondřej Nývlt, který povede skupinu školního stravování a bude prezentovat širší cíle
písecké Iniciativy pro správné stravování dětí.

Letní kurz waldorfské pedagogiky
Pro rodiče, učitele, studenty a další zájemce pořádá Asociace waldorfských škol v ČR –
skupina Vzdělávání Pardubice ve spolupráci se Základní školou a Střední školou waldorfskou
v Semilech již 24. Letní kurz waldorfské pedagogiky pod vedením lektorů z ČR, Holandska,
Německa a Švýcarska. Kurz proběhne ve dnech 13. – 18. 7. 2014. Zájemci, hlaste se na
e-mailovou adresu letnikurzwp@seznam.cz (do předmětu: KURZ 2014).

Vzdělávání v antroposofické medicíně
Sdružení pro antroposofickou medicínu v ČR zve na další ročník vzdělávání v antroposofické
medicíně pod názvem IPMT (International Postgraduate Medical Training). Program i
doprovodné akce jsou opět plné zajímavostí, mezi jedinečné hosty patří Dr. Keller-Roth,
která bude mít velmi ucelený vstup do základů léčebné pedagogiky na základě léčebněpedagogického kurzu. K vzácným hostům patří dále Dr. Matthiessen z kliniky v Herdecke,
který uvede celé IPMT přednáškou pro veřejnost. Nově se představí oblast architektury a
zemědělství ve vztahu k lidskému zdraví, výzvou bude i hledání spolupráce mezi povoláním
lékaře a kněze v podnětech Pastorální medicíny od Rudolfa Steinera. Člověk-Země-TechnikaPeníze-Moc....oblasti, které představí Dr. Michaela Gloeckler jako patologické a terapeutické
impulzy současného světa. V pracovních skupinách pak bude v centru pozornosti nemoc
rakovina, nahlížena z lékařského ale i sociálního pohledu.
Akce proběhne v Českém Krumlově ve dnech 16. - 23. 8.
Více informací na http://www.antroposofickamedicina.cz/ipmt/

Příspěvky do tohoto čísla Zpravodaje poskytli:
Jitka Čápová, Kateřina Čápová, Dagmar Hovorková, Karolína Kubíková, Miloslav Machač,
Ema Rybářová, Jaroslav Smola, Robert Žák
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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 dubnové události:
Sobota 5. 4. v Brně
CELOREPUBLIKOVÉ SETKÁNÍ WALDORFSKÝCH SDRUŽENÍ
Sobota 5. 4. ve 13.00 – 16.30 hodin v ZŠ Svobodná
VELIKONOČNÍ JARMARK
Sobota 5. 4. po ukončení jarmarku před ZŠ Svobodná
VYNÁŠENÍ SMRTKY
Středa 9. dubna v 15.30 – 16.30 hodin v MŠ Sluníčko
POVÍDÁNÍ O WALDORFSKÉ PEDAGOGICE – Pokud Vás zajímá, jak to funguje ve
waldorfské škole, proč se ve waldorfské škole tolik zpívá, zda se jedná o moderní
pedagogiku, zda se zde děti učí myslet, jaká je návaznost školy a školky anebo v sobě nosíte
jiné otázky týkající se waldorfské pedagogiky, pak jste srdečně zváni na tuto besedu.
Středa 9. dubna v 17.00 hodin v ZŠ Svobodná (eurytmický sál)
SPIRITUÁLNÍ ŽIVOT DNES: MEZI TRADICEMI A AUTENTICITOU - Úvod do současné
cesty vnitřního rozvoje člověka. Přednáší farář Obce křesťanů Tomáš Adamec.
Náplní čtvrtého – dubnového – setkání bude téma Logos/Slovo jako tvůrčí princip přírody
aneb Jak Bůh stvořil přírodu Slovem (ukázáno na fenomenologické biologii Jakoba von
Uexküll).
Pátek 11. 4. od 16.00 hodin v MŠ Sluníčko
SCHŮZE VÝBORU W SDRUŽENÍ PÍSEK o.s.
Neděle 13. 4. v 13.00 hodin ve Sladovně (Dílna)
PEČENÍ CHLEBA – Workshop pro děti i dospělé, příběh chleba od žita až po pecen. Chléb si
skutečně upečete a odnesete domů. Počet účastníků omezen, rezervace nutná! Více na
http://www.sladovna.cz/akce/workshop-pro-deti-i-dospele-peceni-chleba-1544
Neděle 13. 4. v 10.30 hodin a v 15.00 hodin v KD (Loutkový sál)
ZLATÁ RYBKA A VÍTÁNÍ JARA – Obnovená premiéra známé pohádky a pásmo písniček a
říkanek s jarní tématikou. Hraje Copánek.
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Neděle 13. 4. v 15.00 hodin v MŠ Sluníčko
ZKOUŠKA DIVADLA NA JÁNSKOU SLAVNOST
Pondělí 14. 4. v 18.00 hodin v MŠ Sluníčko
VELIKONOČNÍ SLAVNOST ANTHROPOSOFICKÉ SPOLEČNOSTI - Slavnostní čtení z
přednášky Rudolfa Steinera Mysterium Golgoty (z cyklu Janovo evangelium).
Úterý 15. 4. v 17.00 hodin v MŠ Sluníčko
JARNÍ SLAVNOST – Oslava jara pro děti i rodiče.
Úterý 15. 4. v 17.00 hodin v ZŠ Svobodná (eurytmický sál)
PŘEDNÁŠKA ANEŽKY JANÁTOVÉ - „ÚCTA A POKORA“
Sobota 19. 4. v 19.00 hodin ve Smrkovicích
VELIKONOČNÍ VIGILIE CÍRKVE STAROKATOLICKÉ – Celebruje Aleš Svoboda, zpívá
Margot.
Čtvrtek 24. 4. v 19.30 hodin v Městské knihovně v Praze 1 (velký sál)
MATURITNÍ EURYTMICKÉ VYSTOUPENÍ STUDENTŮ 4. ROČNÍKU WALDORFSKÉHO
LYCEA - Toto vystoupení je uměleckou částí školní maturity z eurytmie, která bude mít letos
v rámci středních waldorfských škol v České republice svojí premiéru!
Sobota 26. 4. v 9.00 hodin v MŠ Sluníčko
BRIGÁDA NA ŠKOLKOVÉ ZAHRADĚ
Neděle 27. 4. v 10.30 a v 15.00 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.
Pátek 2. 5.
ŘEDITELSKÉ VOLNO – Školní družina bude v provozu od 7.00 do 15.00 hodin pouze pro
žáky od 1. do 5. třídy. Obědy budou odhlášeny všem žákům 1. až 5. třídy, kteří nebudou ve
školní družině (případný zájem o ŠD v tento den nahlaste třídnímu učiteli). Obědy pro 6. až
9. třídu budou odhlášeny automaticky.

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