
 

 

11.30 - 13.30  

A Orientační 

kurz 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé  

waldorfské pedagogiky, 

 

v týdnu 14. 7. – 19. 7. 2019 

vás zveme na  

  

29. Letní kurz waldorfské pedagogiky 

  

na téma: 

Prameny waldorfské pedagogiky 

Pořádá:  

      Akademie waldorfské pedagogiky  

Jana Žižky 375, Semily 513 01 

ve spolupráci s Asociací waldorfských škol ČR 

 

 

Přihlášení elektronicky na adrese:  www.awaldorf.cz 
 

 

Kontakty: 

telefon: Ludmila Mildeová 721 475 994 

Petra Chotěborská 732 820 516 

e-mail:  letnikurzwp@seznam.cz  (Předmět: KURZ 2019) 

Poštovní adresa: Ludmila Mildeová, Železničního Pluku 1362, 530 02 Pardubice 

Kurz je akreditován MŠMT jako DVPP. 

 

http://www.awaldorf.cz/
http://www.awaldorf.cz/
mailto:letnikurzpardubice@seznam.cz


 

 

Organizační informace 
 
Místo konání:  Waldorfská základní a střední škola Semily, Tyršova 485  

 

Prezence:   ve škole v neděli 14. 7. 2019 v době od 11.00 do 13.30 hod. 

 

Kurzovné:    4000,- Kč          platí se hotově při prezenci. Fakturace a úhrada kurzu na účet je 

možná pouze za těchto podmínek: po zkušenostech z minulých let jsme vloni přistoupili ke změně 

fakturačních podmínek. Důvodem bylo velké množství změn na poslední chvíli, které zásadním 

způsobem komplikovaly organizaci semináře. Loňská změna se osvědčila. 

Tedy: 

Požadavky na fakturaci zašlou školy nejpozději do pondělí 17.6.2019 se jmenným seznamem 

účastníků na adresu petrachot@centrum.cz  Po tomto datu budou vystaveny a rozeslány faktury  

s 14denní splatností. 

Případné opravy faktur (změna počtu účastníků) je možné nahlásit nejpozději do 7.7.2019. Tyto 

faktury musí být zaplaceny před zahájením kurzu na účet tak, aby byla částka připsána nejpozději v 

pátek 12.7. Fakturu lze také uhradit hotově při prezenci.  

Storno podmínky: 

Odhlášení účastníka zahrnutého ve faktuře je možné nejpozději do 7.7.2019. Po tomto datu je možné 

za nahlášeného účastníka vyslat náhradníka, v případě neúčasti bez náhrady se zaplacené kurzovné 

nevrací. 

 

Začátek kurzu:  

v budově ZŠ v neděli 14. 7. 2019 ve 13.30 hod. 

 

 

Ukončení:  

pátek 19. 7. 2019 v 15 hodin. Od 13.30 hod-závěrečná tečka a poděkování lektorům. 

 

Ubytování:  

 

1. Ve vlastním spacím pytli a na své podložce – ve skromných podmínkách ve škole či školce pro 

nenáročné v ceně 50,- Kč /noc. Je k dispozici sprcha a omezený počet žíněnek a dětských matrací. 

V omezeném počtu je možno přespat ve vlastním stanu na zahradě školky. Nežádejte od nás prosím 

skupinové rezervace do konkrétních místností, není v našich organizačních silách to zařídit. 

Platí se hotově při prezenci ve škole.   

Pro ubytování je nutné se nejprve zaregistrovat ve škole. Pro MŠ zde dostanete umístěnku, bez které 

nebudete do MŠ vpuštěni. Respektujte prosím tento postup, předejdeme tím zbytečným 

nedorozuměním.      

Tuto volbu uveďte prosím v přihlášce.  

Po naplnění kapacity školy a školky Vás upozorníme.  

 

2. Hotely, eventuálně priváty řešte prosím samostatně. 

 

 

Stravování:  

Také letos se o vás budou starat po celý den studenti. 

Kávu a jednoduché občerstvení (saláty, palačinky apod.) o přestávkách nabídneme jako každoročně 

v místě kurzu.  

Použití ledničky k uložení vlastních potravin není možné.  

V blízkém okolí školy je několik restaurací s poledním menu i možnost nákupu potravin. 

 

 

petrachot@centrum.cz%20


 

 

 

 

Upozornění: 

 

*  Kurz není určen dětem ve věku do ukončené 9. třídy ZŠ.  

* Nežádejte prosím od organizátorů hlídání dětí. Není to možné ani z prostorových důvodů. 

* Souběžně bude v době konání kurzu probíhat nedaleko od Semil dětský tábor Fořt 2019 pro děti

   ve věku 6-15 let. V případě zájmu o další informace kontaktujte organizátorku Janu 

Havlíčkovou jana.havlickova@skoladobromysl.cz ,   či tel: 607 068 228. 

* V prostorách hostitelské školy respektujte prosím zákaz používání jakéhokoli vlastního 

elektrického přístroje, zejména varných konvic, kávovarů, vařičů apod. Děkujeme Vám. 

 

* Informace k prodeji: prodej je možný jen s předchozím souhlasem organizátorů. Domluva je 

nutná před zahájením kurzu. Děkujeme Vám za pochopení. 

 
* V některých uměleckých skupinách bude potřeba přispět na spotřebovaný materiál. 
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Program  

   8,30 – 9,00 Ranní skupiny na probuzení  

                (ve zvolených skupinách setrvejte prosím celý týden) 

 

R1. Zpěv, převážně v angličtině      Pavla Dvořáková 

Ranní zpívání pro každého. Jednoduchými kánony a vícehlasy (převážně v angličtině) se příjemně naladíme do 

nového dne. 

R2. Písně české, moravské, romské…     Ludmila Mildeová   

Poznáme také řemeslnické písně v kánonu. Zpěv postupně obohatíme doprovodem různých hudebních nástrojů, 

které budou z vaší strany velmi vítány. To vše ve prospěch ranního probuzení a dobré nálady. 

 

R3. Ranní cirkusování        Jiří Sadila 

Rozhýbat si ráno tělo, ruka levá, ruka pravá, ať se nám hezky vstává! Žonglování, balancování a trocha toho 

cirkusu po ránu. Individuální cvičení, a hlavně společné hry. 

 

R4. Clowning         Catherine Bryden 

Společný smích posiluje společenství, propůjčuje zdravý odstup od věcí a umožňuje tím osvěžující změnu 

perspektivy. Clowning není terapie, přesto působí terapeuticky! 

 

R5. Eurytmie         Dagmar Skalská 

Vitalizující tónová a hlásková eurytmická cvičení pro dny všední i sváteční, pro každodenní posilu a proti 

vyhoření.  

R6. Hry do tělocvičny         Martin Vrba 

Převážně takové, při nichž nikdo nevyhrává a všichni hrají. Hry rozvíjející představivost, koncentraci, pružnost 

i týmovou spolupráci, vhodné od třetí třídy po střední školu. Několikadenní program poskytuje příležitost 

předvést nejen jednotlivé hry, ale celé rodiny her tak či onak spřízněných, které mohou postupně provázet děti 

větší částí druhého sedmiletí – a to při vyváženém dávkování uklidňující známosti s atraktivní novotou. 

R7. Slovenské písně a tance       Renáta Blaschke 

Zpěv a svižné tance z různých oblastí Slovenska.    



 

 

     

    9,30 – 10,30    Cykly přednášek 

 

C1.  Základy waldorfské pedagogiky mezi tradicí a změnou.  Uwe Buermann 

Kdo nachází prameny, může tvořit budoucnost. 

C2.   Waldorfská škola mezi základy všeobecné nauky o člověku a nutností dobových reforem

           Nikolai Petersen 

   

   

  11,00 – 12,30    Pracovní skupiny 1 

       (ve zvolených skupinách setrvejte prosím celý týden) 

 

D1. Úvod do waldorfské pedagogiky      Uwe Buermann 

Skupina pro všechny, kteří se chtějí začít orientovat v základech waldorfské pedagogiky. 

D2. 1. třída – Přehledová příprava učitelů waldorfských škol    Veronika Poláčková  

Určeno pouze pro učitele waldorfských škol. Jedná se o intenzivní přípravu waldorfských učitelů na vyučování 

ve školním roce 2019/2020. 

Pozn.: U účastníků se předpokládá základní znalost Richterova vzdělávacího plánu pro daný ročník, tedy 

základní přehled, aby bylo možno pokročit k dalším otázkám. Přivezte prosím materiály ze svých škol, aby 

proběhla vzájemná výměna nejen směrem od lektorů. 

D3. Kreslení voskovými bločky a pastelkami    Ilona Šťastná  

Postupné vedení dětí ke kresbě ve třídách 1.–3. (4.). I když děti kreslí a malují s velkou chutí a radostí, bývají 

uzavřeny v navyklých formách a nesprávných postupech. Často znají tvar, ale s velkými obtížemi dosahují 

pěkného, vyváženého, uměleckého obrazu domu, stromu, zvířete, člověka, správných proporcí, harmonie barev. 

Pojďme se pokusit tvořit ilustrace k pohádkám, bajkám, příběhům hrou barevných ploch, vyzdvižením drobných 

detailů, již v barvách skrytých. Hodí se Vám i dětská kniha s pěknými ilustracemi, protože někdy je dobré mít 

vzor. 

Příspěvek na materiál: 20,- Kč hradíte při prezenci 

D4. Dramatizace vyprávěcí látky v 1. - 4. třídě    Radka Konířová 

Podněty pro umělecký prožitek a posílení společenství.  Divadelní dílna. 



 

 

 

D5. 5. třída - Přehledová příprava učitelů waldorfských škol   Helena Kožušníková 

Určeno pouze pro učitele waldorfských škol. Jedná se o intenzivní přípravu waldorfských učitelů na vyučování 

ve školním roce 2019/2020 

Pozn.: U účastníků se předpokládá základní znalost Richterova vzdělávacího plánu pro daný ročník a zároveň 

vlastní ŠVP, tedy základní přehled, aby bylo možno pokročit k dalším otázkám. Přivezte prosím materiály ze 

svých škol, aby proběhla vzájemná výměna nejen směrem od lektorů. 

 

D6. Matematika v 6. - 8. třídě       Elke Pohland 

Přehled podnětů Rudolfa Steinera k učebnímu plánu matematiky, zacházení s metodickými postupy, příprava 

obsahových témat. Práce na nauce o člověku příslušných věkových stupňů. Výměna zkušeností a nápadů. 

 

D7. Svoboda a vůle        Sibylle Naito 

Jak je to s naší svobodou v dnešním světě? Co mají svoboda a vůle společného? A co to vůbec je – svoboda? 

 

D8. Cirkusová dílna        Jiří Sadila  

Hravá cirkusová dílna plná pohybu, žonglování, hledání rovnováhy a společných her. Pohyb těla, pohyb duše... 

Něco si také vyrobíme.  

Příspěvek na materiál: 30,- Kč hradíte při prezenci 

 

D9. Práce s mědí    Jiří Moravec  

Snahou bude zprostředkovat citlivý vztah k materiálům, rozvinout svou bdělost při práci s mědí. 

Zážitek se může stát mostem k probuzenému vnímání našich všedních dnů.    

Příspěvek na materiál: podle množství spotřebovaného materiálu hradíte u lektora. 

 

D10. Knihvazačství    Vladimíra Šturmová 

 1. Arch papíru – výroba, vlastnosti, gramáže, směr vláken. Výroba, zaúhlení, skládání křížové a harmonikové.      

2. Měkké knižní vazby – z jednolistů i z dvojlistů. Historické souvislosti. Výběr druhu knižní vazby podle toho, 

co chceme zknihařit.     

3. Možnosti různých druhů kartonových obálek. 

Příspěvek na materiál: 50,- Kč hradíte při prezenci. 



 

 

 

D11. Mozaika          Jitka Tošovská  

Přijďte si vyrobit desku na stůl, zrcadlo nebo jinou potřebnou drobnost pomocí mozaiky. Zároveň načerpáte 

inspiraci pro práci s dětmi a využití techniky ve škole. Pokud chcete zdobit tác, květináč, či něco dalšího, 

přivezte si tuto věc s sebou. Desky na zrcadla a stolečky budou k dispozici. Pokud pojedete domů hromadnou 

dopravou, počítejte s tím, že výrobky budou objemné a těžké. 

Příspěvek na materiál: podle množství spotřebovaného materiálu 80,- až 160,-Kč hradíte u lektorky. 

 

D12.  Na dobré vlně        Hana Ženíšková 

Společně pozveme ke spolupráci ovčí vlnu – tu "obyčejnou" i jemné merino. 

Dorozumívacími jazyky budou plstící jehla i mýdlo a voda. Až se domluvíme, může se každý vydat, kudy bude 

chtít nebo potřebovat – stoly ročních dob, loutky, víly, zvířátka... 

Ve vlněném náručí ale hlavně budeme odpočívat...  

Příspěvek na materiál: základní 200,- Kč hradíte při prezenci. Při větší spotřebě materiálu doplatíte u lektorky. 

 

D13. Textová skupina    Virve Eigo  

Přednáška z 9. června 1919 ve Stuttgartu, GA 192 

 

V přednášce konané tři měsíce před otevřením první waldorfské školy se Rudolf Steiner zamýšlí nad tehdy 

aktuálními výzvami na poli vzdělávání a poukazuje na nutné kroky k jejich řešení, ale také podává několik rad 

ke správnému studiu antroposofie. Při společném studiu Steinerova textu se přesvědčíme, že tehdejší výzvy jsou 

aktuální i dnes a že ani ve waldorfském školství jsme ještě nevyužili všech možností, jak se jim postavit. 

Metodicky se přitom necháme vést radami, které vyčteme ze samotného textu.  

 

 

 

    

 

    

 

 



 

 

    

                    14,00 – 15,30   Pracovní skupiny 2 

       (ve zvolených skupinách setrvejte prosím celý týden) 

 

O1. 1.třída (2. skupina) - přehledová příprava učitelů waldorfských škol     Veronika Poláčková  

(opakování dopolední skupiny D2 z důvodu kapacity)        

Určeno pouze pro učitele waldorfských škol. Jedná se o intenzivní přípravu waldorfských učitelů na vyučování 

ve školním roce 2019/2020 

Pozn.: U účastníků se předpokládá základní znalost Richterova vzdělávacího plánu pro daný ročník, tedy 

základní přehled, aby bylo možno pokročit k dalším otázkám. Přivezte prosím materiály ze svých škol, aby 

proběhla vzájemná výměna nejen směrem od lektora.  

 

O2. 2. třída – přehledová příprava učitelů waldorfských škol   Ilona Šťastná 

Určeno pouze pro učitele waldorfských škol. Jedná se o intenzivní přípravu waldorfských učitelů na vyučování 

ve školním roce 2019/2020. 

Pozn.: U účastníků se předpokládá základní znalost Richterova vzdělávacího plánu pro daný ročník, tedy 

základní přehled, aby bylo možno pokročit k dalším otázkám. Přivezte prosím materiály ze svých škol, aby 

proběhla vzájemná výměna nejen směrem od lektora. 

 

O3. Hudba po 9. roce (3. – 5. třída)      Božena Sviráková 

Proměna práce s hudbou po 9. roce. Práce s rytmem, rytmická cvičení pro jednotlivé třídy, jednoduché 

doprovody na Orffovské nástroje, kánony, zavádění dvojhlasu, písně řemeslnické, židovské. Hudební nálady ve 

4. a 5. třídě (hudba severská, hudba starých kultur – Indie, Egypt, Řecko). Hra na nástroje i pro neškolené 

hráče (jak jednoduše doprovodit písně na kytaru, metalofon, violoncello). Dovednost účastníků hrát na hudební 

nástroj (flétna, kytara, housle, cello, lyra) je velmi vítaná, vůbec však není podmínkou účasti. Máte-li možnost, 

přivezte si vlastní nástroj. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

O4. Druhý stupeň – přehledová příprava učitelů waldorfských škol D. Pleštil, P. Chotěborská 

Vývojová a metodická východiska práce na druhém stupni. 

Určeno pouze pro učitele waldorfských škol. Jedná se o intenzivní přípravu waldorfských učitelů na vyučování 

ve školním roce 2019/2020 

1. Přehled souvislostí vývoje dítěte s učebním plánem 2. Klíčová témata a těžiště učebního plánu ročníků 6 - 9 

(vytvoříme skupiny 6 - 7 a 8 - 9) 3. Další témata, jejichž výběr si přizpůsobíte dle individuálních potřeb: 

prohloubení základních metodických postupů, astronomie s Ludmilou Mildeovou, první pomoc pro začínající 

učitele. 

 Pozn.: U účastníků se předpokládá základní znalost Richterova vzdělávacího plánu pro daný ročník, tedy 

základní přehled, aby bylo možno pokročit k dalším otázkám. Přivezte prosím materiály ze svých škol, aby 

proběhla vzájemná výměna nejen směrem od lektorů. 

 

O5.  Malování (1.-9.třída)         Daniela Votavová 

Výukový plán výtvarné výchovy jako zrcadlení kulturního vývoje lidstva. Pomocí vlastní výtvarné činnosti se 

pokusíme zrychleně prožít významné vývojové proměny dítěte v období 1. - 9. třídy.  

Příspěvek na materiál: 50.- Kč hradíte při prezenci. 

 

O6.  Základy vrstveného akvarelu        Blanka Myšková 

Kurz je určen pro toho, kdo s vrstveným akvarelem chce začít a nemá zkušenost. Úplné základy vrstvené 

techniky, způsoby práce s žáky. 

Příspěvek na materiál: 50,-Kč hradíte při prezenci. 

 

O7. Pohyb a voda.          Iveta Sadecká 

Voda v pohybu, voda v nás. 

Voda reaguje na každé i nepatrné působení pohybem. Voda je pohyb, který se stal hmotou. 

Na základě pokusů a pozorování vody budeme vytvářet z hlíny proudící formu pro vodu jak společnou, tak 

individuální. 

Práce i pokusy budou inspirací pro práci s dětmi ve výuce zeměpisu i umění. 

Příspěvek na materiál: 50,- Kč hradíte při prezenci. 

. 

 

 



 

 

O8.  Hry do tělocvičny         Martin Vrba 

Převážně takové, při nichž nikdo nevyhrává a všichni hrají. Hry rozvíjející představivost, koncentraci, pružnost 

i týmovou spolupráci, vhodné od třetí třídy po střední školu. Několikadenní program poskytuje příležitost 

předvést nejen jednotlivé hry, ale celé rodiny her, tak či onak spřízněných, které mohou postupně provázet děti 

větší částí druhého sedmiletí – a to při vyváženém dávkování uklidňující známosti s atraktivní novotou. 

 

O9. Clowning          Catherine Bryden  

Hrající si člověk. Moje bytí, tvoje bytí, jak dalece jsem schopen opustit svoji komfortní zónu, abych udělal místo 

druhému? Mohu vnímat jinakost bez předsudků? Divadlo clowning nás přivádí do kontaktu s naším vnitřním 

dítětem. V hravém duchu můžeme rozvinout a použít odvahu vytvořit místo pro odlišnosti. Klaun neposuzuje 

(nesoudí lidi, jejich vzhled a chování). Přijímá svět takový, jaký je a reaguje svým způsobem. Tak povstávají nové 

cesty k tomu, jací můžeme být opravdu my sami: svobodní a zároveň v intenzivním vztahu k druhým, které v jejich 

zvláštnosti přijímáme a oceňujeme. Tento hravý proces, kombinovaný se zpětnou vazbou, otvírá nové cesty k nám 

samým a k druhým, k vzájemnému ocenění, jehož základem je hodnota jednotlivce. 

 

O10.  Knihvazačství (2)                Vladimíra Šturmová  

(Opakování dopolední skupiny D10 knihvazačství z důvodu kapacity.) 

 1. Arch papíru – výroba, vlastnosti, gramáže, směr vláken. Výroba, zaúhlení, skládání křížové a harmonikové.      

2. Měkké knižní vazby – z jednolistů i z dvojlistů. Historické souvislosti. Výběr druhu knižní vazby podle toho, 

co chceme zknihařit.     

3. Možnosti různých druhů kartonových obálek. 

Příspěvek na materiál: 50,- Kč hradíte při prezenci. 

 

O11. Práce s mědí (2)     Jiří Moravec 

(Opakování dopolední skupiny D9 z důvodu kapacity.) 

Snahou bude zprostředkovat citlivý vztah k materiálům, rozvinout svou bdělost při práci s mědí. 

Zážitek se může stát mostem k probuzenému vnímání našich všedních dnů.    

Příspěvek na materiál: podle množství spotřebovaného materiálu hradíte u lektora. 

 

O12. Eurytmie pro každého        Dagmar Skalská 

Vitalizující tónová a hlásková eurytmická cvičení pro dny všední i sváteční, pro každodenní posilu a proti 

vyhoření.     

O13. Obraz a paměť     Sibylle Naito 

Přednášky z cyklu „Všeobecná nauka o člověku“ z roku 1919, zaplavení obrazy a oslabení paměti dnes. 
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   (ve zvolených skupinách setrvejte prosím celý týden) 

P1. 3. třída – přehledová příprava učitelů waldorfských škol    Zdeňka Sýkorová 

Určeno pouze pro učitele waldorfských škol. Jedná se o intenzivní přípravu waldorfských učitelů na vyučování 

ve školním roce 2019/2020 

Pozn.: U účastníků se předpokládá základní znalost Richterova vzdělávacího plánu pro daný ročník, tedy 

základní přehled, aby bylo možno pokročit k dalším otázkám. Přivezte si prosím materiály ze svých škol na 

vzájemnou výměnu, dále pastelky a flétnu. 

 

P2. 4. třída   - přehledová příprava učitelů waldorfských škol     Renata Krásová 

Určeno pouze pro učitele waldorfských škol. Jedná se o intenzivní přípravu waldorfských učitelů na vyučování 

ve školním roce 2019/2020 

Pozn.: U účastníků se předpokládá základní znalost Richterova vzdělávacího plánu pro daný ročník, tedy 

základní přehled, aby bylo možno pokročit k dalším otázkám. Přivezte prosím materiály ze svých škol, aby 

proběhla vzájemná výměna nejen směrem od lektora.)  

Vezměte si knihu, o které si myslíte, že je vhodná pro 4. třídu, budeme s ní pracovat. Kdo si chcete uháčkovat 

během kurzu inspirativní síťovku, přivezte si háček a přízi. (180 g). 

 

P3. Hudba do 9. roku (1. a 2. třída)       Božena Sviráková 

Pentatonika – kvintové ladění, práce s elementárními nástroji – prožívání zvuků, hudba a pohyb. Hra na 

kantelu – ladění, začátky hry, prstová cvičení, jednoduché doprovody písní, improvizace, hra melodie. Základy 

hry na pentatonickou flétnu. Máte-li možnost, přivezte si vlastní kantelu a pentatonickou, případně    

sopránovou flétnu. 

 

P4. Výtvarná výchova v 5. ročníku       Daniela Votavová 

Možnosti, jak výtvarně dotvářet epochy dějepisu, zeměpisu a nauky o rostlinách. 

Příspěvek na materiál: 50,- Kč hradíte při prezenci. 

 

P5. Příprava na uměleckou práci v 6. - 8. třídě                               Elke Pohland 

Témata a úvahy nad příslušnou věkovou skupinou z pohledu nauky o člověku. Výměna zkušeností a idejí. Kreslení 

na druhém stupni (6. - 8.třída): černobílé kreslení, lineární perspektiva, zátiší. Případně kreslení na černém 

podkladu pastelovými křídami. Barevná perspektiva na téma "krajina" na druhém stupni. 

Příspěvek na materiál: 50,- Kč hradíte při prezenci. 

 



 

 

P6. Tvořivá dílna – platónská tělesa       Dagmar Čížková 

 

Jádrem epochy geometrie v osmé třídě je seznámení s podstatou zlatého řezu a platonských těles. Posvátná 

geometrie nerozvíjí pouze trojrozměrnou představivost a schopnost vnímat vztahy prostorových útvarů, je 

především poodhalením matematických zákonitostí světa. V tvořivé dílně projdeme postupným procesem 

objevování vztahů mezi platónskými tělesy. 

Přivezte si s sebou: pravítko s ryskou, dobré kružítko, tužku č. 3 

Příspěvek na materiál: 50,- Kč hradíte při prezenci. 

 

P7. Cizí jazyky           Nikolai Petersen 

Které cizí jazyky vyučujeme ve waldorfské škole a proč?  Světový jazyk angličtina a otázka druhého cizího 

jazyka. Charakter východních a západních jazyků. Duše národů Evropy, východu, západu a středu. Minulost, 

současnost a budoucnost jazyka v době médií a obrazů. Jaké jsou pragmatické důvody pro cizí jazyky a jaké 

jsou ty pedagogické? Které schopnosti se cizím jazykem rozvíjejí a jak to zprostředkováváme rodičům a žákům? 

 

P8. Vrstvený akvarel pro pokročilejší – téma Stromy    Blanka Myšková 

Barvy, planety a stromy, které patří k jednotlivým dnům v týdnu. Určitě si každý lehce zjistí, který den v týdnu 

se narodil a namaluje si technikou vrstveného akvarelu strom dne svého narození.  

Příspěvek na materiál: 50,- Kč hradíte při prezenci. 

 

P9.  Na dobré vlně (2)         Hana Ženíšková 

(Opakování dopolední skupiny D12 z kapacitních důvodů) 

Společně pozveme ke spolupráci ovčí vlnu – tu "obyčejnou" i jemné merino. 

Dorozumívacími jazyky budou plstící jehla i mýdlo a voda. Až se domluvíme, může se každý vydat, kudy bude 

chtít nebo potřebovat – stoly ročních dob, loutky, víly, zvířátka... 

Ve vlněném náručí ale hlavně budeme odpočívat...  

Příspěvek na materiál: základní 200,- Kč, při větší spotřebě materiálu doplatíte u lektorky. 

 

P10. Clowning (2)          Catherine Bryden 

(Opakování odpolední skupiny O9 z kapacitních důvodů)  

Hrající si člověk. Moje bytí, tvoje bytí, jak dalece jsem schopen opustit svoji komfortní zónu, abych udělal místo 

druhému? Mohu vnímat jinakost bez předsudků? Divadlo clowning nás přivádí do kontaktu s naším vnitřním 

dítětem. V hravém duchu můžeme rozvinout a použít odvahu vytvořit místo pro odlišnosti. Klaun neposuzuje 

(nesoudí lidi, jejich vzhled a chování). Přijímá svět takový, jaký je a reaguje svým způsobem. Tak povstávají nové 

cesty k tomu, jací můžeme být opravdu my sami: svobodní a zároveň v intenzivním vztahu k druhým, které v jejich 

zvláštnosti přijímáme a oceňujeme. Tento hravý proces, kombinovaný se zpětnou vazbou, otvírá nové cesty k nám 

samým a k druhým, k vzájemnému ocenění, jehož základem je hodnota jednotlivce. 



 

 

 

P11.  Hry na louku, na hřiště i do třídy      Martin Vrba 

Přednostně hry, které se v tělocvičně nehrají tak snadno, nebo jejichž přenos pod širé nebe vyžaduje určitou 

modifikaci. Aktivity z pracovní skupiny „Hry do tělocvičny“ se mohou a nemusejí opakovat; jejich výběr bude 

přizpůsoben skladbě účastníků obou skupin tak, aby se hry spíše překrývaly nebo spíše doplňovaly. Z 

praktických důvodů jsou zde zařazeny i hry a cvičení, které lze pro jejich prostorovou nenáročnost využít ve 

třídě pro ozvláštnění výuky nebo v rytmické části hodiny. Dojde na ně zejména za nepříznivého počasí. 

 

P12. Mozaika (2)          Jitka Tošovská  

(Opakování odpolední skupiny O9 z kapacitních důvodů) 

Přijďte si vyrobit desku na stůl, zrcadlo nebo jinou potřebnou drobnost pomocí mozaiky. Zároveň načerpáte 

inspiraci pro práci s dětmi a využití techniky ve škole. Pokud chcete zdobit tác, květináč, či něco dalšího, 

přivezte si tuto věc s sebou. Desky na zrcadla a stolečky budou k dispozici. Pokud pojedete domů hromadnou 

dopravou, počítejte s tím, že výrobky budou objemné a těžké. 

Příspěvek na materiál: podle množství spotřebovaného materiálu 80,- až 160,- Kč hradíte u lektorky. 

 

P13. Textová práce         Dušan Pleštil 

Smýšlení učitele jako zdroj výchovy a vyučování.  

Již v první přednášce Všeobecné nauky zmiňuje Rudolf Steiner "směr myšlenek" učitele jako podstatný 

prostředek výchovy a vzdělávání. V jeho přednáškovém díle se pak tento podnět v mnoha obměnách pravidelně 

opakuje a zdá se dokonce být i podstatným předpokladem účinného kolegiálního vedení školy. Je možné toto 

základní smýšlení či naladění waldorfského učitele metodicky rozvíjet a učinit práci na něm součástí profesní 

duševní hygieny? Uvidíme!  

 

P14. Textová skupina             Petr Jirout 

Přednáška z 22. září 1920 ve Stuttgartu, GA 302 a  

V přednášce Rudolf Steiner navazuje na tři předchozí přednášky s vyústěním do praktických rad týkajících se 

působení výuky na chovance skrze různé výukové obsahy. Sto let od založení waldorfského hnutí chceme učinit 

příspěvek k prohloubení našeho poznání lidské bytosti a úskalí, která se vývoje mladého člověka týkají. Naše 

působení na děti nespočívá v udílení rad nebo pravd, nýbrž v podnětech, které mají schopnost zrát spolu se 

svěřenci. Stejně tak musíme postupovat i my při vlastním čtení. Třetí přednáška z 21. září 1920 pokládá základ, 

jehož vyústěním jsou podněty ze čtvrté přednášky. Čtením se pokusíme o oplodnění výukové praxe duchovním 

poznáním.                                                                                 

                             

                              



 

 

 

                           19,00 – 20,30    Společný večerní program 

 

neděle 14.7.     Dušan Pleštil: Waldorfská škola jako kulturní čin 

pondělí 15.7.  Dušan Pleštil: Pramen waldorfské pedagogiky 

úterý 16.7.  Společný večer ke 100. výročí vzniku waldorfské školy 

     Prostor a čas pro hudbu a vaše vlastní příspěvky k jubileu. 

     Své příspěvky (hudba, společný tanec, hra, vystoupení kolegia apod.)  

 nám prosím nahlaste předem na  

     e-mail: letnikurzwp@seznam.cz  (Předmět: KURZ 2019) 

středa 17.7.  Dušan Pleštil: Vyučování a výchova na základě poznání člověka 

čtvrtek 19. 7.   Upřesníme na místě 

 

 
 

V průběhu týdne vám dále nabídneme: 

 
 

V úterý 16.7. bude možno zakoupit výrobky Weleda.   

 

Knihy Fabula a Franesa se budou prodávat v určených časech, které vyvěsíme. 

 

Pozn.: Jakýkoli další prodej jen s předchozím souhlasem organizátorů. Domluva je nutná před 

zahájením kurzu. Děkujeme Vám za pochopení. 
 

 

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ: Elektronickou přihlášku najdete zde: www.awaldorf.cz 

 
Vyskytnou-li se potíže, kontaktujte nás obratem na adrese:  

e-mail:  letnikurzwp@seznam.cz (Předmět: KURZ 2019) 
 

 

Prosíme Vás o přihlášení nejpozději do 26.6.2019.  

 

Neodkládejte prosím přihlášení až po vysvědčení. Kapacita kurzu je ohraničena poskytnutým 

prostorem a může se stát (jako v loňském roce), že nebudeme moci někoho přijmout. Dále Vás velmi 

prosíme, pokud se z nějakých důvodů odhlašujete, abyste svou elektronickou přihlášku zrušili a 

uvolnili tím místo dalším zájemcům. Děkujeme Vám. 

  

 

          Změny programu vyhrazeny 
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