
 PRÁCE S TEXTEM (8:30 – 9:30) kapacita skupiny 

T1 

Virve Eigo: Jak číst Steinera? Úvod pro začátečníky 
„Waldorf ano, ale Steinera, toho nemusím,“ říkávají někteří. Je nám jasné, že nemůžeme dost dobře waldorfsky vyučovat, a přitom se vyhýbat 
myšlenkám, na nichž je waldorfská pedagogika založena – ale Steinerovy texty se nám zdají tak složité, nesrozumitelné, nudné, nebo možná 
zastaralé. Ve skupině se budeme společnou prací s výňatky ze Steinerovy knihy Theosofie učit, jak jeho texty číst a jak si z nich brát to 
podstatné pro pedagogickou práci. A snad nakonec společně i dojdeme k poznání, že čím lépe umíme pracovat se Steinerem, tím je naše 
vyučování nejen účinnější, ale i záživnější. Vybrané texty pro práci budou k dispozici. Skupina vhodná i pro začátečníky. 

25 

T2 

Ondřej Ševčík: Metodika vyučování a životní podmínky výchovy, GA 308, 1. a 2. přednáška 
V rámci  vychovatelského zasedání ve Svobodné waldorfské škole ve Stuttgartu přednesl Rudolf Steiner v dubnu 1924 pět veřejných 
přednášek. "Tentokrát mi nezáleželo na tom, abych se zabýval podrobnostmi, jako spíše na tom, abych se pokusil naznačit celého ducha 
pedagogiky, který má vyplývat z antroposofie," shrnuje Steiner první čtyři přednášky cyklu, v němž se pokusil charakterizovat výchozí hlediska 
pedagogiky a metodiky waldorfských škol. V prvních dvou přednáškách, kterými se budeme zabývat, se zaměřuje na roli učitele a jeho 
osobnosti ve výchově a vzdělávání, stejně jako na základní vývojovou charakteristiku dítěte. Text je vhodný i pro začátečníky. 

25 

T3 

Milan Horák: Elementy duševní a duchovní hygieny 
Na základě vybraných textů ze Steinerovy knihy O poznávání vyšších světů si budeme ujasňovat, jak získat vnitřní klid, jak celistvě pečovat o 
své zdraví, jak najít rovnováhu mezi vlastní cestou a zevními požadavky, a další otázky, jejichž vyřešení je nezbytné pro kohokoli, kdo se vydá 
na duchovní cestu — a velmi užitečné pro každého, kdo se potýká s výzvami učitelského povolání. Každý účastník skupiny s sebou mějž knihu 
O poznávání vyšších světů (GA 10) v jazyce, jemuž rozumí. 

25 

T4 

Dušan Pleštil: Pedagogický význam poznání zdravého a nemocného člověka (GA 304) 
Tato veřejná přednáška z Dornachu z roku 1921 přináší komplexní a svým pojetím jedinečný pohled na výchovu a vyučování. Odráží se od 
Goethova specifického dynamického pojmu zdraví a přenáší jej na půdu pedagogiky. Pracuje rovněž s myšlenkou, že na celého člověka, jeho 
tělo, duši a ducha, může působit jen učitel, jenž v sobě rozvíjí své plné lidství.  

25 

T5 

Petr Jirout: GA 302a – Meditativní prohloubení nauky o člověku 
Přednáškový cyklus GA 302a je podnětem k prohloubení základů waldorfské pedagogiky a k autonomnímu uchopení obsahů nauky o člověku 
podnícenému meditativním úsilím. V pracovní skupině se chceme navzájem podpořit v prohlubování textu, který nám díky své intenzitě může 
přinášet výživné a nezbytné plody pro pedagogickou práci. Doufáme, že se nám podaří přispět k zpřítomnění obsahů přednáškového cyklu, od 
jehož uskutečnění brzy uplyne sto let, pro naši práci s dětmi a vtiskovat naší waldorfské pedagogice impulsy, které jsou i po sto letech 
nebývale aktuální. Zaměřovat se budeme na čtvrtou přednášku s ohledem k návaznosti na předchozí. Český překlad je již snadno dostupný. 

25 

T6 

Peter Úll: Peniaze 
Textová skupina sa bude venovať problematike peňazí. Budeme sa snažiť pochopiť ich podstatu, spoločenskú funkciu a ich zdravú a nezdravú 
podobu v spoločenskom organizme. Inšpiráciou nám budú ako myšlienky Rudolfa Steinera, tak poznatky súčasných ekonómov. Tomu budú 
prispôsobené aj textové podklady. 

25 

T7 

Andrej Szolgay: Sloboda waldorfského vzdelávania 
V pracovnej skupine sa budeme zaoberať otázkou postavenia slobodného vzdelávania v našej spoločnosti, ktorá je primárne určovaná 
ekonomickými a politickými záujmami. Budeme pozorovať polárnu protikladnosť hodnoty ekonomických produktov a hodnoty vzdelávania, 
pokúsime sa preniknúť do podstaty trojuholníka vzájomného vzťahu učiteľ – rodič – verejnosť, zamyslíme sa nad optimálnym spôsobom, 
akým by slobodné vzdelávanie malo byť zabezpečené po stránke finančnej. Spoločná práca bude pozostávať zo štúdia pripraveného textu, 
tvorivého precítenia polarity pri kresbe uhlíkom, a nakoniec zo sociálnej hry, ktorá všetko spojí do celistvého zážitku. 

25 



 DOPOLEDNÍ SKUPINY (10:00 – 12:30)  
D1 Petra Fuková: 1. třída 30 
D2 Petra Chotěborská: 2. třída 30 
D3 Helena Kožušníková: 3. třída 

Účastníci by si měli přivézt flétnu! 30 

D4 Radka Konířová: 4. třída 30 
D5 Renata Krásová: 5. třída 30 
D6 Dušan Pleštil: 6./7. třída  

(v případě potřeby bude zajištěna možnost účasti na přehledu fyziky pro 6. nebo 7. třídu) 30 

D7 Dieter Gerth: Fyzika v 6., 7., 8. a 9. třídě (přehledový kurz) 
Kurz představí epochy fyziky v 6. až 9. třídě. Těžištěm bude fyzikální pohled a didaktika, lehce se dotkneme i nauky o člověku. Co budeme v 
kurzu dělat: 
1) Podáme si přehled o možném rozložení učiva. 
2) Vybudujeme a vysvětlíme si metodiku trojkroku závěr-úsudek-pojem v původním Steinerově podání. Při tom navážeme na pozorování 
příslušného věkového období. 
3) Pohovoříme o praktických otázkách vyučování. 
4) Pro 8. a 9. třídu si probereme hledisko zrcadlení v učebním plánu, tedy Steinerem navrhovaná podobná témata v obou třídách. 

30 

 ODPOLEDÍ SKUPINY (15:00 – 16:30)  
O1 Jirka Sadila: Cirkusová dílna 

Hravá cirkusová dílna plná pohybu, žonglování, hledání rovnováhy a společných her. Pohyb těla, pohyb duše... Něco si také vyrobíme a možná 
vznikne i video… Příspěvek na materiál 60 Kč/os. 

16 

O2 Jirka Moravec: Měditepectví 
Rozvíjení sebe sama prací s mědí. Příspěvek na materiál dle spotřeby. 10 

O3 Jitka Tošovská: Mozaika  
Na skupině si vyrobíte mozaiku podle svého návrhu. Doporučuji pracovní oblečení. Větší rozměr hotové mozaiky bude těžší - doporučuji 
přepravu autem. Příspěvek na materiál dle spotřeby. 

12 

O4 Uwe Buermann: Účinky pandemie Covid-19 na situaci dětí a mládeže vůči světu médií 
Zavření škol způsobilo v mnoha rodinách výrazný nárůst mediálního konzumu, a tím i jeho účinků na děti a mládež. Je nám jasné, že se jen 
těžko půjde vrátit k původnímu stavu. Co na tomto poli rodinu a školu čeká? Každá krize znamená i šanci — jak tedy využít její pozitivní 
potenciál? Těmto a dalším otázkám se budeme věnovat formou rozhovoru a výměny myšlenek. 

30 

O5 Dieter Gerth: Aritmetika a algebra v 6., 7., 8. a 9. třídě (přehledový kurz) 
Kurz představí epochy matematiky v 6. až 9. třídě. Těžištěm bude matematický pohled a didaktika, lehce se dotkneme i nauky o člověku. Co 
budeme v kurzu dělat: 
1) Podáme si přehled o možném rozložení učiva. 
2) Vybudujeme a vysvětlíme si metodiku trojkroku závěr-úsudek-pojem v původním Steinerově podání. Při tom navážeme na pozorování 
příslušného věkového období. 
3) Pohovoříme o praktických otázkách vyučování. 
4) Pro 8. a 9. třídu si probereme hledisko zrcadlení v učebním plánu, tedy Steinerem navrhovaná podobná témata v obou třídách. 

30 



O6 Líba Lhotová: Malování v 1. – 3. třídě 
Podněty pro práci s barvou a tvarem v 1., 2. a 3. třídě. Vhodné pro každého, i pro toho, kdo bude se třídou začínat. Příspěvek na materiál 
30 Kč/os. 

15 

O7 Hana Ženíšková: Od dobré vlny k přízi, od příze k oděvu 
Podněty k vyučování ručních prací v prvních třech ročnících waldorfské školy, zpracování vlny, předení, základy pletení a háčkování. Impulsy 
pro začátečníky i pokročilé... Účastníci prosím s sebou: pletací jehlice č. 4 a 5, háček č. 4 a 5, staré cd, štětec (stačí jeho násada) č. 9! 
Příspěvek na materiál dle spotřeby. 

15 

O8 Božena Sviráková: Hudba v 1. a 2. třídě 
Pentatonika – kvintové ladění, nálada pentatoniky, práce s elementárními nástroji - prožívání zvuků, hudba a pohyb.  Vhodné písně, práce 
s koloběhem roku, tvorba vlastních melodií. Hra na dětskou lyru (kantelu)  - ladění, začátky hry, prstová cvičení, jednoduché doprovody písní, 
improvizace, hra melodie. Základy hry na pentatonickou flétnu. Máte-li možnost, přivezte si vlastní pentatonickou kantelu a 
pentatonickou (případně sopránovou) flétnu.  

25 

O9 Dagmar Čížková: Ruční práce ve 4. třídě 
V praktické dílně si projdeme podrobnou metodikou křížkového vyšívání ve 4. třídě. Prožijeme si, jak křížkový steh svou symetričností 
napomáhá k tomu, aby dítě ve fázi svého prvního osamostatňování dosáhlo jistoty a vnitřní opory. Budeme vyšívat větším stehem na 
gobelínový podklad nebo menším stehem na kanavu podle vámi vytvořeného návrhu a zvoleného konečného výrobku. Příspěvek na materiál 
dle spotřeby. 

15 

O10 Virve Eigo: Učitelství mezi lékařstvím a kněžstvím 
Dobré vyučování musí být zdravé — a zdravé vyučování potřebuje zdravého učitele. Zdraví ovšem není něco, co prostě máme nebo nemáme, 
nýbrž je to dynamická rovnováha mezi tělem a duchem, mezi osobností a jejím okolím, mezi tím, co je, a tím, co má být. 
V naší skupině budeme na základě vlastních zkušeností společně hledat a cvičit možnosti, jak vést zdravě svůj život osobní, rodinný i pracovní, 
jak pěstovat onu dynamickou rovnováhu a jak působit v tomto smyslu zdravě i na děti, které jsou nám svěřeny. 

25 

O11 Ivan Bukovský: Kompozice a perspektiva 
V tomto kurzu se seznámíme se základními pojmy obrazové kompozice a perspektivy 
1. Základy lineární kompozice (horizontála, vertikála, diagonála, spirála, brána harmonie, zlatý řez) 
2. Základy světelné kompozice (zákon kontrastu, grissaille, plasticita a objemovost) 
3. Základy barevné kompozice (barevný kontrast a harmonie) 
4. Základy perspektivy, její historie a způsoby uměleckého použití 
Příspěvek na materiál 30 Kč/os. 

12 

 PODVEČERNÍ SKUPINY (17:00 – 18:30)  
P1 Jirka Sadila: Cirkusová dílna 

Hravá cirkusová dílna plná pohybu, žonglování, hledání rovnováhy a společných her. Pohyb těla, pohyb duše... Něco si také vyrobíme a možná 
vznikne i video… Příspěvek na materiál 60 Kč/os. 

16 

P2 Jirka Moravec: Měditepectví 
Rozvíjení sebe sama prací s mědí. Příspěvek na materiál dle spotřeby. 10 

P3 Martin Vrba: Hry 
Pohybové aktivity vhodné pod širé nebe nebo snadno přenosné z tělocvičny na louku či na hřiště. Skupinové hry vyžadující různou míru 
bdělosti pro děti od první do deváté třídy, jakož i cvičení, která lze využít v rytmické části hodiny. 

30 



P4 Ivan Bukovský: Černo-bílá kresba (od 6. třídy) 
Kresba je rozlet, kresba je míra, kresba je klíč, co svět nám otevírá, 
kresba je krása, kresba je vykoupení, kresba je jistota a základ pro umění. 
V této skupině si vyzkoušíme budování prostoru a objemu bílou a černou na neutrálním podkladu, a to technikou suchého pastelu, která nám 
umožňuje postupy na pomezí kresby a malby, naučíme se správně šrafovat a používat linie a plochy, a díky osvojeným dovednostem budovat 
to, čemu se říká obrazový prostor. Příspěvek na materiál 30 Kč/os. 

15 

P5 Pavla Dvořáková: Zpěv pro vyšší třídy 
Písně jako doplnění hlavního vyučování na druhém stupni. Postupně nahlédneme do jednotlivých ročníků na druhém stupni a naučíme se 
písně jednohlasé i vícehlasé, které navazují na témata daného ročníku. Doplníme tak zejména zeměpisné a dějepisné epochy. A co k tomu 
potřebujete? Stačí chuť zazpívat si. 

30 

P6 Hana Ženíšková: Od dobré vlny k přízi, od příze k oděvu 
Podněty k vyučování ručních prací v prvních třech ročnících waldorfské školy, zpracování vlny, předení, základy pletení a háčkování. Impulsy 
pro začátečníky i pokročilé... Účastníci prosím s sebou: pletací jehlice č. 4 a 5, háček č. 4 a 5, staré cd, štětec (stačí jeho násada) č. 9! 
Příspěvek na materiál dle spotřeby. 

15 

P7 Vlastimil Trnka: Prvky muzikoterapie 
... pro obohacení hudební výchovy na 1. stupni + výroba ozvučných dřívek z planetárních dřev. Budeme se zabývat muzikoterapeutickými 
cvičeními, jemným nasloucháním a prací s elementárními prvky hudby. Skrze naslouchání se pokusíme ukázat směr k seberozvoji pedagoga či 
vychovatele. Příspěvek na materiál 100 Kč/os. 

15 

P8 Božena Sviráková: Hudba ve 3. – 5. třídě 
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 hrát na hudební 
nástroj (flétna, kytara, housle, cello, lyra) je velmi vítaná, vůbec však není podmínkou účasti. Máte-li možnost, přivezte si vlastní nástroj. 

25 

P9 Ondřej Ševčík: Chemie (nejen) v 7. třídě 
V kurzu, který bude veden spíše seminárním nežli přednáškovým způsobem, se pokusíme hledat podněty a motivy vedoucí k 
počátečnímu  vyučování chemie na waldorfské škole. Budeme sdílet nápady, návody, pokusy, metodické vychytávky i zkušenosti. Kam až se 
společně dostaneme, to záleží především na zájmu účastníků. 

20 

P10 Dieter Gerth: Geometrie v 6., 7., 8. a 9. třídě (přehledový kurz) 
Kurz představí epochy geometrie v 6. až 9. třídě. Těžištěm bude geometrický pohled a didaktika, lehce se dotkneme i nauky o člověku. Co 
budeme v kurzu dělat: 
1) Podáme si přehled o možném rozložení učiva. 
2) Vybudujeme a vysvětlíme si metodiku trojkroku závěr-úsudek-pojem v původním Steinerově podání. Při tom navážeme na pozorování 
příslušného věkového období. 
3) Pohovoříme o praktických otázkách vyučování. 
4) Pro 8. a 9. třídu si probereme hledisko zrcadlení v učebním plánu, tedy Steinerem navrhovaná podobná témata v obou třídách. 

25 

 VEČERNÍ PŘEDNÁŠKY (20:00 – 21:30)  
 Uwe Buermann: Jak se stát, být a zůstat člověkem v době digitální  

 


