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

T1 

Petr Jirout: Meditativní prohloubení nauky o člověku 
V pracovní skupině věnované přednáškám o meditativním prohloubení nauky o člověku (GA 302a, dostupné česky v knize „Výchova a 
vyučování na základě poznání člověka“) se tentokrát budeme věnovat celku čtvrté přednášky. Hlavním tématem je různost duševních 
činností, které dítě vykonává v průběhu vyučování a působení na dítě rozličnými prostředky, které jsou k dispozici v jednotlivých výukových 
obsazích. Hovořit budeme o konkrétních výukových situacích, budeme se však zároveň dívat i na kontext, ze kterého čtvrtá přednáška čerpá, 
a tím jsou tři předcházející přednášky téhož cyklu. Pro práci není vůbec podmínkou loňská účast na podobné skupině, ve které jsme se 
věnovali třetí přednášce, zároveň loňský účastník nemá mít obavu z opakování tématu, neboť prostřednictvím čtvrté přednášky chceme 
vlastně uvést meditativní prohloubení nauky o člověku do praxe. 

25 

T2 

Milan Horák: Zdravý duch 
Říká se, že ve zdravém těle zdravý duch. Na mnoha příkladech kolem sebe se však můžeme přesvědčit, že zdravé tělo nám zdravého ducha 
nezaručí. Naopak — dokážeme-li udržovat svého ducha ve zdraví, pak se naše tělo dokáže snáze bránit všemu, co jeho zdraví ohrožuje.  
Zdraví svého ducha můžeme posilovat mnoha způsoby. V této skupině se o to pokusíme společnou prací s vybranými texty ze Steinerovy 
knihy Mystika na úsvitu novodobého duchovního života (GA 7). Každý účastník mějž s sebou výtisk knihy v jazyce, kterému rozumí. Má-li 
někdo zájem si knihu pořídit v posledním českém vydání (Grada 2009), objednejž si ji u mne (milan.m.horak@volny.cz) do 10. července. 

25 

T3 

Dušan Pleštil: Pedagogika a zdraví 
Waldorfská pedagogika bývá často chápána jako pedagogika "duchovní". Vycházíme-li však z textů pedagogických přednášek Rudolfa 
Steinera, zjistíme, že se jako málokterá intenzivně věnuje působení výukových činností na tělesné zdraví. Vědomé zahrnutí rozvoje zdraví a 
odolnosti dítěte do pedagogického působení je tedy součástí waldorfské pedagogiky od samých počátků. Skupina nebude pracovat s jednou 
konkrétní přednáškou, ale zaměří se na několik relevantních textových úryvků.  

25 

T4 

Ondřej Ševčík: Metodika vyučování a životní podmínky výchovy 
"To nejdůležitější při výchově a výuce se odehrává mezi duší učitele a duší dítěte. Jestliže se duše vychovává nesprávně, pak toto nesprávné 
přechází do tělesného stavu." (RS) Při společné práci na 3. a 4. přednášce z cyklu Metodika vyučování a životní podmínky výchovy (GA 308) se 
budeme zabývat podněty k tomu, jak na základě oživení vlastního vztahu k člověku, ke světu i k sobě samému sytit duši dítěte (především ve 
2. sedmiletí). Skupina volně navazuje na loňskou práci na 1. a 2. přednášce. Přečtení prvních dvou přednášek cyklu je doporučeno, ale není 
podmínkou účasti v kurzu. Jelikož se jedná o veřejné přednášky, je práce vhodná i pro případné anthroposofické začátečníky. Můžete si 
přinést vlastní knihu, ale namnožený text bude pro účastníky k dispozici. 

25 

T5 

Virve Eigo: Pravda, krása, dobro 
Na ideály pravdy, krásy a dobra se sice zpravidla rádi odvoláváme, ale často je považujeme za odtažité a pro skutečný život nepoužitelné. V 
životě přece musíme dělat kompromisy, řídit se praktickým rozumem, a ne nějakými ideály. Nebo snad ne? Ve skupině budeme společně číst 
7. přednášku ze Steinerova cyklu Živé poznání přírody (GA 220, Dornach 19. 1. 1923), která se právě těmito třemi ideály zabývá. Místo 
prakticky nepoužitelných a odtažitých pojmů v nich rozpoznáme kořeny našeho pozemského bytí, které nám ve skutečnosti pomáhají 
zvládnout praktický život a naše životní úkoly. Pracovní text bude pro účastníky k dispozici. 

25 

T6 

Andrej Szolgay: Hodnota waldorfského vzdelávania 
Prostredníctvom štúdia textov Rudolfa Steinera z knihy „Grundfragen der sozialen Dreigliederung“ (Základné otázky sociálnej trojčlennosti) sa 
budeme snažiť pochopiť hodnotu waldorfského vzdelávania z rôznych uhlov pohľadu. Je možné verejnosti preukázať výsledky tohto 
vzdelávania aj inak ako testovaním žiakov? Aký je jeho vplyv na rozvoj demokracie? Ako súvisí s pokrokom vo vede či zákonodarstve? Ako by 
ho bolo možné správne ohodnotiť v ekonomickom zmysle? Na tieto otázky budeme spolu hľadať odpovede, aby sme dokázali súčasnej 

20 

http://milan.m.horak@volny.cz/


spoločnosti vysvetliť prínosy waldorfu. 

T7 
Jan Boněk: Zamyšlení se nad smyslem kolegiální práce pro zdravý organismus celé školy 
Ve skupině se zaměříme na studium textů, které se vztahují k práci nejen celého kolegia, ale také k práci individuální pro zdravý organismus 
celé školy. V diskuzi můžeme sdílet vlastní zkušenosti a názory na tuto nedílnou součást života každé waldorfské školy. 

25 

T8 

Tsira Jirout, Anastázie Pešková: Utváření vyučování na základě poznání člověka – 3. přenáška 
Ve waldorfské škole usilujeme o vyučování v souladu s životními procesy žáka. V tomto ohledu má eurytmie a hudba v rámci vyučování 
blahodárné účinky. V přednášce R. Steinera pro učitele první waldorfské školy ze 14. 6. 1921 jsou tyto účinky přiblíženy v kontextu bytostných 
článků člověka. Na základě práce s textem se chceme zabývat tím, jak integrovat kvality, které přináší výuka hudby a eurytmie, do utváření 
epochového vyučování napříč předměty. Text je dostupný v knize „Utváření vyučování na základě poznání člověka“ vydané AWŠ 2019. 

20 

T9 

Jan Slavík: Biorytmy a biografie 
Pracovat budeme s knihou Vzít život do vlastních rukou od Gudrun Burkhard z nakladatelství Malvern, ale četbu doplníme činnostmi a 
rozhovory. Pokusíme se zorientovat ve vlastní minulosti a lépe rozumět své současné situaci. Pokud nám čas dovolí, v závěru vytvoříme návrh, 
jak zpracovávat biografii své školy, abychom mohli nabídnout tuto aktivitu u sebe v kolegiu. Knihu od Gudrun, svoje staré fotografie, 
vysvědčení, deníčky, hračky a vzpomínky bude vhodné mít s sebou. 

25 

T10 
Nicolai Petersen: Rudolf Steiner über Sprache / Rudolf Steiner o řeči 
Skupina nebude pracovat s jednou konkrétní přednáškou, ale zaměří se na několik relevantních textových úryvků z díla Rudolfa Steinera. 
Výchozí texty budou v němčině, ale k dispozici bude tlumočník. 

25 

 DOPOLEDNÍ SKUPINY (10:00 – 12:30)  

D1 Petra Fuková: 1. třída 35 

D2 Ilona Šťastná: 2. třída 35 

D3 Helena Kožušníková: 3. třída 
Účastníci by si měli přivézt flétnu! 

35 

D4 Radka Konířová: 4. třída 35 

D5 Alena Hrůzová: 5. třída 35 

D6 Petra Chotěborská, Renata Krásová: 6 třída  35 

D7 Jan Slavík: 7. třída 35 

D8 Dušan Pleštil: 8. třída obecně s těžištěm Z, Bi, CH, Fy 35 

D9 Sibylle Naito: Přechod mezi základním a středním stupněm 
Životní situace dítěte v přechodu z období třídního učitele na střední stupeň. Proměny pedagogické práce v souvislosti s tímto obdobím. 

35 

 ODPOLEDÍ SKUPINY (14:30 – 16:00)  

O1 Jiří Sadila: Žonglováním XOBĚ 
Hra rozvíjí hravost, a ta podporuje učení. Žonglování se všelijakými žonglo-hračkami nabízí sebepoznání, sebepřekonání a radost z objevování 
vlastního potenciálu. Přijmete výzvu naučit se něco nového? Dokážete víc, než se teď domníváte. Žonglovat budeme každý sám, ve dvojicích i 
společně ve skupině. Každý si vyrobí a odnese vlastní žonglovací pomůcku - flowerstick. Příspěvek na materiál 100 Kč. 

24 

O2 Iveta Sadecká: 7 druhů planetárních stromů 
Budeme vyrábět jednoduchý hudební nástroj – xylofon nebo zvonkohru ze 7 druhů stromů a skrze práci se dřevem dojdeme k hlubšímu 
pochopení kvalit a vlastností konkrétních stromů a jejich souvislostí s planetami. Naučíme se základy řezbářství, nauky o stromech a základy 
ekologie pro 6. a 7. třídu. Tento kurz potřebuje větší časovou kapacitu, je třeba přihlásit se i na skupinu P2! Příspěvek na materiál 200 Kč. 

15 



O3 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 pentatonickou flétnu - jak začínat s dětmi ve třídě, jednoduchá cvičení, hra nápodobou. 
Máte-li možnost, přivezte si vlastní pentatonickou (případně sopránovou) flétnu. Jednoduché doprovody písní na další nástroje (kantela, 
metalofon, xylofon). Počítejte s příspěvkem na notový materiál, pokud si jej budete chtít nechat (asi 50 - 60Kč). 

20 

O4 Ludmila Mildeová: Pohyblivé obrázky 
Zvolíme pohádku, bajku, básničku, příběh. Na tvrdý papír navrhneme svůj obrázek, vystřihneme okénko. Spodní otočný nebo vysouvací díl 
uvede děj do pohybu, postavy přicházejí a zase mizí. Využití v družině, ve třídě při výrobě čítanky nebo jen tak pro radost. K otevření této 
skupiny mě vede poznatek, že knížek s pohyblivými obrázky je stále nedostatek. Přivezte si své texty (třeba i v němčině), nůžky, kružítko a 
pastelky. Příspěvek na materiál 40 Kč. 

12 

O5 Virve Eigo: Co se dá, když se to nedá 
Povolání waldorfského učitele patří k těm, která jsou vlastně nezvládnutelná. Připravovat výuku na míru třídě a době, schůzovat s 
kolegiem, dozorovat na chodbách, udržovat kontakt s rodinami dětí, mít v pořádku všechno papírování, vzdělávat se dál, a krom toho ještě 
možná i starat se o rodinu, která na nás čeká doma — to se přece objektivně nedá. V pracovní skupině se budeme zabývat tím, jak je přece 
jen možné zvládnout nemožné — třeba tak, že pro sebe najdeme nové prameny síly, nebo že se naučíme rozpoznávat a vynechávat to méně 
podstatné, nebo že si věci dokážeme nově uspořádat. 

30 

O6 Milan Horák: Píšeme básně pro děti 
Jako každé umění, i psaní básní potřebuje krom inspirace též notnou dávku řemeslné dovednosti. Dvojnásob to platí, pokud chceme psát 
básně pro děti — ty totiž potřebují nejen básnický výraz, nýbrž i dětskému vědomí přiměřený rytmus, obrazy, myšlenkovou stavbu. Za pět dní 
letního kurzu se sice nestanete mistry dětských básní, ale ve společném cvičení a reflexi uděláte několik kroků na cestě, po níž se k takovému 
mistrovství dá za lidský život dojít. 

30 

O7 Jiří Moravec: Měditepectví 
Rozvíjení sebe sama prací s mědí. Příspěvek na materiál dle spotřeby. 

10 

O8 Michaela Rjabi: Průsvity do oken 
Je možno vybrat si ze tří druhů tvoření průsvitů, podle toho, jak je hedvábný papír lepen a vrstven, obtížnosti a časové náročnosti: 
1. Ten nejjednodušší a nejrychlejší, zvládnou i úplní začátečníci. Vlepování barevných papírků do předem nachystaných výřezů, možno 
překrývat a tvořit i plastičtější "muchlaný" vzor. Tímto způsobem, se nechá udělat v podstatě cokoli, co si člověk přeje a fantazii a možnostem 
se meze nekladou. 
2. Obtížnější a časově náročnější. Jde o kombinaci 1 (jen s tím rozdílem, že se vyplňují menší výřezy) s technikou vrstvení. Touto technikou 
jsou nejhezčí přírodní motivy se zvířaty. Jakákoliv zvířata se nejčastěji vyplňují vlepováním barevných papírků (obrovská možnost využít 
velkého množství barev a všech možných odstínů) a nejčastěji květiny se pak dotvářejí postupným vrstvením. 
3. Nejnáročnější na čas a preciznost. Postupným vrstvením vzniká plastický "3D" obrázek. Používá se co nejmenší možný počet barevných 
odstínů, které se postupně vrší na sebe a tím vznikají další a další odstíny. Podle času a přání, je možné si udělat i více různých průsvitů. 
Příspěvek na materiál 40 Kč. 

20 

O9 Jitka Tošovská: Mozaika 
Na mozaice vám ráda předám své zkušenosti s touto technikou. Materiál na výrobu bude k dispozici. Vyrobit si můžete desku na stolek, obraz, 
zrcadlo nebo ozdobit květináč (nádobu si prosím přivezte). Společné tvoření vás jistě navnadí na další práci. Výtvory větších rozměrů jsou 
obvykle těžší na přepravu. Domluvte si předem odvoz autem. Těším se na společné tvoření. Příspěvek na materiál 150 – 300 Kč (dle velikosti 

12 



výrobku). 

O10 Lenka Neradilová: Eurytmie pro životní pohodu 
Právě tak, jako učitel stojí jako individuální osobnost před každým dítětem, a svým vlastním procesem přeměny i prohlubováním se v tom 
lidském motivuje dítě k vůli pro vlastní sebepoznávání i radosti ze setkávání se s všelidským ve světě; stejně tak chci vést pozornost v eurytmii 
k prohlubování se sobě sám, též i v bytosti eurytmie: neb naše vlastní námaha i nadšení nejvíce oslovují životní síly všech bytostí kolem nás. 
Pro všechny, kteří chtějí poznávat Eurytmii jak skrze svou individuální osobnost formou základních impulsů a cvičení, ale také chtějí či 
potřebují opečovat svou bytost s pomocí hygienických a salutogenezních cvičení z oblasti vitální eurytmie. Pohodlné oblečení, zvídavost v 
pohybu, a vůle „to s Eurytmií“ zkusit vítána. 

15 

O11 Tsira Jirout, Anastázie Pešková: Tónová eurytmie 
Propojením hudby a pohybu k důvěře, vztahu k sobě a ke světu, jakožto pilíře zdravého dětství a pramen překonávání krizí. Nepřímo ale také 
budeme ve společné práci navazovat na ranní práci s textem (skupina T8), přičemž účast na ranní nebo odpolední části není na sobě přímo 
závislá. 

15 

O12 Helena Kožušníková: Matematika a český jazyk pro 7. a 8. třídu 
S sebou si vezměte rýsovací potřeby, dobré kružítko a dvě různobarevné propisky. 

30 

 PODVEČERNÍ SKUPINY (16:30 – 18:00)  

P1 Jiří Sadila: Žonglováním XOBĚ 
Hra rozvíjí hravost, a ta podporuje učení. Žonglování se všelijakými žonglo-hračkami nabízí sebepoznání, sebepřekonání a radost z objevování 
vlastního potenciálu. Přijmete výzvu naučit se něco nového? Dokážete víc, než se teď domníváte. Žonglovat budeme každý sám, ve dvojicích i 
společně ve skupině. Každý si vyrobí a odnese vlastní žonglovací pomůcku – flowerstick. Příspěvek na materiál 100 Kč. 

24 

P2 Iveta Sadecká: 7 druhů planetárních stromů 
Skupina navazuje na skupinu O2. Není možné se na ni přihlásit samostatně.  

15 

P3 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. 
Počítejte s příspěvkem na notový materiál, pokud si jej budete chtít nechat (asi 50 – 60Kč). 

20 

P4 Pavla Dvořáková: Zpěv na druhém stupni 
Nácvik jednoduchých kánonů a vícehlasých písní krok za krokem, doplnění zpěvu o rytmické aktivity. Propojení s tématy hlavního vyučování. 

30 

P5 Radka Konířová: Dramatizace vyprávěcí látky v 1. – 5. třídě 
Jak prolnout vyprávěcí a rytmickou část divadelním prožitkem. Přehled vyprávěcí látky na 1. stupni, přístupy k dramatizaci, praktická práce 
s texty, rolemi. Náplň práce skupiny podobná jako v roce 2019. 

20 

P6 Jan Boněk: Metodika dějepisu 
Ve skupině si zvědomíme jednotlivé dějepisné epochy ZŠ, proč se co v jednotlivých ročnících učí, jaké lze využít metody, formy práce a 
literaturu, či jak nakládat s učivem. Sdílení vlastních zkušeností je vítáno. 

30 

P7 Jiří Moravec: Měditepectví 
Rozvíjení sebe sama prací s mědí. Příspěvek na materiál dle spotřeby. 

10 

P8 Michaela Rjabi: Průsvity do oken 20 



Je možno vybrat si ze tří druhů tvoření průsvitů, podle toho, jak je hedvábný papír lepen a vrstven, obtížnosti a časové náročnosti: 
1. Ten nejjednodušší a nejrychlejší, zvládnou i úplní začátečníci. Vlepování barevných papírků do předem nachystaných výřezů, možno 
překrývat a tvořit i plastičtější „muchlaný“ vzor. Tímto způsobem, se nechá udělat v podstatě cokoli, co si člověk přeje a fantazii a možnostem 
se meze nekladou.  
2. Obtížnější a časově náročnější. Jde o kombinaci 1 (jen s tím rozdílem, že se vyplňují menší výřezy) s technikou vrstvení. Touto technikou 
jsou nejhezčí přírodní motivy se zvířaty. Jakákoliv zvířata se nejčastěji vyplňují vlepováním barevných papírků (obrovská možnost využít 
velkého množství barev a všech možných odstínů) a nejčastěji květiny se pak dotvářejí postupným vrstvením. 
3. Nejnáročnější na čas a preciznost. Postupným vrstvením vzniká plastický „3D“ obrázek. Používá se co nejmenší možný počet barevných 
odstínů, které se postupně vrší na sebe a tím vznikají další a další odstíny. Podle času a přání, je možné si udělat i více různých průsvitů. 
Příspěvek na materiál 40 Kč. 

P9 Jitka Tošovská: Mozaika 
Na mozaice vám ráda předám své zkušenosti s touto technikou. Materiál na výrobu bude k dispozici. Vyrobit si můžete desku na stolek, obraz, 
zrcadlo nebo ozdobit květináč (nádobu si prosím přivezte). Společné tvoření vás jistě navnadí na další práci. Výtvory větších rozměrů jsou 
obvykle těžší na přepravu. Domluvte si předem odvoz autem. Těším se na společné tvoření. Příspěvek na materiál 150 – 300 Kč (dle velikosti 
výrobku). 
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P10 Lenka Neradilová: Eurytmie a její rozmanitost 
Právě tak, jako učitel stojí jako individuální osobnost před každým dítětem, a svým vlastním procesem přeměny i prohlubováním se v tom 
lidském motivuje dítě k vůli pro vlastní sebepoznávání i radosti ze setkávání se s všelidským ve světě; stejně tak chci vést pozornost v eurytmii 
k prohlubování se sobě sám, též i v bytosti eurytmie: neb naše vlastní námaha i nadšení nejvíce oslovují životní síly všech bytostí kolem nás. 
Nejen pro eurytmistky, ale i pro všechny odvážné, co se nebojí ponořit se více do hlubin základních elementů bytosti eurytmie (například dle 
podkladů paní Dubach nebo Kisselev). Věnovali bychom se už širšímu rozlišení jednotlivých impulsů a podkladů, které lze v eurytmii nalézat. 
Pohodlné oblečení, případně závoj, nebo dva menší šátky vítány. Stejně jako vůle prohlubovat i rozšiřovat své obzory ve sféře bytosti 
eurytmie. 
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P11 Nicolai Petersen: Učební plán pro cizí jazyky od 1. do 4. třídy 
Výukové cíle a proměňující se metody v těchto 4 stupních. Skupina je koncipována pro cizí jazyky obecně a přinese příklady z vyučování 
angličtiny, němčiny a ruštiny. 
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P12 Sibylle Naito: Základní nálada jednotlivých tříd SŠ a utváření hlavního vyučování 
Jak napovídá již název, na konkrétních příkladech nahlédneme do možného uspořádání učebního plánu střední školy. 
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 VEČERNÍ PŘEDNÁŠKY (19:30 – 21:00)  

 Tomáš Jedlička, Dušan Pleštil, Nicolai Petersen  

 


