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

T1 

Vlastimil Trnka: Okultní fyziologie, 2. přednáška 
V textové práci se budeme zabývat druhou přednáškou Rudolfa Steinera z roku 1911 z cyklu Okultní fyziologie. Jejím tématem je systém 
srdce, sleziny, jater a žluči a jejich vztah k planetám. Textovou práci doprovodíme vnímáním planetárních kvalit pomocí muzikoterapeutických 
nástrojů. 

25 

T2 

Milan Horák: Záchrana jevů 
Vztah člověka k jeho tělu přímo vyplývá z jeho vztahu k celému tělesnému světu. Základní náladou tohoto vztahu je ovšem pro dnešního 
člověka pocit odcizení — stavíme se do světa jako pasivní pozorovatelé jeho dění, vytváříme si o něm představy, popisujeme ho 
matematickými modely, ale jeho podstatu považujeme za nedosažitelnou, ba nepodstatnou. Poznávat podstatu světa a překonávat své 
odcizení vůči tělesnosti se pokusíme společnou prací s pasážemi knihy Záchrana jevů anglického antroposofa Owena Barfielda. Výtisk knihy si 
prosím přineste svůj (v libovolném jazyce, jemuž rozumíte). České vydání knihy (Malvern 2018) je ještě dostupné na knižním trhu; případně si 
je do 9. července můžete objednat i u mne (milan.m.horak@volny.cz). Skupina je přednostně určena pro účastníky kurzu „Pedagog – 
mediální poradce.“ 

30 

T3 

Dušan Pleštil: Umění morální a fyzické výchovy  
V této přednášce (Haag 19. listopad  1923,  z GA 304a) hovoří Rudolf Steiner o metamorfóze morálních sil v průběhu vývoje dítěte. Ukazuje, 
jak hluboce souvisejí naše mravní síly s volními silami, a ty jsou zas proměněnými silami, jež jsou činné ve fyzické tělesnosti. Ač jde o 
pedagogickou přednášku pro veřejnost, objevují se zde nezvyklé pohledy na dětský vývoj, které dají tušit blížící se Vánoční sjezd nově 
zakládané Anthroposofické společnosti,  a tedy další milník Steinerova života. Český text bude možné získat v rámci práce skupiny. 

25 

T4 

Ondřej Ševčík: Metodika vyučování a životní podmínky výchovy 
V pěti přednáškách proslovených v roce 1924 na vychovatelském zasedání ve Stuttgartu se Rudolf Steiner pokusil naznačit celého ducha 
pedagogiky, který má vyplývat z anthroposofie. Společnou prací na 5. přednášce (doplněnou o úryvky z prvních čtyř textů cyklu) budeme 
hledat impulzy pro sebevýchovu i naši práci ve školách. Skupina volně navazuje na práci z předchozích let. Přečtení 1. – 4. přednášky 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: Pastorálně medicínský kurz, 4. přednáška 
Člověk si od sebe těžko dokáže odmyslet své tělo. Zároveň má ale pocit, že jeho tělo nevyjadřuje ještě jeho pravou bytost. Jaké síly utvářejí 
naše tělo? A kdo jim vládne? Během našich setkání se budeme věnovat hlavně 4. přednášce Pastorálně-medicínského kursu, kde Steiner 
popisuje, jaké rozmanité síly během životních sedmiletí utvářejí lidské tělo a pomáhají člověku stávat se čím dál více sebou samým. Všechny 
pracovní texty budou pro účastníky k dispozici. Naše letošní téma volně navazuje na loňskou textovou skupinu „Pravda,láska a dobro“ 

25 

T6 

Michaela Lamaczová: Tajemství pohybu 
„Necháme-li mladé lidi pouze si hrát, cvičit a sportovat, aniž by byl pohyb nesen mravními silami, pak člověk tyto síly odevzdá silám země. Tělo 
zatvrdne, oduševnělost zakrní a duch, jakožto tvořivý princip, vyschne.“ Budeme se zabývat textem Rudolfa Kischnicka, který velmi 
srozumitelně a do  hloubky popisuje podstatu a výběr tělesných cvičení tak, aby odpovídala tomu, co duše dítěte v určitém věku potřebuje 
rozvinout. 

25 

T7 

Dana Špičková: Tělo jako nástroj duše ve zdraví a nemoci 
Budeme se zabývat 1. přednáškou o trojčlennosti lidského organismu z knihy Waltera Bűhlera: „Tělo jako nástroj duše ve zdraví a nemoci“. 
Který orgán těla je sídlem lidské duše? Jaké přednosti má naše hlava? Jaké jsou protiklady v lidském organismu? Je systém končetin nástrojem 
vůle? S těmito i dalšími otázkami se setkáme při práci s tímto textem. Kniha vyšla v českém jazyce již 2x (nakl. Baltazar v r. 1993 a nakl. Fabula 

25 

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


2012). Kdo má, může si knihu přivézt. Vzhledem k povaze textu je tato skupina vhodná i pro úplné „začátečníky“. 

T8 

Jitka Radová: Svět jako výsledek rovnovážných působení 
Duchovní bytosti, které chtějí našemu vývoji pomáhat v souladu s Božím záměrem, ctí naši svobodnou vůli a ve věku duše vědomé čekají, až 
je o pomoc požádáme. O tom mluví Rudolf Steiner opakovaně na mnoha různých místech. Jsou ale i duchovní bytosti, které se o člověka 
starají způsobem jiným, bez pozvání. Něco více se o tom, co a jak pro nás lidi dělají, se můžeme dovědět při práci na textu 2. přednášky z cyklu 
Svět jako výsledek rovnovážných působení. 

25 

T9 
Uwe Buermann: Mediální výchova na waldorfských školách 
Na základě dvou přednášek Rudolfa Steinera nahlédneme na duchovní pozadí současného technického vývoje, abychom lépe pochopili, co je 
naším úkolem při mediální výchově na waldorfských školách. Textová práce bude probíhat v německém jazyce. 

25 

 DOPOLEDNÍ SKUPINY (10:00 – 12:30)  

D1 Beáta Krejzová: 1. třída 30 

D2 Helena Kožušníková: 2. třída 30 

D3 Zdena Sýkorová: 3. třída 
Účastníci by si s sebou měli přivézt pastelky a pentatonickou nebo sopránovou flétnu! 

30 

D4 Renáta Blaschke: 4. třída 
Účastníci by si měli přivézt flétnu a pastelky. 

30 

D5 Alena Hrůzová: 5. třída 30 

D6 Pavla Grajová: 6.  třída  30 

D7 Michaela Lamaczová: 7. třída 30 

D8 Dušan Pleštil, Ondřej Ševčík, Petra Chotěborská:  8. a 9. třída s profilovými předměty Čj+DU, Bi, Z, CH 
Po společném úvodu věnujeme každý den jednomu z předmětů. Bude ale také možné paralelně diskutovat o různých obecnějších tématech 
týkajících se tohoto věku dle potřeb a dotazů účastníků. 

30 

D9 Sibylle Naito: Tělo v prostoru a čase 
Jak "obýváme" své tělo v dětství, dospívání i později?  Jak se v našem těle odráží denní, měsíční a roční rytmy? Otázky, které mají esenciální 
význam pro tvorbu našeho vyučování. 

25 

D10 Jiří Moravec: Měditepectví 12 

D11 Eva Zdražilová: Družina – neoddělitelná součást školy 
V teoretické části se budeme zabývat vývojem dětí a obsahem družinové práce. V praktické části nastoupíte do kolotoče družinového tvoření 
(s sebou nůžky, řezbářský nůž, pastelky, strouhátko a příspěvek na materiál 200 Kč). 

20 

D12 Tomáš Kuba: ŠVP a koncepce mediální výchovy 
Skupina je určena pouze pro účastníky kurzu „Pedagog – mediální poradce“. 

25 

 ODPOLEDNÍ SKUPINY (15:00 – 16:30)  

O1 
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. 

30 

O2 
Jitka Tošovská: Ruční práce v 1. třídě 
Nahlédneme do pracovních činností v první třídě. Společně si vyrobíme pomůcky. Vyzkoušíte si tkaní i pletení. 
Příspěvek na materiál 250 Kč/os. 

18 



O3 

Michaela Rjaibi: Vlna – mokré a suché plstění a filcování 
Ukážeme si, jak děti seznámit s vlnou, jejím zpracováním a využitím. Vyrobíme si první "ovečkový" obrázek z vlny a filcu (1. třída), ve 2. – 
3. třídě seznámíme děti s mokrým plstěním a vyrobíme si jednoduchý kuličkový náhrdelník. Ve vyšších třídách pak můžeme s dětmi  vyrobit 
podtácek nebo květinovou brož, za pomoci mokrého plstění na plochu bez vnitřní vložky. Posledním krokem je použití vnitřní vložky, kterou 
používáme při plstění palčáků nebo bot. My si touto technikou uplstíme kapsičku/peněženku/pouzdro. Budete potřebovat mýdlo a ručník. 
Příspěvek na materiál dle spotřeby. 

18 

O4 
Vladimíra Šturmová: Knižní vazba 
Harmoniková, třepetavá, motýlí, kapsová i bubínková – jednoduché, starobylé knižní vazby Dálného východu. Jejich postupný vývoj, užití a 
výroba. Příspěvek na materiál dle spotřeby. 

14 

O5 

Dana Špičková: Kreslení forem 
Co vše můžeme u žáků rozvíjet při kreslení forem? Jak působí jednotlivá cvičení na nás samotné? V pěti setkáních projdeme cestu od 
„záznamů pohybu“ pomocí rovných a oblých čar, přes kruhové a symetrické formy, splétané formy langobardských kameníků až k volné, 
individuální linii. Budeme se snažit odhalit řád a charakter každé z forem a umělecky jej uchopit. Ve zpětné vazbě pak budeme hledat 
odpovědi na výše položené otázky. Pracovat budeme na papírech formátu A3 tužkou, pastelkami i voskovkami. 

25 

O6 
Vlastimil Trnka: Práce se dřevem 
V práci se dřevem se budeme věnovat vyřezávání plastického reliéfu forem, které kreslí děti ve 3. - 5. třídě. Příspěvek na materiál 100 Kč/os. 

12 

O7 

Dagmar Čížková, Jan Boněk: Rytířská slavnost v šesté třídě 
V semináři si budeme povídat o tom, jak je možné provést děti jejich dalším životním mezníkem – dvanáctým rokem. Co je vlastně klíčovým 
vkladem rytířství a jak se tyto nejvyšší ideály mohou uplatnit v pedagogice? Za jakých podmínek se slavnost může pro děti stát pravdivou a 
může je nasměrovat na celoživotní cestu naplňování těchto ideálů? Projdeme si společně, jak ideály rytířství zakomponovat do praktických a 
uměleckých činností – nácvik tance, šerm, šití šatů, výroba mečů, skládání básní, tvorba erbu, psaní erbovních pověstí. Podíváme se, jak vše 
propojit s výukou dějepisu a dalších předmětu. V rámci semináře proběhne krátká ochutnávka výuky šermu a seznámíme vás i se základy 
heraldiky. 

25 

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

25 

O9 
Pavla Dvořáková: Sborový zpěv ve vyšších třídách 
Věnovat se budeme nácviku kánonů a vícehlasých písní krok za krokem. Zpěv doplníme o rytmické aktivity. Témata písní propojíme s hlavním 
vyučováním.  

25 

O10 
Anastázie Pešková: Hlásková eurytmie – zvěrokruh 
Kde a jak působí kosmické síly v našem těle? Utváření gest a hlásek nám pomůže se s těmito silami v nás i mimo nás propojit. Projdeme celým 
zvěrokruhem a skrze eurytmický pohyb jej přivedeme do vědomí naší tělesnosti. 

17 

O11 
Jiří sadila: Cirkusem šup z těla, šup do těla 
Budeme zkoušet i pozorovat, zkoumat i vlastním tělem zažívat vliv a přínosy žonglování. Budeme si hrát a čeká nás i jeden praktický výstup. 
Také si každý něco hezkého vyrobíme. S sebou si přineste své oblíbené žonglo-hračky. Příspěvek na materiál 100 Kč/os. 

24 

O12 Heike Oberschelp: Malování suchým pastelem v jednotlivých třídách 25 



Jak nechat žáky barevně tvořit do epochových sešitů tak, aby pro ně byly barvy při práci dobře uchopitelné? Malování a kreslení suchým 
pastelem v návaznosti na epochy 1. – 8. třídy. To vše z perspektivy třídního učitele. Lektorka není profesionální umělkyní, ale má 32 let praxe 
jako třídní učitelka. 

O13 

Alena Mužíková: Základy Bothmerovy gymnastiky a pohybové hry 
V několika společných setkáních se pokusíme proniknout do základních principů Bothmerovy gymnastiky a do celkového pojetí tělesné 
výchovy na waldorfských školách. Seznámíte se nejen se základními cvičeními, ale především se budeme zabývat uchopením prostoru a jeho 
vnímání prostřednictvím jednoduchých pohybových a průpravných her. Vřele doporučuji pohodlné sportovní oblečení a obuv. 

25 

O14 
Tomáš Kuba: ŠVP a koncepce mediální výchovy 

Skupina je určena pouze pro účastníky kurzu „Pedagog – mediální poradce“. 
25 

 PODVEČERNÍ SKUPINY (17:00 – 18:30)  

P1 
Sibylle Naito: Podpora samostatnosti, výchova ke svobodě 
Příprava hodiny, struktura hodiny, práce v sešitě, diskuse ve třídě, skupinová práce, úkoly . . . atd. Práce s dětmi, které potřebují naši pomoc. 

25 

P2 
Jitka Tošovská: Ruční práce ve 2. a 3. třídě 
Nahlédneme do pracovních činností druhé a třetí třídy. V této skupině budeme háčkovat jako druháci, vytvoříme si návrhy a upleteme čepice. 
Příspěvek na materiál 250 Kč/os. 

18 

P3 

Michaela Rjaibi: Vlna – mokré a suché plstění a filcování 
Ukážeme si, jak děti seznámit s vlnou, jejím zpracováním a využitím. Vyrobíme si první "ovečkový" obrázek z vlny a filcu (1. třída), ve 2. – 
3. třídě seznámíme děti s mokrým plstěním a vyrobíme si jednoduchý kuličkový náhrdelník. Ve vyšších třídách pak můžeme s dětmi  vyrobit 
podtácek nebo květinovou brož, za pomoci mokrého plstění na plochu bez vnitřní vložky. Posledním krokem je použití vnitřní vložky, kterou 
používáme při plstění palčáků nebo bot. My si touto technikou uplstíme kapsičku/peněženku/pouzdro. Budete potřebovat mýdlo a ručník. 
Příspěvek na materiál dle spotřeby. 

18 

P4 
Vladimíra Šturmová: Knižní vazba 
Harmoniková, třepetavá, motýlí, kapsová i bubínková – jednoduché, starobylé knižní vazby Dálného východu. Jejich postupný vývoj, užití a 
výroba. Příspěvek na materiál dle spotřeby. 

14 

P5 

Uwe Buermann: Epocha „Dějiny filmu“ v 8. třídě 
Epocha "Dějiny filmu" vhodným způsobem doplňuje dějepisné, fyzikální (epocha optiky) i přírodopisné (oko a zrak) vyučování v 8. třídě. 
Předpřipravené materiály budou k dispozici v takové podobě, aby účastníci mohli obdobnou epochu i ve svých školách. Skupina je 
přednostně určena pro účastníky kurzu „Pedagog – mediální poradce“, její kapacita je ale dostatečná. 

40 

P6 
Dagmar Čížková: Šití zvířat 
V semináři si projdeme podrobně metodiku šití zvířat v šesté třídě. Vlastnímu vytvoření střihu bude předcházet pozorování formy a pohybu 
vybraného zvířete. Poté bude následovat ruční šití a vycpávaní těla zvířátka ovčí vlnou. Příspěvek na materiál 150 Kč/os. 

20 

P7 

Výroba mečů – možnost pouze pro zájemce ze skupiny O7  
Výroba mečů pro rytířskou slavnost šesté třídy je propojena s předcházejícím seminářem. Při vlastní výrobě se účastníci doví, proč je důležité, 
aby na meči odvedly co největší díl práce samy děti, proč je meč "tak těžký" a jaké je nutno dodržet technické parametry, aby s meči bylo 

možné skutečně šermovat. Společně se zamyslíme, jaké dovednosti se u dětí při šermu rozvíjejí. Příspěvek na materiál 120,- Kč/os. 

12 

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. 
3. třída - kánony, zavádění dvojhlasu, písně řemeslnické a židovské. Hudební nálady ve 4. a 5. třídě (hudba severská, hudba starých kultur - 

25 



Indie, Persie, Řecko). Hra na nástroje i pro neškolené hráče (jak jednoduše doprovodit písně na kytaru, metalofon, violoncello). Počítejte s 
příspěvkem 50 – 60 Kč na notový materiál, pokud si jej budete chtít nechat (asi 50 - 60Kč). Dovednost hrát na hudební nástroj (flétna, kytara, 
housle, cello, lyra...) je velmi vítaná, není však podmínkou účasti. Máte-li možnost, přivezte si vlastní nástroj, také zobcové flétny všech 
ladění využijeme.  

P9 

Renáta Blaschke: Slovenské ľudové tance 
Ľudový spev a tanec ako možná cesta k poznaniu koreňov národa, ako doplnok k telesnej výchove a eurytmii pre žiakov. Spevom slovenských 
trávnic napomôžete svojmu kovidom zoslabenému dychu, spevom tercie podporíte svoj cit pre ladenie, v terciovom speve hľadáte súzvuk s 
iným človekom/s ľuďmi. Slovenský tanec - tento rok zo stredného Slovenska (naposledy Karička z východu :-))), v súzvuku spevu a tanca sa 
pokúsime spoločne vytvoriť niečo krásne, čo nám urobí radosť 

30 

P10 
Anastázie Pešková: Tónová eurytmie – C dur stupnice a intervaly 
Krajina těla a duše jako výraz ducha - kde "bydlí" jaký tón a jaké jsou mezi nimi vztahy a jaká nálada. Tónová výška jako nádech a výdech. 
Necháme rozeznít náš nástroj tóny lidových písní, jakožto základ pro "náš dům". 

17 

P11 
Jiří sadila: Cirkusem šup z těla, šup do těla 
Budeme zkoušet i pozorovat, zkoumat i vlastním tělem zažívat vliv a přínosy žonglování. Budeme si hrát a čeká nás i jeden praktický výstup. 
Také si každý něco hezkého vyrobíme. S sebou si přineste své oblíbené žonglo-hračky. Příspěvek na materiál 100 Kč/os. 
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P12 

Heike Oberschelp: Malování akvarelovými barvami pro žáky od 6. třídy 
Jak uvést žáky do práce s akvarelem? Jaké dovednosti se při práci s barvou procvičují, jak lze rozvíjet předlohu i v případě, že žák neumí dobře 
kreslit? Které materiály jsou smysluplné? Tyto a podobné otázky můžeme společně probrat z perspektivy třídního učitele. Lektorka není 
profesionální umělkyní, ale zkušenou třídní učitelkou, která již 35 let maluje sama pro sebe  podle motivů Hennyho Gecka a skic Rudolfa 
Steinera. 
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P13 

Alena Mužíková: Základy Bothmerovy gymnastiky a pohybové hry 
V několika společných setkáních se pokusíme proniknout do základních principů Bothmerovy gymnastiky a do celkového pojetí tělesné 
výchovy na waldorfských školách. Seznámíte se nejen se základními cvičeními, ale především se budeme zabývat uchopením prostoru a jeho 
vnímání prostřednictvím jednoduchých pohybových a průpravných her. Vřele doporučuji pohodlné sportovní oblečení a obuv. 
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 VEČERNÍ PŘEDNÁŠKY (20:00 – 21:30)  

 Dušan Pleštil, Nicolai Petersen  

 


