Úvodní slovo
Milí přátelé a příznivci waldorfské pedagogiky,
nedávné, první teplé dny mne inspirovaly ke zpěvu
písničky, kterou mají v oblibě naše děti….„Byla zima
mezi náma, ale už je za horama. Radujme se,
veselme se.“ Sluníčko svítilo a hřálo, roztávaly
hromady sněhu, z rozmrzlé půdy vykoukly první
sněženky a krokusy. Objevily se první včelky a zpěv
ptáčků přidal na síle. Ve vzduchu bylo zkrátka cítit
JARO. Všem se zlepšila nálada, zimní chmury
a deprese ustupovaly.
V těchto chvílích, kdy sepisuji tento úvodník, mě
však pohled do naší zahrady, kde leží cca 5 cm
nového sněhu a teplota se pohybuje hluboko pod
bodem mrazu, opět vrátil zpět do reality pokračující
zimy. … „Byla zima za horama, už je znovu mezi
náma….
To však nemění nic na tom, že je tu další číslo
Zvonku. Vychází sice o něco později, než bylo
plánováno (za což se omlouvám) a také v poněkud
zeštíhleném vydání. Rubriky Proč? a Vzdělávací
rubrika budou pokračovat v dalším školním roce.
Od září 2010 se také změní frekvence vydání
Zvonku – ze čtvrtletníku bude nově měsíčník.
V tomto čísle zjistíte, co se dělo a děje u Sluníček a
Permoníků ve WMŠ Rudolfov, pozadu nezůstanou
i školní waldorfské třídy, přesněji 1., 2., a 3. třída
ZŠW.
Velkonoc nám nastala,
bude brzy léto,
byla zima dost dlouhá,
bylo nám to líto …
Koleda z Hlinecka

Citát:
„Dej každému dni příležitost, aby se stal
nejkrásnějším dnem tvého života.“
Mark Twain

A co nás čeká? Nejbližší společnou velkou akcí
je 1. Velikonoční
jarmark.
Na
tomto
předvelikonočním setkání budete mít možnost
si v připravených dílnách vyrobit píšťalku, pomlázku
nebo jiný předmět vztahující se k jaru. Také se
budete moci potěšit s lidmi, kteří předvádí stará
řemesla, nakoupit drobné dárečky, poslechnout
si hudbu, zazpívat jarní písničky a ochutnat
velikonoční pokrmy. Pozvěte své příbuzné, známé
a přijďte se jarně naladit. Těšíme se na Vás.
Přeji všem sluníčkovou náladu.
Eva Jírovcová
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Zprávičky ze školky Rudolfov
Sluníčka
Od otevření naší MŠ uplynul již bez mála půl rok. Za tu dobu jsme společně s dětmi, ale i rodiči zažili spoustu
společných setkání, slavností, schůzek, oslav… A myslím, že tato setkávání byla vždy vzájemně obohacující. Jak se
děti více poznávaly, tak se třídní kolektiv více utužil. U Sluníček přibyly dvě nové holčičky - Ester Zoe Mášová a
Anežka Šestáková. Posílily tak ve třídě dívčí menšinu.
K tvůrčímu dění ve třídě
Pekli jsme martinské rohlíčky, perníčky na adventní
jarmark, novoroční chléb, lisovali jsme pomerančovou
šťávu, sušili křížalky. Také jsme si ve třídě zhotovili
„Alchymistickou kuchyni“ - pozorovali jsme, jak se na
pánvi cukr mění v karamel. V něm jsme si opražili
sezamová semínka.

Spirálka
O první adventní neděli jsme se společně s dětmi
i rodiči sešli u spirálky vonící po smrkovém jehličí
a perníčcích. Sváteční náladu podbarvila živá hudba,
zpěv a anděl, který děti na cestě po spirále
doprovázel. Atmosféra byla opravdu posvátná.
Mikuláš
5. 12. do naší MŠ zavítal sv. Mikuláš, anděl i čert.
Děti tuto návštěvu prožívaly s velkým respektem.
Některá očka se i zaslzela, ale všichni postupně před
Mikuláše předstoupily a se vším co bylo ze Zlaté
Nebeské
knihy
přečteno
souhlasily
a
slíbily,
že se polepší. No, uvidíme…
Vánoční setkání 22. 12. 2009
Posledním společným setkáním v loňském roce bylo
právě toto. Program dětí vystřídala vánoční hra
v podání rodičů. Myslím, že se všichni kulturně vyžili
a příjemně vánočně naladili. Ani chuťové buňky
nepřišly zkrátka. Vánočního punče a cukroví bylo pro
všechny dostatek.
Tříkrálové období

Semínka s dětmi sypeme i do ptačí budky na okně,
tedy, abych byla přesná, do kosí budky, jelikož
ji po celou dobu navštěvuje jeden, už řádně vypasený
kosík. Myslím, že by mu prospěl jarní půst.
Z včelího vosku jsme modelovali spirálky, vločky,
rampouchy, sněhuláky, lyže a sáně.
V akvarelovém malování zlatou na tříkrálové
koruny, zimní modrou a následně modrou s červenou.
Děti tak mohly zažít vznik fialové barvy.
Paní Zima k nám byla štědrá a tak jsme si do sytosti
užívali zasněženého kopce na zahradě. Většinou
neodolám a jízdu na všechny možné způsoby si užívám
s dětmi. Nahrnuté haldy sněhu jsme využili
k vyhloubení iglú. Mrazík dokáže přes noc vykouzlit
úžasné rampouchy. Malujeme s nimi do sněhu,
stavíme ledová království, a pravda, někdy i jejich
ochutnávka bývá nezadržitelná. Na veškeré dění
na zahradě pozorně dohlíží náš sněhulák.

Toto období děti prostoupilo natolik, že nás
provázelo po tři týdny. Už ráno si rozdělovaly role:
„Dneska budu Melichar“, „A já Baltazar…“ Přiměly
rodiče, aby s nimi koruny
vyráběly také doma
a některé děti chtěly s korunami na hlavě i spát.
Hromnice
Proměnou starého vzniká nové. Ze starých zbytků
vosku, které jsme roztavili, jsme vyrobili nové svíčky
„Hromničky“. Jednu jsme si postavili ve třídě za okno.
Děti nalepené na okenní tabulce vyhlížely zda
nezahlédnou nějaký blesk, abychom si mohli
hromničku zapálit…

Martinská slavnost
Po vyprávěné legendě o sv. Martinovi jsme
se společně s dětmi a rodiči vydali na cestu.
Doprovázeli nás martinské písně a světla vyrobených
lucerniček. Zastavil nás až plápolající ohýnek
se schouleným žebrákem. Nechyběl ani Martin
na bílém koni a martinský poklad v podobě sladkých
rohlíčků, o které se děti dělily. Tuto nápodobu jsme
mohli pozorovat již následující den. Děti rozlamovaly
chléb a jablíčka ze svačinky, dokonce i mýdlo, aby
se mohly podělit.
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Masopust
O masopustu jsme si užili spoustu legrace, her,
tvoření…Mohli jsme shlédnout spoustu originálních
masek. Nechyběla kobylka, ale většinově vedly
kočičky. Měla jsem trošku obavy, jelikož jsem byla
za bílou myšku. Ale naštěstí mi přilétla na pomoc
jedna včelička, která mi poskytla ochranu v podobě
svého žihadla a případnou skrýš u ní v úlu. Ostatně
i masopustní koblížky zaplnily kočičí bříška a já mohla
zůstat klidná. Před obědem se na zahradě konala
neckiáda. Nejatraktivnějším vozítkem byl bez pochyby
úžasný starý kufr. Den byl protkán slunečními paprsky,
alabastrové nebe, třpytící se zasněžená zahrada… Bylo
dost těžké odebrat se k obědu a zakončit tak
masopustní veselí.
Velké poděkování patří všem rodičům, kteří
se jakkoliv podíleli na výše zmíněných slavnostech,
svátcích,
narozeninových
oslavách
s
hraným
divadélkem, materiální pomocí, školkovém dění…
Moc a moc děkuji za Vaši pomoc, ochotu a nasazení,
čímž je naše společné dílo velmi obohaceno. Budu
velmi ráda, když bude tato spolupráce i nadále
pokračovat.

Narozeninovou slavnost měli:
Teošek Brcko

6. 1.

4 roky

Víťa Nádvorník

8. 2.

5 roků

Tomísek Avramov

13. 2.

3 roky

Kamilka Jášová

18. 3.

4 roky

Jakoubek Jírovec

19. 3.

3 roky

Markétka Boušková

2. 4.

4 roky

Narozeniny oslaví:

Co nás v nejbližší době čeká?
Vynášení Moreny
Velikonoční jarmark

21. 3. v 16:00hod. (Malý jez)
27. 3. (ZWŠ Máj)

S přáním vzájemného spoluprožívání se loučí
Pavla Janečková, třídní učitelka Sluníček

Permoníci
Co jsme všechno společně zažili?
Michaelskou slavnost, Martinskou slavnost, Adventní spirálu, Adventní jarmark, Mikulášskou slavnost, Vánoční
slavnost, Hromnice, Masopust, narozeninové oslavy.
Stručně z posledního měsíce:
Četli jsme i hráli pohádky: O kačence Schingebiss,
Paleček a jeho kamarádi.
Na Hromnice jsme vyrobili Hromničku ze zbytků
včelího vosku k nám do třídy, maličkou Hromničku
ve skořápce od ořechu si každý donesl domů.
Letos nám paní Zima nadělila spoustu sněhu,
s radostí si ho užíváme na školní zahradě – stavěli
jsme sněhuláka, hloubíme tunel, jezdíme z kopce
na bobech a lopatách (dokonce i rodiče vyzkoušeli
na masopust různá jezdítka: necky, lavory, kufr),
převážíme sníh kolečkem, pozorujeme krystaly ledu.

Užili jsme si i masopust: vyrobili jsme si masky
z papíru, upekli masopustní koláče, vesele jsme
dováděli, zpívali a tančili. Na úterní veselici děti přišly
v maskách od maminky a tatínka: včelka, motýlek,
beruška, kočička, tygr, orel, buvol, medvěd, pravěký
dinosaurus a doplnil je ledňáček. Kobližky pro nás
napekla p. Krajánková, které patří velký dík, rozdělili
jsme se o ně i se Sluníčky.
Také k nám přijela pohádka – třeťáčci ze ZWŠ
s pohádkou Sněhurka a sedm trpaslíků. Moc děkujeme
za krásný zážitek a těšíme se na další pohádku!!
Nyní jsme v předvelikonočním postním období –
čeká nás práce se dřevem. Začneme brousit hrany
dřevěných kostek, práce s pilníkem zdá se mi pro
začátek nejbezpečnější.
Velký dík patří všem rodičům, kteří se podíleli
na přípravách slavností, zajištění pomůcek, materiálu,
občerstvení…
Narozeniny v březnu budou slavit:
Vojtík Bezpalec a Friedrich Bürgers.
Těším se, že se sejdeme na velikonočním jarmarku,
do té doby s dětmi ve školce budeme smýčit, péct
preclíky,
vyrábět
velikonoční
dekorace,
také
se pustíme do Moreny, kterou vyneseme na Smrtnou
neděli.
Adéla Havlová, třídní učitelka Permoníků
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Zprávičky ze školy
Masopust v 1. třídě
Copak jste nás nepoznali? Jsme to doopravdy my, žáci první třídy!
Společně jsme si také přichystali ovocný salát mládí,
díky kterému budeme vypadat stále svěže, popíjeli
jsme nápoj dobré nálady a v poledne jsme poobědvali
výborný loupežnický guláš z kotlíku pana Kabíčka.
Také jsme zpívali masopustní písničky, naučili
se veselé básničky a hráli spoustu zábavných her.
Masopustní zábavy se pro nemoc nemohly účastnit
naše dvě spolužačky Esterka s Petruškou, na které
jsme však po celou dobu mysleli a spravedlivě jim
nechali část pohádkového pokladu.
Ve škole se však také pilně učíme a všichni
už umíme velmi dobře sčítat, odčítat, psát a číst různá
písmenka a spoustu dalších věcí. Už vůbec nejsme
žádní prvňáčci, ale PRVŇÁCI!!

První tři Takhle nastrojené jste nás mohli spatřit
u naší jeskyně plné netopýrů, kterou hlídali dva zuřiví
draci a ve které byl ukrytý ohromný poklad. Ten jsme
však získali až po splnění úkolů, které na nás během
dopoledne čekaly.

Touto cestou bych také ráda poděkovala všem
rodičům, kteří se podíleli na přípravě masopustu
a pomohli tak pro děti připravit nezapomenutelnou
pohádkovou jeskyni.
Rodičovské schůzky v první třídě: 12. 4., 10. 5.
a 7. 6. vždy v 18:00 hodin.
Petra Fuková, třídní učitelka 1. třídy

Co prožila a prožívá 2. třída?
Od posledního článku do zpravodaje uplynula dlouhá doba. Loučili jsme se v počátku doby světel a nyní,
nedlouho po jejím skončení, se pokusím v krátkosti popsat co vše jsme za tento čas společně prožili.
V první epoše českého jazyka jsme se hravě
a rytmicky seznámili s abecedou a osvojili jsme
si psaní a čtení malého tiskacího písma. Zabývali jsme
se samohláskami a zjistili jsme, že mohou společně
vytvářet také dvojhlásky. Ve druhé epoše jsme
se seznámili s tvrdými a měkkými souhláskami a učili
jsme se je správně používat ve slovech a větách.
V této činnosti budeme pokračovat až do konce
školního roku. Víme už také, jaký je rozdíl mezi větou
tázací, rozkazovací a oznamovací. Vrcholem druhé
epochy mateřského jazyka byla krásná čítankové
slavnosti. Dětem byla slavnostně předána jejich první
čítanka, kterou pro své ratolesti s láskou, tajně
a ve svém
volném
čase
vlastnoručně
napsali
a ilustrovali jejich rodiče. Čítanku jsme společně
s napětím prolistovali a přečetli si její první kapitolu.
Čeká nás příběh - dobrodružství – malého zajíčka
a veverky a těšíme se na jeho pokračování, kterého
se již zanedlouho dočkáme.
V druhé epoše matematiky jsme procvičovali
dovednosti z epochy předešlé a velmi pilně jsme
se věnovali především malé násobilce.
Děti si při hodinách rukodělných činností vyrobily
malou pomůcku – násobkový kruh - kterou poté velmi

často využívaly při vyvozování násobkových řad
od 1 do 12. Násobilku procvičujeme všemi možnými
způsoby a oslovujeme co nejvíce smyslů, aby pro nás
její učení nazpaměť, které nás nakonec čeká, bylo
co nejsnazší. Vedle rytmického počítání, recitujeme
také matematické básničky a v neposlední řadě
využíváme i prstových her. Zjistili jsme totiž, že se
naše tělo, či jeho části, může snadno proměnit
ve velmi důmyslné počitadlo. Společně s násobilkou
se snažíme přijít na kloub i dělení, neboť jsme odhalili,
že skřítek Dělínek provádí přesně opačnou činnost
nežli jeho kamarád skřítek Násobílek. Od té doby
je nám dělení přece jen bližší a není již takovou
záhadou. Procvičovali jsme nadále i rozklad čísel, jehož
znalost nám pomůže při sčítání a odčítání s přechodem
desítky.
V druhé epoše kreslení forem jsme pokračovali
v práci s níž jsme se seznámili v epoše předešlé, a to
v zrcadlení. Zpočátku jsme formy zrcadlili vertikálně,
tedy zprava doleva a naopak, ale postupně jsme
vyzkoušeli i symetrii horizontální, tedy shora dolů
či opačně. Tento předmět začal děti velmi oslovovat.
Zřejmým se to stalo právě během této epochy, kdy
se dá doslova hovořit o „společné práci“ s velikým
zaujetím, pečlivostí a trpělivostí. Nebylo snad nikoho,
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komu by se kreslení nedařilo a to velké nadšení neslo
všechny do jednoho. A tak se sešity plnily jako
zázrakem harmonickými formami. Uvidíme jaké
zážitky na nás ještě čekají po tomhle dobrodružství
v epoše poslední.

Stručnost mne nutí, abych tentokrát nezmínil ostatní
předměty a také vynechal všechny slavnosti a další
akce, které doposud proběhly, a jež prožíváme
společně s dětmi i rodiči. Je mi to líto, hlavně
s ohledem na nedávný masopust, o kterém bych rád
napsal alespoň pár řádek. Snad někdy příště. Podle
všeho se zdá, že paní Zima se s námi pomalu loučí
a další roční období už na sebe nenechá dlouho čekat.
Děkuji rodičům za jejich trvalou pomoc a podporu
a přeji všem milé prožití nadcházejícího jara.

Radim Jírovec, třídní učitel 2. třídy

Zvláštní poděkování: Chtěl bych velmi poděkovat
všem rodičům, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli
k přípravě masopustu, zejména pak těm, kteří
se podíleli na proměně třídy. Díky Vám děti prožily,
myslím si, velmi pěkný den jako zvířátka v krásném
voňavém lese. Těším se na další spolupráci.

Řemesla a masopust ve 3. třídě
Třeťáci se pustili do praktického poznávání světa. V září obdělali políčko a zaseli obilí, v lednu v matematice měřili
vzdálenosti svým tělem i vlastnoručně vyrobenými metry a v únoru se seznamovali s řemesly.
V nové V epoše řemesel poznali práci pekaře, kováře, tesaře, truhláře, zedníka, hrnčíře a ševce. Při masopustu
16. 2. se třída proměnila zásluhou rodičů za koordinace p. L. Struskové v řemeslný trh se stánky, ve kterých mistři
řemesel předvedli své umění a všechny děti si mohly vyzkoušet, jak pevná je kůže v brašnářské dílně (p. Lettová),
jak se odlévají cínové figurky (Struskovi), jak krásné je dřevo a česká švestka předčí svou barevností mnohá exotická
dřeva a jak sladký je život v cukrářské dílně (p. Fiktusová). Všechny děti byly také reprezentanty různých řemesel
a představily svá řemesla krásně poeticky:
Švadlena
(K. Fuková)

Kominík
(L. Marek)

Pekařka
(B. Plojharová)

Nůžky, jehla, nitka bílá,
švadlenka už šaty stříhá,
přišít knoflík, zašít díru,
ještě musím vzít i míru,
šaty už mám hotové,
teď už stříhám na nové.
Švadlenka má prsty hbité,
nezamotá žádné nitě.
Při práci jí pomáhá
zpěv a dobrá nálada.

Černý člověk s bílou čapkou
potkáváš ho s velkou štětkou.
Kdo ho vidí,
za knoflík se rychle chytí
a spoustu štěstí hnedka má.
A kominík mu radu dá,
jak vyčistit komíny
a moci péct koblihy.

Já jsem mladá pekařka,
ráda peču vánočky.
Když vám bude u mne chutnat,
příště budou vdolečky.

Cukrář
(M. Krajánek)
Cukrář stojí ve svém krámu,
ten vám prodá marcipánu.
Marcipán je velmi sladký,
jako perník a med taky.

Kovář
(E. Mejta)
Básně píšu kladivem
a mám velkou sílu.
Kovám koně, dělám nože,
někdy meče, ach můj Bože.
Doufám, že však k stáru
nebudu mít kýlu.

Košíkářka
(A. Kortusová)
Tam kde se řeka pozvolna kroutí,
košíkář nařeže si proutí.
Strom na proutí jmenuje se vrba,
než vyroste, je to dlouhá doba.
Než košíkář do práce se dá,
každý proutek pečlivě oloupá.
A pak jen plete, košíky,
nůše, ošatky,
prostě to, co chcete.

Radka Konířová, třídní učitelka 3. třídy
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Užitečné kontakty
ZŠW a MŠ ČB o. p. s. při ZŠ Máj II, M. Chlajna 23, České Budějovice
Milena Vlčková - ředitelka ZŠW a MŠ
GSM: 725 071 245, 723 527 514 soukr.
Eva Jírovcová
GMS: 725 523 104
Tř. učitelé – společně
GSM: 725 071 243
Družina – společně
GSM: 725 071 244
Jídelna – odhlašování obědů
tel.: 385 311 066, 385 103 246
WMŠ Rudolfov
Anna Veverková – vedoucí učitelka
Pavla Janečková – tř. učitelka Sluníček
Adéla Havlová – tř. učitelka Permoníků
Eva Hešíková – výdejna jídla

GSM:
GSM:
GSM:
GSM:

Waldorfské třídy při MŠ Nerudova
E. Chlachulová - ředitelka MŠ
Jídelna - odhlašování obědů
Radka Mojhová – tř. učitelka Skřítků
Marie Fidrová – tř. učitelka Broučků

tel.: 387 426 020 + přepojení na třídy
tel.: 387 424 595
GSM: 777 671 556
GSM: 777 880 245

725
731
776
721

523
774
746
387

105
886
101
387

Kalendárium
BŘEZEN 2010
DATUM

HODINA

Úterý
16. 3. 2010

Neděle
21. 3. 2010

24. 3. –
26. 3. 2010

MÍSTO
bude upřesněno

19:00

Informativní schůzka nejen pro rodiče budoucích žáků
6. tř. ZŠW

ZŠW, Č. B.

16:00

Vynášení Moreny. Společná akce 1. – 3. třídy ZŠW a
WMŠ Rudolfov.

Malý jez, Č. B.

bude upřesněno

Středa
17. 3. 2010

AKCE
Přednáška PhDr. Anežky Janátové:
"Duše dítěte v naší době." Srdečně zve o. s. W-collegium.

Dny otevřených dveří - otevřené vyučování.
viz letáček
Návštěva ve vyučování pro rodiče.
www.waldorfcb.cz Před účastí kontaktujte předem p. ředitelku Mgr. Milenu
Vlčkovou

Sobota
27. 3. 2010

10:00
–
15:00

Úterý
30. 3. 2010

15:00
–
15:45

ZŠW, Č. B.

1. Velikonoční jarmark
Velikonoční tvořivé dílny ke svátkům jara nejen pro děti. Opět
s občerstvením a prodejem na stáncích. Novinkou je kavárna ZŠW, Č. B.
6. tř. ve stylu 30. let.

Ukázková hodina anglického jazyka pro děti.
Před účastí kontaktujte předem p. ředitelku Mgr. Milenu
Vlčkovou vlckova@waldorfcb.cz, více viz letáček na
www.waldorfcb.cz

ZŠW, Č. B.

KVĚTEN 2010
Úterý
Přednáška PhDr. Anežky Janátové:
bude upřesněno
18. 5. 2010
"Duše dítěte v naší době." - Srdečně zve o.s. W-collegium.

bude upřesněno
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