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Kdo rádi výletujete a máte děti,
které rády zažívají dobrodružné
výpravy společně s dalšími kama-
rády, čtete tyto řádky ve správný
čas.

Je nás více rodin, které mají rá-
dy společné výlety. Časopis nás
může dát dohromady a umožnit
snazší domluvu. Společně
s Mirkou jsme vymyslely první vý-
let. Pokud se vám nehodí

dubnový termín, ale máte zájem
přidat se v budoucnu, dejte vědět
Mirce Chládkové, která komple-
tuje adresář Výletníků.

Přeji nám všem krásné jaro
prožité in natura v přírodě.

Milí přátelé, naše škola stojí na
prahu velkých změn.

Je čím dál více rodin, které mají
zájem vstoupit na cestu wal-
dorfského vzdělávání, ale kapacita
naší stávající školky v Rudolfově
v podobě dvou tříd bohužel nesta-
čí. Rádi bychom se otevřel i dalším
možnostem. Jednu třídu bychom
mohli vybudovat přímo v půdním
prostoru stávající budovy. Projekt
i stavební povolení se již podaři lo
získat, peníze však ještě ne. Jako
další vhodná varianta se jeví
rozšíření působnosti školky i na j i-
ném místě Českých Budějovic.
Ideálně tedy hledáme dům se za-
hradou. Pomůžete někdo?

Ve škole je situace v tomto ohle-
du příznivější, neboť začátkem
března učitelské kolegium rozhod-
lo, že otevřeme dvě první třídy,
do kterých bylo při jato dohromady
33 dětí. Toto rozhodnutí vzešlo,
dle mého názoru, proto, že jsme
se dokázali otevřít srdcem i pro
další rodiny. Vždyť letos se zájem
o naši školu zdvojnásobil , k zápisu
se hlási lo téměř 60 dětí.

V podobné situaci je i brněnská
waldorfská škola, kde prvňáčci
v září rovněž nastoupí do dvou
tříd. V naší partnerské škole
v Prienu mají s paralelními třídami
zkušenosti už mnoho let, a to je
Prien am Chiemsee malé město,

kde žije jen asi
deset tisíc
obyvatel.

Jsme si vě-
domi toho, že
před námi je
nová výzva,
spojená
s mnoha otáz-
kami. Byly však již vytvořeny pra-
covní skupiny, které se důležitými
úkoly zabývají.

Přej i nám všem, abychom
dokázali i nadále vytvořit příjemné
a přátelské prostředí, i když nás
bude více. Já osobně se vydávám
na cestu s důvěrouK

Eva Sokolová

Duben 2016

Zvonek

Společné výlety

Dovolujeme si Vás pozvat na
první jarní výlet. Vydáme se vla-
kem směr Dolní Dvořiště v 1 0.02
z hlavního nádraží v ČB. Vystoupí-
me ve stanici Velešín nádraží a
poputujeme podél přehrady k Ří-
movu. Cestou je spousta zají-
mavých míst, kde se zastavíme,
odpočineme a děti prolezou vše,
kam my se neprotáhneme.

Co s sebou? Dobrou náladu,
pohodlné boty a samozřejmě sva-
činu a pití.

Příjezd do ČB kolem šesté
hodiny večer. Odhadujeme trasu
na 1 0 km, ale můžeme ji aktuálně
upravit.
Prosíme o nahlášení účastníků
kvůli autobusu z Římova. Přihlá-
šení a případné dotazy na adrese:
mirkachladkova@email .cz,
tel . 728 1 51 1 31

Těšíme se na všechny, kteří rádi
poznávají nové lokality našeho
kraje.

Putování do Řím-ov-a 23. dubna 201 6

Zdenka Doubravka

Neodpoutávej se nikdy od svých snů! Když zmizí, budeš dál existovat, ale přestaneš žít.
Mark Twain

Mirka Chládková
a Zdenka DoubravkaFoto: Roman Hanzlik
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Předem musíme říct, že na plesy
moc nechodíme – tak třikrát za
deset let. Na ples Waldorfu jsme
se ale těši l i i proto, že se v naší
třídě vytvoři la fajn parta rodičů a
my se tak mohli vzájemně pobavit
i více neformálně, k čemuž je ple-
sová veselice ideální příležitostí.
Krom doprovodného programu a
tomboly byla velkým lákadlem
i kapela, ve které zpívá i hraje náš
pan učitel, Ondra Suchan.
Důležitou součástí podobné akce
bývá příprava. Tu jsme pojal i
opravdu velkolepě – Janča zjisti la,
že se jí záhadným způsobem
smrskly promoční plesové šaty
a Pavlovi zase svatební oblek.
A tak to začalo nákupy – musíme
přeci naši první třídu reprezen-
tovat, že? :-) Janča si ještě naordi-
novala nějaké ty zkrášlovací
procedury, což normálně nedělá.
Ve výsledku byla nejen spokojená,
ale hlavně si to užila – a zde
vzkazuje všem ženám: doporučuji
udělat si opravdu jednou za čas
den jen tak pro sebe a „vypnout“.
Stojí to za to. Autorkou super úče-
su byla Hanička Janošťáků,
mamka z naší první třídy a zá-
roveň majitelka vlasového atel iéru
BonaFide (taková nenápadná
skrytá reklama, Hani si j i ale za-
slouží). A nastal den „D“. Po ne-
zbytných zmatcích doma
(„ježišmajrá, ještě lístky“, „kde
mám telefon“, „kde mám ty boty“,

„no jo, my zas při jdem pozdě“)
jsme konečně mohli vyrazit do ul ic,
tedy vlastně do Besedy.

A co bylo na plese k vidění? Vy-
nikající kapela Vysmahnu All Stars,
která nadšeným tanečníkům nene-
chávala
moc času
na odpo-
činek a ve
které záři l
Ondra
Suchan.
Skvělý
konferen-
ciér pan
učitel Vo-
dička,
který se
ukázal

i jako výborný aukční
l icitátor při dražbě
výrobků žáků školy.
Za výtěžek, putující
na charitativní účely,
patří velký dík nejen
organizátorům, ale
hlavně pak autorům
a kupujícím.

Meziprogramová vystoupení oko-
řenil i výteční bubeníci i mladé ma-
žoretky. Soudě podle ohlasů,
vůbec „nej“ byl i proužkovaní muži
v rol i akvabel jako půlnoční pře-
kvapení.

Sečteno a podtrženo – skvěle
jsme si ples užil i a nic na tom ne-
změnil ani Janči skřípnutý nerv
z tanečních kreací. Pokud bude
duch Waldorfských plesů nadále
pokračovat, určitě naši plesovou
docházku zvýšíme – díky všem za
super akci.

Jana a Pavel Wagnerovi

Již několik měsíců máme
možnost přispívat do sbírek na
léčbu našich dvou žáků, Patrika
a Honzíka ze 2. a 3. třídy, a zvy-
šovat tak naději na jej ich ra-
dostnější budoucnost.

Oba chlapci se o Vánocích v iz-
raelském Tel Avivu podrobil i první
fázi léčby, kterou nehradí pojišťov-

ny a vychází cca na jeden mil ion
korun. Druhá fáze by měla proběh-
nout za půl roku se stejnými nákla-
dy. Naštěstí se díky velkému
nasazení rodičů a mnohých
dalších l idí podaři lo na první část
finance získat.

Sbírky ale pokračují. Také
spolužáci a jej ich rodiče chtějí po-
máhat. A tak se třeťáci rozhodli vy-

tvořit společný fi lcovaný obraz pro
dražbu na plese naší školy. Vy-
myslel i téma kouzelného proslu-
něného moře plného
pestrobarevných rybek. Jej ich
kmotříčci z osmé třídy se k akci
také přidal i . Některá díla třeťáků
dotvoři l i , j iná vytvoři l i zcela nově.
Například obraz malovaný akvare-
lovými pastelkami a doplněný pů-

Dražba na plese

Ples v Besedě
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sobivou úvahou. Jedna z žákyň
osmé třídy věnovala do dražby
svou ročníkovou práci – soupravu
vinutých skleněných šperků.
K úplnosti soupravy pomohli
spolužáci vyrobit ještě skleněný
náramek. Rovněž deváťáci se roz-
hodli pro věnování některých
svých abstraktních obrazů.

Dražbu řídi l kolega Jan Vodička
a svým neodolatelným projevem
přitáhl pozornost všech přítom-
ných. Chceme vyjádřit obdiv rodi-
čům za nadšení, se kterým se
dražby zúčastni l i . Částky za díla
se navyšovaly každým
okamžikem. Euforie stoupala.

A tak se sedm děl vydražilo za
neuvěřitelných 1 4 800 Kč, které
jsme rovným dílem rozděli l i do
sbírek pro oba chlapce. V tom
dvoumil ionovém moři jsou to zdán-

l ivě drobné kapičky, ale kapičky
plné lásky a naděje. Za všechny
zúčastněné velmi děkujeme.

V neděli 1 3. března proběhlo „Vy-
nášení Morany“, kterou pořádaly
1 . , 2. a 3. třída naší Waldorfské zá-
kladní školy. Nikdy jsem „na vlastní
kůži“ nic takového nezažila, jen co
v knížkách bylo psáno, takže má
zvědavost, jak to bude probíhat,
byla na místě.

Sraz byl v 1 5 hodin 45 minut na
dětském hřišti , v blízkosti Malého
jezu řeky Malše, místa konání celé
akce. Děti se náležitě věnovaly hři-
šti a učitelé, rodiče, prarodiče
a ostatní účastníci se seskupovali
a sdělovali si zážitky z proběhlé
části víkendu a další informace,
které bylo zapotřebí si navzájem
sdělit.

V 1 6 hodin pan učitel 3. třídy
Josef Janošťák „zavelel“, jak bude
celá akce probíhat, včetně přesunu
na místo konání. Poté započal po-

chod
k Malému je-
zu za zpěvu
písně
„Smrtko,
smrtko bí-
láK“, kterou
děti měly na-
učenou ze
školy, do-
provázené
řehtačkami,
bubínky a
dalšími „rá-
mus“ vy-
dávajícími
zvuky. Děti
z 1 . třídy se
střídaly při nesení stromku ozdo-
beného barevnými symboly jara
a 3. třída se střídala v nesení Mo-
rany. Nejvíc byl při zpěvném po-
chodu slyšet pan učitel 1 . třídy
Ondřej Suchan, který své hudební
nadání nezapře. :o)

Došli jsme k místu konání akce,
kde děti předvedly, co se za pod-
pory svých učitelů ve škole naučily.
Třeťáci nejprve hrál i na flétny,
prvňáci a druháci prolínal i zpěv
s tancem. Poté se všichni žáci
a učitelé, vedeni panem učitelem
J. Janošťákem, i někteří účastníci
přemísti l i na most, kde byla Mora-
na zapálena. Když se rozhořela
tak, že jí začaly části upadávat,
byla vhozena do řeky.

Tím jsme se ROZLOUČILI se
Zimou! Byl to pro nás zážitek, kte-
rý nám vnesl starodávnou tradici
reálně do života.

MOC děkujeme!

Morana

Jiřina Broncová

Milí čtenáři, v neděli dne
1 3. března 201 6 jsem byla
s první, druhou a třetí třídou na
Moraně. Odcházeli jsme ze hřiště
u Maláku, nesl i jsme Moranu
a přitom jsme zpívali písně. Mo-
ranu jsme donesli až na modrý
most, kde jsme ji zapáli l i a hodil i
do řeky Malše. Byli tam děti, uči-
telé a rodiče a taky nějací souro-
zenci a moc se mi tam líbi lo.

Johanka Štrausová, 2. třída

Ve škole jsme trénovali na Mo-
ranu. Pak jsme se sešli na hřišti ,
odkud jsme se vydali k modrému
mostu. Potom jsme rodičům
zahrál i divadlo na zahnání zimy
v kruhu. Pan učitel zapáli l Mo-
ranu a Morana plavala a plavala.
Kluci se do ní strefovali kamena-
ma.

Jáchym Jaroš, 2. třída

Morana očima dětí

Josef Janošťák a Radka Kalčíková

Foto: Štěpán Jankovský

Foto: Štěpán Jankovský
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I když počasí na letošním jarmarku
příl iš hřej ivé nebylo, zahřála nás,

myslím, všechny tato akce u srdce.
Děti si uži ly zajímavých tvořivých
dílniček (vyrobily pomlázky,
nazdobily perníčky, umotaly
bambule, napekly j idáše nebo
zasely tradiční jarní oseníčko),
setkaly se s kamarády, které
dlouho neviděly a zmlsaly tol ik
dobrot, že většina z nich vyčerpala
týdenní doporučenou dávku
cukru . My dospěláci zase zažil i
spoustu milých setkání
u výborného bufetu (na skvělý
falafel a úžasně tenké palačinky
vzpomínáme ještě teď). Prostě
tradičně se nad „školkovým“
jarmarkem vznášela příjemná
atmosféra jarní pohody. Dokonce

i můj ne příl iš společenský manžel
pak prohlási l , že to byl moc hezký
den a že příští rok bychom si mohli
vzít na starost jednu dílničku
společně. A to už je co říct !

Monika Kedrová
(máma školkových dětí)

Všichni společně očekáváme jaro
a především sluníčko. Čas si krátí-
me pobytem na hřišti nebo v lese.
Než si každý najde svoji hru, tak si
společně připomeneme naše
pravidla.

A jaká pravidla to jsou?
 Chováme se k sobě slušně

a ohleduplně.
 Pokud na nás někdo mluví, dívá-

me se na něj a neotáčíme se
k němu zády.

 Přibíráme kamarády do hry
a pokud se to zrovna nehodí,
slušně požádáme, ať počkají.

 Na houpačkách se střídáme,
nejlépe po dvou minutách.

 Klacky, kameny a jiné přírodniny
používáme na stavbu, ne na boj
a házení, na to máme míče.

 Dodržujeme stanovené hranice,
pokud za ně potřebujeme jít, ze-
ptáme se paní vychovatelky ne-
bo pana vychovatele.

Poté si už můžeme užívat čas na
čerstvém vzduchu.

A ve vnitřní družině vyrábíme
všeli jaké věcičky, které s jarem
souvisí. Na smrtnou neděli jsme
udělal i Morenu a létečko, z fi lcu
vyrábíme květiny a nyní drobnými
zbytky fi lcu zdobíme velikonoční
vajíčka.

Většinu našich výrobků můžete
vidět na chodbě před družinou.

Za družinu

Dana Marková

Jak si žijeme v naší družině?

Velikonoční jarmark

Foto: Jiří Veselovský

Foto: Jiří Veselovský

Foto: Jiří Veselovský

Foto: Eva Sokolová

Foto: Eva Sokolová
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Básničky z druhé třídy

O jaru

Koulelo se vajíčko
po travičce maličko.
Koulelo se, koulelo,

na sluníčko se smálo.

Šel kolem pan Zajíček,
přines mu pár barviček.

A k barvičkám vodu,
malovali spolu.

To se děti stalo,
sláva, máme jaro!

Jaro vstalo,
na píšťalku zapískalo.

Stromy rostou,
kytky kvetou.

Krokusy se probudily,
zajíčci se narodili.

Jaro dělá hokus,
vyroste ti krokus.
Jaro dělá mráčky

a hned zase ptáčky.

Kluci běží s pomlázkou,
holky zase za láskou.
Krtek ryje zahrádku,
udělá z ní hromádku.

Jaro Jaro!

Copak se ti zdálo?
Kdes tak dlouho spalo?

Zdálo se mi, že byl mráz,
Že jaro nepřijde zas!

A pak jsem se probudilo,
do Budějic přiletělo.

Jaro už je ve vzduchu,
lidi volají

EJCHUCHU!

Na poslední přednášce
s Anežkou Janátovou jsme mluvi-
l i o tom, že děti potřebují vy-
živovat duši, např. pohádkami.
Hodně škol se zaměřuje na inte-
lektuální rozvoj dětí, ale na vy-
živování duše nemyslí. Jak pak
má vyrůst si lný a odolný člověk?
Co dokáže chytrý mozek bez
životní síly? Tu jsme se zastavil i
a kdosi to řekl nahlas: „Ale
abychom my dospělí mohli dětem
pomáhat živit jej ich duši, musí být
přece vyživena ta naše!“

Svou duši živím mlčením a ti-
chem. Krmím ji obrazy, když po-
zoruj i , naslouchám a nemusím
zaujímat žádný postoj, názor na
to, co se kolem děje. Když jdu
k rybníku a vidím zlatý odlesk
slunce na hladině, kachnu s ka-
čerem, tanec dubových větví se
západním větrem. Anebo když si
připravím čaj. První nálev nic ne-
ví a objevuje svět, druhý divoce
létá a rozproudí krev v celém tě-
le, třetí řízně ovládne ústa a za-
kotví v prostoru, čtvrtý jemně
zpívá a pátý pomalu odchází.
Celý život od dětství po stáří bě-
hem dvaceti minut s kvalitním
čajem. Zázrak proměn života a já
mohu být při tom.

Když hodně pracuji a duši
nekrmím, začínám být unavený,
vyprahlý a podrážděný. Akutně
pomůže spánek. Mrkvová šťáva?
Možná. Divadlo? Určitě. A jinak?
Zazpívám si s kytarou. Přečtu si

něco, co se mě vůbec netýká.
Příběh, rozhovor se zajímavým
člověkem, jak tkaničky života vá-
žou uzlíčky při proplétání l idských
osudů. Zahraju si fotbal s Mod-
řínkem. Na chvíl i je mi sedm, ja-
ko tenkrát. Napíšu článek do
časopisuK Živím svou duši
psaním. Děkuji .

Petr Kubala

Čím živíš svou duši?

Sluníčko vstalo,
na píšťalku zapískalo,

jaro tím přivolalo.

Kvítí malovalo
a čím dále více hřálo.

I lustrace: Dana Hanzliková Vašková
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Hledám dopolední
kamarádskou
společnost pro tříletou

dcerku Kačku. Obzvlášť vhodné po
redakční uzávěrce dalšího čísla,
vítané kdykoliv. K dispozici výběh na
zahradě na Čtyráku.
Dana Hanzliková Vašková,
dhv@centrum.cz

5. 4. třídní schůzka 5. třídy v 1 8.00
6. 4. třídní schůzka 1 . třídy v 1 7.30

třídní schůzka 8. třídy v 1 7.30
třídní schůzka 9. třídy v 1 8.00

11 . 4. třídní schůzka 3. třídy v 1 7.00
1 3. 4. třídní schůzka 6. třídy v 1 8.00
1 4. 4. 1 8.30 v prostorách ZŠ: setkání

rodičů MŠ a ZŠ – informování
o stavu a novinkách k projektům
rozvoje školy

1 5. 4. měsíční slavnost – liché třídy
20. 4. třídní schůzka 4. třídy v 1 8.00
21 . 4. přednáška Anežky Janátové

v 1 9.00 „Skrytá tajemství po-
hádek“ , tentokrát pro starší děti
a dospělé (Parsifal a pod.)

25. 4. třídní schůzka 7. třídy v 1 8.00
27. 4. třídní schůzka 2. třídy v 1 7.00

1 . Co ve svém životě považuješ za největší
úspěch? Za největší úspěch považuju, že můžu
pracovat ve Waldorfské škole. Za úspěch považu-
ju i práci u cestovky a moderování. A po pravdě,
za velkou část z toho, kde jsem, může moje
partnerka, kterou považuju za svůj velký úspěch.
2. Jaké máš koníčky? Někdy mi při jde, že celý
můj život je můj koníček. Ale když bych byl
konkrétní, tak mezi mé koníčky patří skauting,
i když to je spíše styl života. Také miluj i histori i
a baví mě sledovat momenty v kontextu minulosti .
Knihovnu mám plnou starých krásných knih, které mě moc baví.
3. Co tě v posledním roce nejvíce pobavilo? Nevím jestl i to bylo
v posledním roce, ale dostal jsem od své přítelkyně knihu „Zlodějka knih“
celým příběhem provází postava smrti. V jednom momentu říká, „že si j i l id i
představují jako kostnatou postavu s kosou – a že tahle představa ji
vždycky pobaví“. Tak to mě vždy rozesměje.Zvonek– duben 201 6
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NEPRODEJNÉ

Jirka Veselovský

Víte, čím právě žijí naši čtvrťáci?
Všude, kam se podíváte, kouká na
Vás nějaké zvíře. Kreslíme je,
malujeme, modelujeme, povídáme si
o nich, nacházíme je v básních i pří-
bězích. Každý čtvrťák dokonce píše
knihu o zvířeti . Opravdu! Nevěříte?

Při jďte se přesvědčit na vlastní
oči a uši. V pondělí 11 . dubna
a v úterý 1 2. dubna Vás čtvťáci
zvou od 1 6.00 hodin do své třídy.
Každý své zvíře a svou knihu s chutí
představí. Zj istíte, co o nich ani ne-
víte. A možná některá uvidíte i živá.

Pozvánka do 4. třídy

KALENDÁRIUM aneb co, kdy a kde >

Zvoníme u ... Honzy Vodičky

Zajímavý tip

Milí rodiče,
jsem maminka tří dětí a před

rokem jsem se vráti la po jedenác-
ti leté rodičovské dovolené do prá-
ce. Obě dvě naše babičky žijí
v Praze a na hlídání vnoučat jaksi
nemají dost energie. A tak budu
o prázdninách, stejně jako minulý
rok, řešit, kam s dětmi.

Naštěstí
mám velice
chápavou paní
ředitelku a
doufám, že
stejně jako loni
dostanu měsíc
neplaceného
volna. Jinak
bych v za-
městnání
nemohla zů-
stat.

Napadlo mě, že podobný
problém může řešit i řada z vás,
a tak přemýšlím o tzv. příměst-
ském táboře. Žijeme v krásném
místě, cca 1 0 km od ČB, na statku
ve Střížově. Máme tu ovce, koně,
indické běžce, králíky, kočky a
v rozlehlé zahradě i okolí ideální
prostor pro dětské hry.

Jsem výtvarnice, pracuji s vlnou
(plstění, předení), věnuji se také
keramice a jiným výtvarným tech-
nikám. Tábor by tedy měl být vý-
tvarně zaměřený. K tomu trocha
péče o zvířata, procházky, kou-
pání. Místo a program mám, ale
chybí mi PARŤÁK. Tatínek, ma-
minka, nebo třeba i starší souro-
zenec, který má zkušenost s prací
s dětmi. Pokud byste se chtěl i
připoj it, napište mi nebo zavolejte:
lucihom@seznam.cz,
tel. 774 831 505.

Pokud se vše podaří, a já věřím
že ano, tak vás v dalším čísle budu
informovat o termínech a možnosti
přihlásit vaše dítka na prima tábor!

Léto ve Střížově

Martin Janošťák

Přírodovědné muzeum
Semenec

Týn nad Vltavou

Lucie Homolková

V minulém čísle proběhl první
inzerát – poptávka po domácích
jablíčkách. Hned se ozvala
pěstitelka a výměna jablíček
úspěšně proběhla. Tímto vás
chceme povzbudit k využívání
rubriky Inzeráty. Může vám pomoci
něco sehnat nebo rozjet zajímavou
spolupráci.

Inzerce

Trhy u Vrby opět v plném proudu.
Pište si do diáře: každou druhou so-
botu od 2. dubna. Riegrova 51 , ČB.




