
Není tomu tak dlouho, co jsme společně 
vyprovodili Mořenu z města. S pokorou se s ní 
rozloučili veršováním a písněmi, nato vhodili 
do řeky, aby její proud mohl odnést nejen zimu, 
ale též vše zlé.

Pak se s radostí mohly slavit svátky jara – 
Velikonoce.  Jarní nálada se nesla též naší školou 
a školkou.

Kouzlo jara

A jako mávnutím kouzelného proutku pří-
roda kolem nás ožívá, probouzí se z dlouhého 
zimního spánku a s prvním petrklíčem, který ode-
myká matku zemi, začínají vytahovat ze země své 
hlavičky další a další jarní květinky, louky se zaze-
lenají a na záhonech se v barevné duze roztančí 
narcisy, krokusy, modřence, přidávají se tulipány 

a svá poupata už rozevírají další a další květiny  
a natahují své krčky k blahodárným slunečním pa-
prskům. Větve stromů se již honosí zeleným ka-
bátem, v některých případech zdobeným květy, 
které svou omamnou vůní lákají včelky. 

Jaro je všude mezi námi, již odhodilo stud  
a svým kouzlem roztočilo kolo znovuzrození. 
Matka země pomalu vydechuje a předkládá nám 
svá bohatství. Je čas jarních očistců, při kterých 

nám dopomáhá matka země svým bylinným 
královstvím. Odevzdáme ze svého těla vše ne-
potřebné a očistíme od škodlivého, to abychom 
se pak mohli doširoka svými smysly otevřít létu, 
nasát okolní krásu a vůni a světlo této energie si 
v sobě uchovali pro šedivé zimní dny.

Každý den 
si užíváme ži-
vého orchestru 
našeho ptactva, 
vždy vyladěné-
ho k dokonalos-
ti. S nedočka-
vostí hledíme  
k nebi, kont-
rolujeme te-
legrafní dráty, 
zda již nejsou 
ozdobeny „čer-
nými korálky“, 
až jednoho 
dne, konečně! 
S radostí vítáme ptáky z teplých krajin…

…“Vlaštovičko vítej, vítej, do chléva nám lí-
tej, lítej“… Vlaštovičku každý rád vidí, je 
poslem dobrých zpráv a přináší štěstí  
do stavení. „Nesem lukám, komoře, požehnání  
od moře. Štěstí zdraví neseme, až se celí třeseme“.

Nové hnízdo

Naše papírová Wlaštovka už je rozechvě-
lá nedočkavostí, aby mohla obletět celé okolí  
a roznést novinu, že našla pro sebe a svá ptáčata 
nové hnízdo.  Wlaštovčí školáci se na konci červ-
na rozloučí s prostory na chebském gymnáziu  
a v září již usednou do školních lavic v novém 
sídle Wlaštovky a to v budově bývalé mateřské 
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školy v chebských Hájích. Nejmenší wlaštovičky 
z mateřské školy nadále setrvají ve svém zabyd-
leném hnízdečku v Chebu na Zlatém vrchu.  Nás 
velké nyní čeká v novém hnízdišti mnoho práce, 
abychom vytvořili pro naše školáčky místo, jenž  
pro ně bude bezpečnou náručí, která harmoni-
zuje smysly a zároveň vybízí k zvídavosti a obje-
vování nového. Máme před sebou nelehký úkol, 
který však přijímáme s potěchou a budeme rádi 
za každou další iniciativu, která se bude chtít  
s námi na zvelebení nové budovy podílet.

Jak prožívaly předjaří a svátky jara 
naše nejmladší wlaštovky

Ve školce se to 
hemží jako v úle  
a stejně jako včelič-
ky jsou pilné i naše 
dětičky – nenechá-
vají své ruce v klidu 
a neustále něco 
tvoří, vyrábí, malují  
a kreslí.  Jaro při-
vítaly Semínkovou 
slavností, každý při-
dal svou ručku k dílu, 
aby pomohly matič-
ce Zemi s přípravou 
kabátku pro kytičky. 
Děti se o květinkách 
mnoho dozvěděly 

a na rozkvetlé louce pletly věnečky nejen dívky, 
ale i chlapci si chtěli ozdobit své hlavičky. Jarní 
vítr dětem do hnízda zavál nové kouzelné šáteč-
ky. Proč kouzelné? Jednou jsou vílím závojem  
z ranní rosy, jindy plášť udatného rytíře, příště 
se promění v šáteček Červené Karkulky, nebo  

v dlouhý kočičí ocásek.  Významnou událostí 
nejen pro děti byl příchod chůvy Viky, která byla 
dětmi velmi vřele přijata a paním učitelkám vy-
pomáhá zejména s těmi nejmenšími. Je školce 
cennou pomocí. Mnoho dojmů si děti odnášely  
z výletu za zvířátky na biofarmu Kozodoj, kam se 
vypravily společně s našimi školáky.

Co přineslo jaro do školních lavic

Okénkem nahlédneme, jak prožívají jaro 
naši prvňáčci. Na začátku jara se učili písmenka 
a rozvíjeli své dovednosti při speciálním předmě-
tu kreslení forem. Nyní je v epoše matematiky 
navštívil skřítek ze země Numerie, s kterým se 
zábavnou for-
mou učí počty. 
Ale jejich školní 
svět nekončí 
ve školní lavici.
Naopak, když 
přivítali jaro, 
p o z o r o v a l i 
probouzej íc í 
se přírodu, ky-
tičky, stromy, 
společně při-
dávali kytičky 
na roční sto-
leček a učili se 
je poznávat. Zajímavé povídání o přírodě pod 
názvem Rostlinopis bylo pro naše školáčky při-
praveno v chebské galerii. Nezapomenutelnou 
událostí byla Flétničková slavnost, kdy prvňáčci 
navštívili třídu druháčků a zahráli společně svou 
první píseň. Na oplátku i druháčci rozezvučili své 
flétny. A vzhledem k tomu, že byl právě svátek  
sv. Jiří, druháčci si o něm pro své mladší spolužá-
ky připravili krátké divadelní představení.  Třídou 



se nesla velmi krásná atmosféra, která zanechala 
v každém milou vzpomínku.

Otevření se novému

V období měsíce května bylo ve zvyku prová-
dět očistné obřady. Nádhernou, znovu oživenou 

tradicí, je sym-
bolické čištění 
a otevírání pra-
menů a studá-
nek. Studánka 
s y m b o l i z u j e 
zdroj čisté ži-
votodárné síly, 
nabízí osvěžu-
jící doušky těm, 

kteří žízní. Jako musíme své nitro svou vnitřní ak-
tivitou očistit od nánosů sobectví a negativních 
emocí, abychom se dostali k čirému průzračné-
mu prameni, tak můžeme společně s dětmi svou 
vnější aktivitou vyčistit lesní studánku od nánosu 
kalu a spadaného listí, aby se lesní zvířátka moh-
la osvěžit pramenitou vodou. Děti tak necháme 

prožít radost  
z pomoci zví-
řátkům a práce  
v přírodě. 

Studánka je 
branou, kterou 
cosi proudí z nit-
ra ven. Teprve 
vyčištěnou stu-
dánku víla ode-
mkne a uvolní 
kouzelné síly.

Přichází Let-
nice, 20. květen, 
jež jsou vnímány 

jako svátky nového léta. Dříve se stavení zdobila 
čerstvou zelení, která měla domu přinést štěstí.

Svátek sv. Jana

Svatojánský svátek tvoří protipól zimnímu 
slunovratu. Slunce ve svatojánském období  
na své dráze kulminuje a poté začíná ustupovat.  
Vnitřní duševní prostor je vyprázdněn, pociťuje-
me stav smyslovosti – dovolená, pohoda. Vnitřní 
slunce jakoby vyproudilo z těla vstříc vnějšímu 
slunci, aby se poklonilo a opět se ke konci léta 
vrátilo do lidského nitra, ze kterého nás bude 
hřát a prosvětlovat v temném zimním období. 
Rostliny poté začínají uzrávat, blíží se období 
sklizně. Život se začíná pomalu stahovat k zemi.

Svatojánská noc sebou přináší jakési magické 
temno nepoznaných sil přírody. Slunovrat oteví-
rá cestu magickým silám země. Bylinám natrha-
ným v předvečer sv. Jana je připisována zvláštní 
léčivá moc. 

Ve waldorfských školách se Jánskou slavností 
slaví nejen pří-
chod léta, ale 
je také tradič-
ní událostí, při 
které se vítají 
nově zapsaní 
žáci. Ti jsou 
při slavnos-
ti „pasováni“  
na prvňáčky a 
symbolickým 
p ř e s k o č e -
ním ohně tak 
udělají další  
z velkých kro-
ků k dospě-
losti, vstoupí 
do školních let.

Svatojánský čaj

Má zajistit zdraví na celý rok. Smícháme 3 díly 
„Krve sv. Jana“ (třezalka), 2 díly „Lásky sv. Jana“ 
(mateřídouška), 1 díl „Pásu sv. Jana“ (černobýl). 
Nejúčinnější je čaj, který je připraven z bylin trha-
ných o svatojánské noci a vařený ze svatojánské 
rosy.



Čaj z devatera bylin

Smícháme malinové a jahodové listí, 
květ divizny, kopřivu, mátu, květ černého
bezu, podběl, mateřídoušku a heřmánek.

Jaro a léto s Wlaštovkou…
plánované akce

29. 5. 2018, úterý, 19:00 Umění na schodech – Fla-
triooo

Vystoupení flétnového tria v rámci série umě-
leckých večerů konaných na schodišti waldorfské 
školy Wlaštovka v Karlových Varech.

Vstupné dobrovolné.

Každou středu od 9:00 do 12:00:
Červnové dílničky v mateřském centru Pohádka 
pro Wlaštovku. 

Cena 70,- Kč za rodinu. Zájemci mohou dopo-
ledne zakončit společným obědem v ceně 50,- Kč 
za osobu, v tom případě je třeba se přihlásit vždy 
do pondělí na:
pohadka@wlastovka.cz nebo na 737 857 249. 

Témata dílen:
6. 6. 2018 – Šití z filcu
13. 6. 2018 – Lapač snů
20. 6. 2018 – Svatojánský pytlíček
27. 6. 2018 – Malování na oblázky

6. – 9. 6. 2018, čtvrtek až sobota wlaštovčí dílna 
na Chebských dvorcích

V rámci tvůrčích dílen na Chebských dvorcích 
se uskuteční wlaštovčí dílnička „Prsty a ruce ma-
lují“. Více viz program Chebských dvorků 2018.

27. 6. 2018, středa, 19:00 Umění na schodech – Ja-
roslav Janek: Z pramene Radbuzy

Písně z putování v čase a prostoru Čech, Mo-
ravy a Slezska v podání rodinné sestavy syna 
a otce Jankových. Koná se na schodech wal-
dorfské školy Wlaštovka Karlovy Vary. 

Vstupné dobrovolné.

Hledáme…

Pro budoucí prvňáčky hledáme učitele, který 
by se rád stal jejich laskavým průvodcem druhým 
sedmiletím a možná dál... Práce třídního učitele 
na (waldorfské) škole je posláním, rozhodně 
ne jednoduchým, ale o to krásnějším, pokud se  
pro ně rozhodnete celým srdcem, celou duší.  
To je pro nás, krom nezbytných formalit (VŠ vzdě-
lání pedagogického směru, které lze případně 
doplnit), pokory a chuti pracovat na svých osob-
ních kvalitách a dále se vzdělávat ve waldorfské 
pedagogice, tím nejdůležitějším. 

Rádi odpovíme na všechny Vaše otázky, po-
můžeme Vám s volbou dalšího vzdělávání a při-
jmeme Vás mezi sebe k našemu kulatému stolu. 
Pokud Vás tato výzva oslovila, zašlete svůj živo-
topis a motivační dopis na skola@wlastovka.cz.
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