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Na cestě k létu
Mořena se letos nechtěla vzdát. Nicméně
Velikonoce ohlásily nástup jara v plné síle a během pár týdnů je naše krásná zem opět v rozpuku, svěže zelená, posetá bělostnýmí okvětními
lístky. Ta síla deroucí se z útrob Země se ve své
fyzické podobě nedá přehlédnout, dokonce ani
přeslechnout, jak dobře ví každý, koho časně
ráno budí ptačí zpěv, o vůni ani nemluvě… To se
veškerá duševnost Země spojila a vylétla z nitra
ven vstříc Slunci.

Svátky, které v tomto období slavíme, přinášejí člověku poselství o nejvyšším ideálu, ke kterému podvědomě touží směřovat. Kristus se
po své smrti po čtyřicet dní zjevoval svým učedníkům a hovořil s nimi. Posledního dne jim požehnal a slíbil jim dar Ducha svatého. Poté se před
jejich zraky ve stříbrném oblaku vznesl do nebes.
Po deset dní apoštolové velice trpěli ztrátou
svého učitele, světla, které najednou zhaslo. Ale
desátého dne do jejich srdcí vstoupil Duch svatý
a oni pocítili sílu, radost a odvahu vykročit ve šlépějích svého ideálu, ideálu člověka, jaký jim ztělesnil jejich učitel.
Také každá květina svou jedinečnou vůní
a krásou nám ukazuje svou ideální podobu, kterou je ochotna ztratit, aby umožnila zrání plodu,

příslibu nového života. Po tom, co se po Svatém Jánu den opět krátí a Slunce začne pomalu
ustupovat, stahují se éterné síly postupně opět
do nitra Země. Plod již není vyživován zvenčí, nýbrž ze svých vlastních sil, tak jakou učedníci, kteří
přijali dar Ducha svatého.

Mořena
Letošní slavnost vynášení Mořeny, týden
před astronomickým začátkem jara, byla komorní, krátká, za to však vydatná. Zima se stále nehodlala vzdát svého panství. Mořenice se držela
zuby nehty každého ohybu řeky, každé větvičky
při cestě. Kousala do obnažených uší, tváří a rukou, zalézala pod kabáty a svetry.
My jsme se však v malém hloučku neohroženě vydali vstříc chladu a mrazu, odhodláni vynést
Mořenu z Doubí. Proti proudu Ohře jsme ji donesli nastrojenou do Svatošských skal. Zde jsme
ji za zpěvu a ohněm křtěnou poslali po vodě.

Týden poté se ještě Mořena potulovala
po okolí a nerada se loučila s naším krajem. Velikonoce se ovšem nezadržitelně přibližovaly
a s nimi pestré a omlazující jaro. Děkujeme všem,
kteří se s námi vydali na toto mrazivé dobrodružství.
Miroslav Rubáš 3. třída

Středověké slavnosti
Každá třída ve waldorfské škole přináší nová
témata. Po harmoničtější páté třídě s velikým
zážitkem starých kultur, Řecka a olympiády, přichází ve třídě šesté starověký Řím se svým vojenstvím, gladiátorskými hrami a také řádem a pravidly. Pro běžného „nehistorika“ možná v těchto
antických kulturách takový rozdíl není, dochází
však k jemnému posunu od řeckého ideálu kalokagathia (ideál krásy a rovnováhy těla a ducha)
k důrazu na sílu a moc v Římě.
Mnohé se mění i v prožívání dítěte. Po onom
„středu dětství“ v páté třídě se stále více hlásí
začínající puberta se svou nevyrovnaností a také
potřebou jasných pravidel (a potřebou zkoušet
je překračovat). Za vnější neuspořádaností však
klíčí velice křehké semínko – vlastní individualita,
kterou je zatím snadné zranit a těžce hledá sama
sebe a svou rovnováhu. Učí se samostatně dívat
do světa, rozvíjet myšlení a vlastní samostatné
uvažování a pozorování (v tom může pomáhat
třeba i fyzika se svým pozorováním pokusů).
Středověk je pak dalším tématem, které
přichází. Je to čas rytířů a dam, čas před renesančním rozletem do světa, čas, ke kterému se
s romantickými ideály dnes obrací mnoho lidí.
I děti ve škole mohou okusit něco z onoho ideálu
rytířství, statečnosti a věrnosti – ať už prostřednictvím dějepisu či vyprávěním rytířských příběhů. Může je to také posílit v hledání sama sebe
a přinést trochu vody na klíčící semínko vlastní
individuality.
Je také zajímavé objevovat své mužství či
ženství. Ostatně v dějinách bylo vždy dáno poměrně jasné rozdělení rolí mezi mužem a ženou,
které se dnes mění a mnohdy také stírá. Pro děti
nemusí být špatné si takové rozdělení rolí prožít.
Vždyť právě v šesté třídě je svět chlapců a děvčat
poměrně jasně rozdělen a mosty se z obou stran
nestavějí právě lehce.
Právě středověké slavnosti v šesté třídě mohou dětem darovat prožitek této doby. Co tedy
chystáme? Samotné slavnosti proběhnou na středověkém hradě, za účasti rodičů a hostů chlapci budou pasováni na rytíře a děvčata přijímána
mezi dámy. Ke slavnostem patří ovšem hostina
a hudba a kejklíři – to je ve stádiu příprav. Tomuto
slavnostnímu vyvrcholení však bude předcházet
celý týden, jehož část prožijí chlapci a děvčata

odděleně. Děvčata budou bydlet na hradě či
podhradí a šít si šaty na slavnost (to začnou ještě
dříve – podobně jako chlapci si mohou předem
vyřezat dřevěné meče). Chlapci budou část týdne putovat „vandrem“ se svými věcmi na zádech,
aby tak na hrad dorazili vlastním úsilím. Společný
čas pak bude věnován jízdě na koni (popř. střelbě
z luku apod.) a také nácviku společného vystoupení… Tolik plány, více zatím prozrazovat nechci
a ani ještě není vše jisté. Pozvánku na slavnost
s časem a místem konání dostanete včas – jste
srdečně zváni!
						
			
Vítek Petr, 6. třída

Čítanková slavnost
Ve druhé třídě jsme spolu s rodiči na první
jarní den připravili našim dětem Čítankovou slavnost. Děti si připravily jarní překvapení pro rodiče v podobě písniček, básní a trošky eurytmie
a vůbec netušily, co pro ně rodiče potají ve svém
volném čase připravovali.
Když dozněly poslední sloky jarní písničky, začala paní učitelka hrát na flétničku a pozvala děti
k překvapení, které pro ně rodiče přinesli. Každé
dítě pak postupně dostalo s osobním přáním
od svých rodičů do ruky svou první čítanku.

To vám bylo radosti. Dětem se rozzářila
očka a hned začaly listovat čítankami a prohlížet
krásné obrázky. Některé děti se hned pouštěly
do čtení prvních slov. Rodiče vymysleli bajky
pro své dítě, napsali texty, ilustrovali je obrázky
a sami čítanky svázali.
Na závěr slavnosti čekalo překvapení ještě

i pro samotnou paní učitelku a slečnu asistentku, kdy rodiče najednou otevřeli čítanky na posledních stránkách a začali společně číst dvě
bajky právě pro ně. Bylo to moc hezké setkání
nad prvním společným čtením a děti ze svých čítanek měly velikou radost.
Lucie Niebauerová Waloschková 2. třída

vat případné nápady a podněty na projekty další.
Veškeré informace o Malých projektech budete
nacházet i na našich internetových stránkách
v sekci „podpořte nás”.
Jako první jsme připravili projekt „schodolez”
a v přípravě jsou „nová okna do tříd”. Finanční
prostředky bude možno zasílat na účet veřejné
sbírky založený právě pro Malé projekty vždy
s heslem příslušného projektu. Číslo účtu je:
283813166/0300.
Víme, že i malá pomoc má velkou cenu.
A všem, kteří se rozhodnou jakkoli pomoci, srdečné díky!
V případě jakýchkoliv dotazů k malým projektům kontaktujte Jitku Strejcovskou (tel. 608 300
991).
Děkujeme Wlaštovka

Sbírka pro Kubíka („schodolez“)

Malé projekty
Dovolte nám seznámit Vás s Malými projekty,
které by měly být dalším krokem na cestě ke zvelebování naší školy. Jsou to investiční celky, které
jsou svojí povahou spíše nad rámec běžného provozu školy. Jejich vyhlášením se snažíme oslovit
ty z rodičů a sympatizantů školy, kteří by chtěli
při jejich pořízení pomoci. A pomoci jak v ekonomické rovině (finančním sponzorským darem),
tak jakýmkoliv jiným způsobem (zajištěním materiálu, fyzickou pomocí, kontakty a podobně).
Filozofie těchto projektů vychází z toho, že školu
vnímáme jako prostor nás všech. Prostor, v němž
naše děti tráví mnohdy větší část dne, prostor,
který si můžeme svépomocí upravit a následně
využívat k naší větší spokojenosti a radosti našich
dětí.
Ve škole v brzké době plánujeme umístit
nástěnku, kde vždy najdete aktuální informace
o Malých projektech – jaké jsou vyhlášeny, jejich
rozpočet, fáze realizace, konkrétní jména těch,
kteří pomohli s realizací a jakou formou, případně i drobnou fotodokumentaci. Zároveň zde naleznete schránku, do které bude možno vhazo-

Loni v zimě k nám do Wlaštovčího hnízda první třídy přilétla nová Wlaštovka. Letos je s námi
už v druhé třídě a dobře se u nás zahnízdila. Kubík je chlapec, který má Duchennovu svalovou
dystrofii (DMD). DMD je nejčastější a nejzávažnější progresivní svalovou dystrofií vůbec. Nemoc je charakteristická ochabováním a ztrátou
aktivní svalové hmoty, kdy ochabování svalů
vede postupně k upoutání na vozík.
Moc rádi bychom Kubíkovi pomohli cítit

se v naší škole bezpečně. Mít školu otevřenou
pro něj a dále i pro podobné děti jako je on. Chtěli
bychom, aby Kubík mohl prostředí školy vnímat
jako vstřícné a aby mu ve škole byla dána možnost být nezávislým tak dlouho, dokud to bude
možné.

Protože děti s DMD nemohou samy chodit
do schodů a naše škola je schody propletená, chceme se na Vás, milí rodiče a přátelé školy, obrátit
s prosbou o pomoc.
Rádi bychom pro Kubu zajistili schodolez, který by mohl využívat na všech schodech
ve školní budově a popřípadě také venku.
Schodolez jsme zařadili jako první do již zmíněných Malých projektů, na které se budeme snažit sbírat finační příspěvky pomocí veřejné sbírky.
Na jeho pořízení potřebujeme částku 163.350 Kč,
z toho 16.335 Kč zafinancujeme veřejnou sbírkou,
zbytek pokryjeme z příspěvku nadačního fondu.
Na podporu nákupu a instalace schodolezu
pro Kubíka můžete již nyní přispět jakoukoliv,
byť i drobnou finanční částkou, na účet veřejné sbírky Malých projektů (viz výše), do zprávy
pro příjemce uveďte „SCHODOLEZ“.
V dalších číslech papírové Wlaštovky vám
pravidelně budeme posílat zprávu o tom, jak se
tento projekt daří posouvat k cíli.

vých a Martina Chocholouše-Bergera) na školním
schodišti), vstupné dobrovolné
13.6. 17:00 5. setkání Nultého ročníku pro rodiče
budoucích prvňáčků
19.6. 17:00 přednáška Anthroposofické společnosti: Svátek svatého Jana a cesta Krista v koloběhu ročních svátků
23.6. 17:00 Svatojánská slavnost na školní zahradě spojená se slavnostním přivítáním nových prvňáčků
27.6. 19:00 Umění na schodech: Z pramene Radbuzy (Písně z putování v čase a prostoru Čech,
Moravy a Slezska v podání rodinné sestavy syna
a otce Jankových), vstupné dobrovolné

Kalendárium
každou středu od 9:00 do 12:00 probíhají dílničky
pro maminky s dětmi v Mateřském centru Pohádka pro Wlaštovku
28.4. 9:00-13:00 Ateliér Archa - Pletení ošatek,
vstupné 300 Kč
30.4. a 7.5. ředitelské volno
8.5. 10:00-17:00 Umění jako cesta poznání (prožitkový umělecký seminář), přihlášky do 27. dubna
na: tolarova@wlastovka.cz nebo 777 724 869
(nejlépe SMS), vstupné 900 Kč

Wlaštovka tiskne v tiskárně

15.5. 16:30-19:00 zápis do MŠ Karlovy Vary
23.5. 17:00 4. setkání Nultého ročníku pro rodiče
budoucích prvňáčků
29.5. 17:00 přednáška Anthroposofické společnosti: Nanebevstoupení a seslání Ducha Svatého
29.5. 19:00 Umění na schodech: Flatriooo (vystoupení flétnového tria Dušany a Petra Čamko-
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