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Vážení rodiče, učitelé, žáci a přátelé školy,
prožíváme již adventní čas a v sobotu bude svátek svaté Lucie, která „noci upije a dne ne-
přidá“. Tento den již ohlašuje blížící se zimní slunovrat - čas západu Slunce, který se až 
dosud od léta posouval směrem k poledni a krátil tak den, otočí a začne se posouvat na-
opak, tedy slunce bude zapadat den ze dne později a tak to bude celý následující půlrok až 
do června, kdy bude Slunce 
zapadat v téměř nočních ho-
dinách. To je ta první část  
„noci upije“. A ta druhá ? 
Východ slunce, který se už 
od léta posouvá směrem ke 
stále pozdějším dopoledním 
hodinám, však, na rozdíl 
od západu Slunce, v tomto 
trendu vytrvá a to nejen do 
zimního slunovratu, ale do-
konce až do Nového roku. 
Proto „dne nepřidá“. Proč je 
to právě takto, souvisí s tím, 
že Země neobíhá kolem Slunce po kružnici, ale po elipse, ale o tom možná někdy jindy. 
Důležité pro mne je, že i když den nebude až do slunovratu zatím delší, to „noci upije“ 
znamená malé světýlko, které vede tmou. Přeji vám všem smysluplné období adventu plné 
setkání s druhými i se sebou samým.
Pavel Seleši

Víkendový žurnál č.14
nejen pro waldorfské rodiče
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6. třída: Projekt s p. Hrbáčkem
V pátek 5.12. navští-
vil 6. třídu pan Hrbá-
ček. Pokud ho neznáte 
je nejvyšší čas vám ho 
představit. S naší ško-
lou začal spolupracovat 
před třemi lety. Nára-
zově pracoval v tehdej-
ší 7. třídě a intenziv-
ně s tehdejší 6. třídou. 
Protože se spolupráce 
osvědčila, pokračujeme  
v ní  i nadále. Nabídnout 

nám může nezúčastněný a ničím ne-
zatížený pohled na třídní kolektivy, 
na práci učitelů. Může nás učitele 
naučit jak používat a využívat data-
bázi her, jak otevřeně komunikovat 
s dětmi a dospělými.
A co se to odehrálo v té naší 6. tří-
dě ? Za účasti třídní paní učitel-
ky Evy a hostující učitelky Renaty 
(v prosinci učí v 6. třídě epochu čes-

kého jazyka) jsme mohli 
něco někomu přát. Pak 
si celá třída vyzkoušela, 
jak výborně a v napros-
tém tichu dokáže jako je-
den muž spolupracovat 
a pomáhat si navzájem. 
Za pomocí omezeného 
počtu židlí se celá tří-
da přemístila z jednoho 

koce na druhý. Velmi úspěšná hra 
byla člověče nezlob se ! Děti si mohly 
klidně zasednout i na paní učitelku. 
Za každou hrou následovala reflexe, 
která ukázala v našem případě něco 
hodně pozitivního. Prostě ta naše 
6. třída je nejlepší 6. třída ve škol-
ním roce 2014-15.                                            Renata Krásová, výchovný poradce školy
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Projekt: Inkluze na ZŠ waldorfské, Praha 5 - Jinonice
V září minulého školního roku 
tj. ve školním roce 2013/14 se 
v naší škole něco změnilo. Přiby-
ly mezi nás nové tváře, ve třídách 
začali působit asistenti pedagoga 
a terapeuti. 
Asistenti se velmi rychle zabydleli 
a začali intenzivně spolupracovat 
s třídními učiteli hlavně v 1., 2. a 
5. třídě.

V první třídě spočívala činnost asis-
tenta hlavně v pomoci s adaptací dětí 
na novou životní situaci – být ve ško-
le a soustředit se na vyučování.
Ve 2.třídě si asistentka brala mimo 
vyučování 1-2 žáčky, kteří potřebo-

vali individuální přístup (dokon-
čovali práci do sešitů, kreslili, ryt-
mizovali básně atd.).
V 5. třídě bylo potřeba pomáhat 
hlavně se psaním a dokončováním 
započatých úloh v koncích hodi-
ny. I zde však někteří potřebovali 

pomoc s přebytkem energie a sou-
středěním na vyučování.
Velký kus práce v individuální 
pomoci odvedli i asistenti na dru-
hém stupni. Brali si děti z hodin 
a pracovali s nimi mimo třídu. 
V naprostém tichu se mohli jinak 
neklidní a nesoustředění žáci vě-

novat velmi inten-
zivně své školní 
práci. A protože 
z nástěnek od lé-
kaře víme, že „TI-
CHO LÉČÍ”, bylo 
možno v praxi 
sledovat, že je to 
pravda. Šlo hlav-
ně o předmět čes-
ký jazyk a mate-
matika. Docházely 

k nim většinou děti 
se SVP (specifické 
vzdělávací potřeby).
Díky grantu OPPA 
jsme mohli využít 
pro naše žáky i na-
bídky terapeutů – 

pohybového a pracovního. 
Ti si brali děti na konci 
hlavního vyučování nebo 
v době mimo výuku. Skr-
ze pohyb a práci se dře-
vem působili oba terapeuti 
na rozvoj dětského sociál-
ního cítění a hlavně na roz-
voj dnešním způsobem ži-
vota tolik pochroumané 
vůle.

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
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Návštěva zástupce starosty Mgr. Víta Šolleho
Minulý týden bylo na ustavujícím zasedání zastupitelstva Prahy 5 jmenováno nové vede-
ní radnice Prahy 5 a zvolen starosta MUDr. Radek Klíma z TOP 09. V sedmičlenné radě 
zasednou zástupci koalice TOP 09, ČSSD, KDU-ČSL a Strany zelených s podporou České 
pirátské strany. Školství má v radě na starosti zástupce  starosty Mgr. Vít Šolle z KDU-ČSL 
(na fotografii první zleva).  Ten také minulý pátek školu oficiálně navštívil v rámci sezná-
mení se školami Prahy 5. Pro-
hlédl si prostory školy v ulici 
Butovická a Mezi rolemi, krát-
ce nahlédl do dění v 1., 4., 
5., 6. a 9. třídě, seznámil se s 
charakterem školy a hlavními 
akcemi a projetky, které ško-
la pořádá. Hovořili jsme také 
o našem záměru výstavby pa-
vilonu pro 2. stupeň v místě 
pavilonu D a dohodli jsme se na představení tohoto projektu na začátku roku 2015. Pan 
Šolle dosud působil jako ředitel základní školy, tedy problematika škol je mu velmi dobře 
známa. Těšíme se na další spolupráci s ním.
PS

7. a 8. třída: Představení #jsi_user
Ve středu 3.12. jsme s žáky sedmé a osmé třídy navštívili divadlo Ypsilon. Stali jsme se 
přímými účastníky komunikačního prostředí na sociálních sítích. Hra #jsi_user vznikala 
jako autorské představení na základě zadání podporující projekt „Seznam se bezpečně“. 
Prostředí, kterého jsme byli součástí bylo plné „surové“ komunikace, která vládne na 
sociálních sítích, neboť texty byly 
doslovnými citacemi zkopírovanými 
z internetu. Příběh mapuje posled-
ní roky života Michala Kolesy, který 
trávil před počítačem 12 i více ho-
din denně a „setkávání se“ s lidmi 
přes počítač mu nahrazovalo veš-
keré sociální vztahy. V závěru jsme 

byli účastni diskuse s herci, režisérem 
a zadavatelem představení, kteří nám 
odhalili, jak tato divadelní hra vznikala 
a důvody, které vůbec k jejímu vzniku 
vedly. Ve mně samotné nechalo před-
stavení hluboký prožitek.
Hana Drastichová, třídní učitelka 
7. třídy

9.třída: Příprava plesu
Přípravy na únorový slavnostní ples 9.třídy v KZ Domovina na Maninách jsou v plném 
proudu. Žáci a žákyně se kromě nácviku několika tanečních stylů, které předvedou v před-
tančeních (reportáž z nacvičování se objeví v jednom z dalších čísel Žurnálu), pustili také 
do samotné organizace a zajištění všech náležitostí, aby na plese byl přichystán kvalitní 
a bohatý program. Ve třídě bylo vytvořeno několik pracovních skupin, které zajišťují jed-
notlivé organizační okruhy, děti si pak dobrovolně zvolily, v jakém týmu budou působit. 
Tým FINANCE si vzal na starosti rozpočet, přehled nákladů a výnosů, uzavírání smluv, 
hlídá také aktuální příjmy a výdaje. Stojí za ním Dominik Karas, Filip Vosáhlo, Richard 
Holeček, Kryštof Seleši a Vivien Piskláková. Tvorbu pozvánek, prodej lístků, komunikaci 
s médii, distribuci plakátů a letáků, to vše zajišťuje tým PROPAGACE ve složení Alexandra 
Andrlová, Anežka Kotková, Kryštof Seleši, Zuzana Kristová, Marie Kapalová, Agáta Topin-
ková, Marieta Svatá, Klára Čížková a Monika Bouší. O vizuální podobu propagačních ma-
teriálů se stará tým GRAFIKA, který připravuje plakáty, letáky, vstupenky, lístky do tom-
boly a také jejich vytištění v DTP studiu. Do skupiny se přihlásili Max Schröder, Klára 
Čížková, Mikuláš Procházka, Anežka Kotková a Petra Řeháčková. Tým VIDEO si vzal za 

Grant v naší škole pokračuje i letos. 
Jsme tomu moc rádi. Bohužel jeho ko-
nec se neodvratně blíží – březen 2015. 
Do konce roku budou asistenti i terape-
uti ve své práci pokračovat, ale co pak 
dál?
Díky grantu OPPA se k nám do školy 
dostali noví lidé, ukázali nám dívat se 

na některé věci nově a čerstvě, 
slabí žáci zakusili úspěch.  Co 
víc si můžeme jako učitelé přát 
víc? Přeci, aby smysluplné věci 
pokračovaly dál !

Renata Krásová, koordinátor 
grantu
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Program tříd v týdnu 8. - 14. 12. 2014
1. třída
Epocha českého jazyka. Ve středu třídní schůzka od 18 hodin. V pátek v 11 hodin diva-
dlo divadlo Hybernia - Hej vánoce, dlouhý noce
2. třída
Epocha českého jazyka. V pátek v 11 hodin divadlo divadlo Hybernia - Hej vánoce, dlou-
hý noce
3. třída
Epocha českého jazyka. V pátek v 11 hodin divadlo divadlo Hybernia - Hej vánoce, dlou-
hý noce
4. třída
Epocha českého jazyka.
5. třída 
Epocha českého jazyka.
6. třída
Epocha českého jazyka.

úkol sestavit výběr a sestřih videonahrávek z historie třídy do krátkého dokumentárního 
snímku, který bude v rámci plesu promítnut. V týmu jsou Kryštof Seleši, Marieta Svatá, 
Agáta Topinková, Monika Bouší a Matyáš Procházka. Nahrávky pro zvukaře a uspořádání 
popůlnoční diskotéky zajišťuje tým AUDIO ve složení Matyáš Procházka, Viven Piskláková, 
Max Schröder, Vanda Kašlíková, Dominik Karas a Jonáš Matějček. Úkolem týmu TABLO 
je připravit fotografie, staré sešity a upomínkové předměty z historie třídy a sestavit z těch-
to dokumentů pestré a poutavé nástěnky. V týmu působí Vanda Kašlíková, Petra Řeháč-
ková, Vivien Piskláková, Michaela Moravcová a Anna Zikmundová. Tým TOMBOLA sbírá, 
seskupuje, balí a čísluje hodnotné dárkové předměty, které se objeví v plesové tombole. 
Tuto úlohu si vzaly na starost Veronika Dolistová, Zuzana Kristová, Marieta Svatá, Mo-
nika Bouší, Anna Zikmundová a Rivka Chábová. Jak se jednotlivé činnosti žákům deváté 
třídy podařilo organizačně zvládnout a připravit, se budeme moci přesvědčit již za dva 
měsíce. Držme jim palce, aby se jejich ples co nejvíce povedl.
Štěpán Rys, třídní učitel 9.třídy

Den otevřených dveří
Tuto středu jsme opět přivítali návštěvníky, kteří měli možnost náhlédnout do výuky, pře-
devším z řad zájemců o přijetí svých dětí do naší školy. Přišlo okolo 30 hostů a měli mož-
nost zúčastnit se hlavního vyučování ve 4., 5. a 9. třídě. Poté následovala beseda s třídní 
učitelkou 4. třídy Janou Petrů, ekonomkou Alenou Matějčkovou a ředitelem školy Pavlem 
Selešim, kde se hovořilo o tom, co návštěvníci zažili, o výuce v naší škole, spolupráci s ro-
diči, průběhu zápisů a dalších položených otázkách. V lednu 2015 se uskuteční den poo-
tevřených dveří pouze pro odbornou veřejnost (učitelé, studenti pedagogiky a vzdělávacích 
seminářů, apod.) a další den otevřených dveří pro veřejnost bude v dubnu 2015.
PS

7. třída
Epocha dějepisu.
8. třída
Epocha biologie.
9. třída
Epocha českého jazyka.

Nejbližší třídní schůzky
10. 12. 2014 1. třída od 18 hodin

Nejbližší akce
19. 12. 2014 vánoční měsíční slavnost od 11 hodin
14. 1. 2015  den pootevřených dveří (pro odbornou veřejnost) od 8:15
15. 1. 2015  Rada spolku rodičů od 19 hodin
17. 1. 2015  zápis do1. třídy (první společná část) od 9 hodin
29. 1. 2015  měsíční slavnost

Zprávy ze školy a kolegia
Minulý týden začal pojarmarečním úklidem a přípravou tříd na výuku. V úterý pak kala-
mitní počasí s ledovkou zastavilo provoz vlaků a tramvají a někteří žáci se tak nedostali 
do školy. Ve středu se konal den otevřených dveří, 7. a 8. třída navštívily divadlo, v pátek 
měla 6. třída projekt s panem Hrbáčkem a také v pátek navštívil školu nově zvolený zá-
stupce starosty Prahy 5, Mgr. Vít Šolle, který má na starosti oblast školství (více v samo-
statných příspěvcích). 
Čtvrteční konferenci jsme zahájili s Míšou Nerudovou hudební částí, kde jsme opakovali 
dvě písně z Tříkrálové bratislavské hry a přidali jsme některé vánoční písně pro vánoční 
slavnost. Poté jsme si připoměli uplynulý týden zážitky v rámci “všimného” kolečka. Per-
sonální grémium informovalo o převzetí dvou hodin výuky anglické konverzace týdně v 8. 
třídě Markem Eislerem. Dále vedlo grémium personální pohovory, mimo jiné se dvěma 
uchazečkami o výuku výtvarné výchovy za Veroniku Pirkovou. Personální grémium a Eva 
Vejražková jednu z nich doporučili k přijetí a tato uchazečka bude pozvána na jednání 
konference 11. 12. 2014. Pedagogické grémium pokračovalo v přípravě zápisů do 1. tří-
dy, zabývalo se reflexí výuky a asistence v 1. třídě a doporučilo pokračování asistence 
v hlavním vyučování v rozsahu 2 dnů týdně. Organizační grémum se zabývalo návrhem 
na instalaci závěsů do sprch v pavilonu B, úpravou prostor v pavilonu C pro aktivity 
ve volných hodinách a ohlásilo pravidelné školení BOZP pro všechny pracovníky školy 
na 15. 1. 2015. Slavnostní grémium navrhlo aktivity konference kolegia v posledním týd-
nu před vánočními prázdninami. Kolegium následně schválilo zrušení pravidelné čtvrteční 
konference kolegia 18. 12. 2014 s tím, že v tomto čase se pracovníci školy mohou zúčast-
nit neformálního vánoční setkání. Slavnostní vánoční setkání konference kolegia pak pro-
běhne v pátek 19. 12. 2014 a budou na něj přizváni i někteří hosté. Pavel Seleši informoval 
o pozvání některých nově zvolených představitelů Prahy 5 na vánoční jarmark (předseda 
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školské komise na jarmark i zavítal), o chystané návštěvě zástupce starosty Mgr. Šolleho  
ve škole, o průběhu a výsledcích první etapy rekonstrukce telekomunikační infrastruktu-
ry ve škole (více v samostatných příspěvcích) a o struktuře rozdělení mzdových prostředků 
na první část odměn v měsíci listopadu. Učitelé, kteří nebyli na minulé konferenci, poté 
referovali v rámci reflexe kritérií hodnocení o svých zkušenostech s kritérii. V pedagogické 
části jsme v rámci společného studia pokračovali v práci na 5. přednášce Rudolfa Steine-
ra z cyklu Duchovní život a výchova v přítomné době. V části věnované hovoru o dítěti 
jsme dokončili téma z minulých třech konferencí a pokračovali jsme výměnou zkušeností 
s tzv. třetím vedlejším cvičením (přiměřenost jednání, práce s emocí). Na závěr jsme dis-
kutovali o zařazení tématu řečových cvičení v rámci konference.
PS

Rada spolku rodičů
Rada spolku rodičů se sešla ke svému 4. setkání v tomto školním roce ve čtvrtek 4. 11. 2014 
ve sborovně školy. Jednání rady se zúčastnili M. Procházka (9. tř.), M. Mužík (3. tř),  V. Bu-
rýšek (8. tř.), J. Lichtenberg (5. tř.), J. Matěcha (4. tř.), P. Vostrý (2. tř.), A. Matějčková 
(kolegium) a P. Seleši. Rada se zabývala reflexí vánočního jarmarku a dohodla některá 
doporučení pro organizaci příštích jarmarků. Například stanovení pravidel prodeje ob-
čerstvení pořádající třídou, která pak budou platná pro všechny, provedení soupisu věcí 
spolku, které jsou využívány při pořádání akcí a jeho umístění na portále spolku, stejně 
jako umístění manuálů k akcím na portále spolku. Rada byla informována o poděkování 
Městské policii Prahy 5, která nám již několik let ochotně pomáhá při zahájení jarmarku 
zastavením dopravy v ulici Butovická. Rada také doporučila pro další jarmark informovat 
v rámci pozvánek rodiče o tom, že při parkování nesmí omezit zaparkovaná auta nebo 
garáže rezidentů. Letos tak díky neohleduplnosti jednoho nebo dvou návštěvníků došlo 
v odpoledních hodinách ke kontrole všech parkujících aut a pokutování řady z nich. Rada 
schválila přidružené členství Spolku v Asociaci waldorfských škol ČR a pořádání setkání 
waldorfských iniciativ 28. - 29. 3. 2014 v Jinonicích. Škola poskytne pro tuto akci záze-
mí. Očekává se účast několika desítek rodičů, vítána je proto organizační pomoc rodičů, 
kontaktní osobou je předseda spolku Jan Matěcha. Odchody dětí z družiny v době řízené  
činnosti budou nyní v nejnutnějších případech řešeny změnou organizace v pilotním pro-
vozu. Navýšení prostředků ze strany spolku nyní není požadováno. Na jaře bude provoz 
zhodnocen a doporučen další postup.  Rada dohodla účast zástupců spolku na zápisech 
do 1. třídy, hledají se vhodní adepti znalí fungování spolku. V případě zájmu se obracej-
te na p. Matějčkovou. Zástupce 9. třídy prezentoval v rámci pravidel pro pořádání plesů 
rozpočet plesu, který Rada schválila a převzala tak organizační záštitu nad plesem. Pavel 
Seleši informoval o výsledcích ustavující schůze nově zvoleného zastupitelstva Prahy 5, 
které proběhlo 25. 11. 2014 a o nově zvoleném vedení Prahy 5. Někteří nově zvolení před-
stavitelé byli už pozváni na vánoční jarmark. Nový předseda školské komise Bc. Martin 
Damašek také jarmark krátce navštívil. Jeho oficiální návštěva školy je plánována na jaro 
2015. Nový zástupce starosty Mgr. Vít Šolle, který má na starosti oblast školství, pak ško-
lu oficiálně navštíví již v pátek 5. 12. 2014 (více v samostatném příspěvku). Rada dohodla 
pravidla pro použití portálu spolku. Sdílený prostor je umístěn v rámci prostoru školy, 

první hromadnou katerogii přístupu budou mít rodiče a druhou členové Rady (nebo další 
jimi pověřené osoby ve třídě). V tomto prostoru budou umístěny zápisy z jednání, manu-
ály k akcím, podklady pro jednání rady, sestavovaný program a další dokumenty. Rada 
odsouhlasila žádost J. Passerin o odprodej lepenky pro lesní školku a vzala na vědomí 
poptávku školy po funkčním pianu a zbytcích barevných obkladaček pro mozaiku u umy-
vadla v místnosti ručních prací v pavilonu B. Jednání Rady skončilo krátce po 21 hodině.
PS

Nabídka pracovního místa
• Hledáme schopného pedagoga s manažerskými zkušenostmi nebo manažera s pedago-

gickými zkušenostmi, který by se podílel na přípravě a vedení grantu pro školu.
• administrativního asistenta na částečný úvazek
• Hledáme třídního učitele pro budoucí 1. třídu

Sháníme zbytky kachliček na mozaiku
Do prostoru ručních prací jsme svépomocí zavedli vodu a v okolí umyvadla plánujeme 
s dětmi zhotovit mozaiku. Za tímto účelem sháníme zbytky kachliček v různých barvách.

Nová čísla do družiny a pavilonu
Do místnosti družiny v pavilonu B, kde pobývá 3., 4. a 5. oddělení, bylo zřízeno nové te-
lefonní spojení s číslem je 251 001 109. Nové číslo do sborovny 2. stupně v pavilonu A je 
251 001 107.

Vtip týdne
Mirek Kemel
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