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Milí přátelé,
od vydání

prvního čísla časopisu
Zvonek uplynulo 9 jar. Vyzví-

dala jsem, jaký vlastně byl, než je-
ho vydávání uvadlo (zřejmě pro
nedostatek nadšenců a času hrát
si s takovou třešničkou, jakou je
dobrovolné a neziskové vydávání
školního časopisu). Při mé vyzvě-
dačské misi jsem se nakazila
nadšením. Mnozí rodiče se na
každé nové číslo těši l i , protože
Zvonek byl už svým celkovým po-
jetím pěkný, oceňovali pravidelné
informování o tom, co se ve škole
chystá, vnímali větší propojení se
školním děním. A děti, ty se chi-
chotaly nad fotkami a v každé třídě
si časopis společně prohlížely.
Učitelé se mohli osvěžit

ohlédnutím za školními událostmi,
za kterými stála spousta jej ich ča-
su a přičinění. Proběhlé akce na
fotkách znovu ožívaly a splétaly
vlákna waldorfské pospolitosti . Do-
dávaly kuráž zorganizovat další
školní výlety, znovu se pustit do
pořádání jarmarků, vyhrát si s pří-
pravou opakujících se rituálů
a společných svátků. Vnímám, že

zvlášť rodiče, kteří mají děti ve
vyšších ročnících a společně
s učitel i už roky znovu a
znovu organizují všechny
školní akce, vzpruhu potře-
bovali a potřebují.
V tomto duchu bychom rády

pokračovaly. A kdo vlastně jsme?
Kdo znovu rozhoupává Zvonek?
Náš tvůrčí tým je zatím trojčlenný:
Eva Sokolová, Zdenka Doubravka
a Dana Hanzliková Vašková – ma-
minky, ženy v rozpuku, pěkně na-
rostlá kvítka (jednu míru
prozradíme: všechny nad 1 73 ).
Patříme k rodičům, kteří jsou wal-
dorfské škole vděčni za výjimečný
přístup k dětem, který podněcuje
jemnost, cel istvost i sílu ducha
(stručně řečeno). A máme chuť ně-
čím smysluplným přispět.

Dodaly jsme si odvahu Zvonek
rozcinkat a přizvat Vás k tomu.
Vítáme všechny z vás, kteří chtějí
přispět článkem, fotkami nebo
kresbou. Vítáme rady a inspiraci,
cokoliv, co vnímáte, že může Zvo-
nek obohatit.
Zvonek nabízí prostor, ve kte-

rém si můžeme sdělovat, co nás
těší i trápí, co se daří a co bychom

potřebovali
změnit, aby
se daři lo lé-
pe. Také, co
je nového,
jaká aktuální
témata
a potřeby
v životě
školy pučí, a jak je společným
sympatizováním, ale i aktivním či-
nem můžeme v naší partě wal-
dorfské podpořit. Moc si přejeme
nadchnout do společné tvorby ča-
sopisu také děti.
K tomu všemu chceme

Zvonkem cinkat pěkně zvesela.
Tedy šup sem i s humornými pří-
běhy z vašich domovů, s tím, co
za radosti i patál ie s dětmi proží-
váte.
Březnový Zvonek vám právě

v dlani rozkvetl . Přejeme příjemné
počtení.

Březen 2016

Zvonek
Kd

o k
ráč
í ke

slunci,
nechává stín za sebou. F. Woike

Zvoníme u 6 – je nás něco
kolem 300 rodičů. Někteří spolu

chodí na pivo, někteří jezdí na vý-
lety, někteří neznají nikoho. V této
rubrice se o sobě můžeme něco
dozvědět. Jde o štafetu rozhovo-
rů: jeden člověk udělá s někým
rozhovor, ten zase do dalšího čís-
la připraví rozhovor s někým jiným
atd. Nemusí to být dlouhé, ani

moudré ani vtipné. . . ale stojí za to,
aby to bylo l idské. Koncept je
jednoduchý. Vyberete si rodiče
nebo učitele z WŠ, zeptáte se na
tři otázky (které sami zvolíte),
sepíšete to a pošlete do redakce.
Dotazovaného požádáte i o fotku,
(kl idně neformální, ze života) ať
víme, o koho jde. Ve štafetě bude
pokračovat ten, který byl tázán.
Co zajímá mě, může zajímat i tebe
– zde můžete doporučit různé ak-

ce, semináře a události ze světa
mimoškolního, ale také knihy, vy-
dařené divadelní kousky nebo fi l-
my, které třeba nelze běžně
shlédnout v kinech.
Inzeráty – pro inspiraci: Sháníte
něco, co mohou mít druzí? Něče-
ho máte více a druhým by se to
mohlo hodit? Nabízíte společný
odběr bio potravin? Jedete někam
na výlet a rádi přiberete pár dětí
navíc? 

Ru
brik

y

Zdenka Doubravka
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Už od rána do naší školky při-
cházeli podivní návštěvníci odění
v tradičních masopustních

maskách. Cikánka,
medvědi, řemeslníci,

kl ibna, vodní víly,
rusalky, smrťák
i žid.
Nechyběla
ani
opravdová
nevěsta a
ženich. No
co vám
budu povídat,

škoda, že jste tu
s námi nebyli .

Po vynikající hostině, kterou
naše školka nepamatuje, jsme se
společně vyfoti l i a prošl i v průvodu
masek pozdravit místního pana
starostu (stejně jako několik
dalších školek nejen z Rudolfova).
V rytmu masopustních písní jsme
dotančil i a prošl i na pohádku zpět.
Už se velmi těšíme na tuto
pestrobarevnou slavnost zase
napřesrok.

Kačka Krausů

Letošní
masopust jsem si

uži l poprvé v rol i pana
krále – tedy třídního učitele

v 1 . třídě. Byl to opravdu nezapo-
menutelný zážitek nejen pro naše
chuťové pohárky, které byly obla-
ženy lahodnými pokrmy z naší
slavnostní tabule.
Na hostině se sešlo mnoho po-

hádkových postav, některé po-
hádky byly dokonce v kompletním
zastoupení. Díky Bohu v případě
Červené Karkulky nedošlo k dra-
matu, jel ikož Vlk byl zasycen klo-
básou. To jen podtrhuje celkově

přátelskou, milou
a veselou atmosféru na
naší masopustní hostině. Už se
těším na příští rok!

Ondřej Suchan

M
as
op
ustn

í veselí

V naší třídě byl
masopust. Omyl. Ma-

sopust byl v říši zvířat! Kam
se podělo 20 žáčků a dva peda-
gogové? A co v prostorách druhé
třídy pohledávali dva vypasení,
veselí koně a dvě vydojené krávy
stračeny? Proč tam tak bzučela
obrovitá moucha? Co ten veliký
králík, který spíše připomínal os-
líka a padaly z něho mrkve? Kdo
sežral velkou myšku? Viděl někdy
někdo z vás tři netopýry, veverku
a lišku, dva medvědy, berana, za-

jíčka,
želvu, lva
a lvíče,
křečka,
myšku, ko-
čku a psa,
tygra, páva,
žábu a opici hrát na
flétnu, tančit a zpívat kromě
jiného „Jémine domine, masopust
pomine, jémine domine, masopust

pryč.“? Potkali
jste někdy na

dlouhé školní chodbě
tol ik různorodých zvířátek

v přátelském rozhovoru či v divoké
hře? Víte, jaké dobroty tato zvířát-

2.

tří
da
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Třetí třída
masopust

oslavi la proměnou
v řemeslné tržiště. Děti

přišly jako řemeslníci a každé se
ve své rol i představilo a předneslo
báseň. Poté si j iž s pomocí
rodičů mohly vyzkoušet
práci kuchařů a pekařky,
švadleny, řezbáře,
tkalce, přadleny
i byl inkářky. Dětem
i rodičům patří velký
dík, že hojností
masopust jsme mohli
oslavit.

Tématem
masopustu
v letošní čtvr-

té třídě byly
postavy ze sever-

ské mytologie. Ve
třídě se tak objevil i bohové Ódin,
Tór, Freyja či Idunna, Loki a jeho
dcera Hel nebo obryně Skadi. Ne-
chybělo nám ani Slunce, Zlaté pra-
se nebo kočičí spřežení. Děti
navzájem

představily jednotl ivé postavy
a pak se pusti ly do vytváření
společného výtvarného díla, kte-
rým byl jasan Yggdrasil v podobě
rel iéfního obrazu s trojrozměrnými
postavami. Během dne měli čtvr-
ťáci příležitost navštívit i další třídy.
Zajímala je především 5. třída, ne-
boť byli zvědaví, co je čeká za rok.
S chutí zahnali hlad u bohaté
masopustní hostiny, kterou jim
stejně jako v minulých letech při-
pravil i rodiče.

ka ráda mlsají? Na tyto otázky
byste uměli odpovědět, kdybyste
byli 9. února ve správné chvíl i na
správném místě – v naší druhé
třídě! ! !

Vendula Chromá – velký králík
nebo oslík?

4.

tří
da

V páté třídě ožil i nejen dávní fa-
raoni, ale dokonce i jej ich mumie a
pestrá směsice l idí z dávných kul-
tur. Výsadní postavení mezi nimi

měl faraon
Meni, dávný a

slavný sjednotitel
Egypta. Masopustní
veselí bylo, jak má být
– zpívalo se a tančilo,
a dorazila i stylová in-
dická krmě.

Nechyběla ale ani chvíle
k zamyšlení – každý vetknul

své přání, určené celé třídě, do
zdobeného modlitebního praporku.
A byla to krásná přání – kamarád-
sví, spravedlnost, soudržnost, lás-
ka, . . .

5.
tříd
a

Martin Janošťák

Tak co vy-
myslíme
v deváté
třídě letos?
Pohádkové
postavy, zvířát-
ka, řemesla, slavné
postavy Českých Budějovic, bož-
stva z Olympu, l iterární postavy,
národy světa, postavy z divadelní
hry – tím vším jsme už byli . Letos
jsme nakonec pro inspiraci nešl i
daleko – zkrátka kluci šl i za děv-
čata, děvčata za kluky. Masopust-
ní dopoledne se vydaři lo
a deváťáci zaslouží pochvalu za
odvahu!

Radka Konířová

9.
tříd
a

Dana Hanzliková Vašková

3.

tří
da

Josef Janošťák
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Magdalena Kubínová Šebelková
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Milí čtenáři Zvonku,
píši Vám s velikou radostí.

Tu radost mám z toho, že se po
několika letech našli l idé, které
myšlenka českobudějovického
waldorfského zpravodaje oslovila
natol ik, že se rozhodli jej opět
přivést k životu a obnovit jeho
vydávání. Mám z toho radost
i proto, že jsem jej spolu s Evou
a Radimem Jírovcovými před
deseti lety zakládala, pokřti la
a každé číslo posílala do světa
s přáním, ať se líbí.
Vím tedy také, kol ik práce,

času a energie takový zpravodaj
vyžaduje a jsem nesmírně
potěšena, že je jeho nová
redakce ochotna mu toto vše
věnovat.
Předpokládám, že podoba

Zvonku bude formálně odlišná od
jeho původní verze, ale věřím, že
smysl jeho vydávání zůstane
stejný – totiž být jakýmsi místem
setkávání názorů, informací,
podnětů, vtipů, nápadů, nabídek,
otázek a zamyšlení celého
českobudějovického
waldorfského společenství, které
je v této době již mnohem širší
a početnější než v letech jeho
vzniku.
Přeji redakci hodně sil ,

nadšení a četných přispěvatelů.
Zvonku přeji kval itní obsah
i formu a dlouhý vydavatelský
život a Vám, čtenářům, veliké
potěšení a užitek z jeho četby.

Petra Klee

7.3. třídní schůzka
3. třídy v 1 7.00

8. 3. Všem ženám přejeme vše nej!
třídní schůzka 5. třídy v 1 8.00

9. 3. třídní schůzka 9. třídy v 1 7.30
třídní schůzka 4. třídy v 1 8.00

9. 3. přednáška Dr. Wolfganga
Sassmannshausena
"PŘECHOD ZE ŠKOLKY DO
ŠKOLY" od 1 8.30 v Riegrově 51

1 6. 3. třídní schůzka 2. třídy v 1 7.00
1 9. 3. sedmý velikonoční jarmark v MŠ

od 1 0 do 1 5 h
24.–28. 3. vel ikonoční prázdniny

„Večerní eurytmie pro dospělé“ pod
vedením zkušené eurytmistky Lenky
Lieblové probíhá vždy ve středu od 1 8
do 1 9 h. Další nadšení jsou vítáni!

1 . Čím teď
nejvíce žiješ?Je

toho spoustu a strašně
rychle se to mění. Teď

konkrétně je to dovolená. 
S dětmi jsme byli lyžovat a moc
jim to šlo, tak jsme si to báječně
užíval i . Dnes máme volno, ale zít-
ra jdeme zase „do stěny“. Z těch
dlouhodobějších akcí je to samo-
zřejmě rodina. Je super, když jsme
spolu, a tak se to snažím všechno
plánovat, aby nám co nejvíce vy-
šlo být spolu. I když někdy je to
i o nervy.  Do toho kupujeme ba-
rák, tak je kolem toho spousta za-
řizování. V neposlední řadě je to
i práce.
2. Poprvé zažíváš syna v první
třídě. Co tě na škole nejvíce pře-
kvapilo? Snažím se, aby mě moc
věcí nepřekvapilo.  Vše, co je
pro mě v Ondrovo škole nové, be-
ru jako součást života. Baví mě to
a jsem za to rád. Čekal jsem, že
bude složité zvládnout například to
cestování a vyzvedávání Ondry ze
školy. Nakonec to nebylo vůbec
tak složité, i když je to přes celé
město. Ráno to stíháme krásně
spolu a odpoledne pomůžou ba-

bičky. Super
je také
spolu-
práce
s panem
učite-
lem, to,
jak jsme
součástí
Ondrovo
vzdě-
lávání.
Měsíční
třídní schůzky,
na kterých se dělíme o zážitky
a pokroky. Co mě teda opravdu
překvapilo, je to, jak mě začalo
bavit pletení. 
3. Máš nějakou knihu, která tě
v poslední době oslovila? Je
spousta knih, které mě oslovily.
Doufám, že najdu více volného
času si je přečíst. Stíhám tak ako-
rát číst noviny.  I když toto beru
jako závazek a přečtu si knihu,
kterou jsme se ženou dostal i .
Jmenuje se to Slabikář štěstí
a napsal to Pavel Hirax Baričák.
Díky za rozhovor.

Petr Kubala
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NEPRODEJNÉ

PŘEDNÁŠKA
9.  3. 1 8.30 U Beránka:

Jak se staví dům ze
slámy a hlíny (a jak se v něm
bydlí) – Ing. arch. Ondřej Meloun.
Napadlo vás někdy, kol ik je

potřeba investovat energie do
vysoce úsporného moderního
domu předtím, než začne energii
sám spořit? A je bydlení v něm

vůbec příjemné a zdravé? Jde to
i j inak? Kde hledat inspiraci?
Spoustu otázek i odpovědí
a inspiračních fotek od Ondřeje
Melouna, který si se svou rodinou
postavil přírodní variantu domu a
žije se mu v něm.. . inu jako med-
vědovi v Brloze. . . Vstupné 80 Sobů
(Kč).
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Veselovského
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ímá mě, může zajímat i tebe...

Koupím jablíčka
z domácího zdroje – nestříkaná.

Zdenka Doubravka    608 522 279
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