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Od svatého Václava po Tři krále

Světlana Zapadlová
Přírodní školka Výhonek

Díky tomu, že jsou děti v naší školce kaž-
dý den venku, je jejich sepětí s přírodou 
a jejími proměnami veliké. Děti si uvědo-
mují koloběh roku i změny ročních obdo-
bí. Znají své cesty po Výhoně za různého 
počasí, v různých barvách. Vnímají svět 
nikoli lineárně, ale cyklicky. Vzpomínají na 
to, co se dělo před rokem, jaká byla loňská 
slavnost, co se na ní dělo, přejí si, aby to 
letos bylo stejné.

V rytmu roku se tak připravujeme na 
jednu slavnost, zpíváme písničky, chystáme 
vystoupení nebo dárky pro rodiče, žijeme 
příběhem slavnosti. Když přípravy vyvr-
cholí, všechny rodiny se sejdou u jurty, aby 
společně zažili atmosféru slavnosti. Pár dní 
a někdy i týdnů nálada doznívá, než se čin-
nost ve školce překlopí do příprav na novou 
slavnost.

Waldorfská pedagogika nabízí k slavnos-
tem určitá schémata a náměty, jak téma 
uchopit a pojednat. Není to však nic fix-
ního, a tak se také průběh a forma našich 
slavností různě vyvíjí. Co je pro všechny 
společné, je sounáležitost, kterou při nich 
zažíváme. Slavnost vždy začínáme společ-
ným kruhem, kde si s dětmi zazpíváme 
a připomínáme si téma a příběh. Nedílnou 
součástí slavnosti je také hostina z dobrot, 
které přinesou rodiny. Program se liší podle 
tématu slavnosti.

Letos jsme do našeho ročního koloběhu 
přidali na každý měsíc jednu vlastnost či 
hodnotu, kterou chceme rozvíjet a přemýš-
let o ní. V září jsme začali odvahou. Toto 
téma je spojené s postavami svatého Vác-
lava i svatého Michaela (mají svátky den 
po sobě). Odvaha dětí jít do školky, pustit 

se do vlastního dobrodružství bez mámy 
a táty. Na podzimní slavnosti si děti dělají 
malý jarmark, kde vyměňují plody ze svých 
zahrádek.

Říjen byl ve znamení vděčnosti, za úrodu, 
za společenství, za život – za vše, co se nám 
zdá samozřejmé, ale není. Listopad s sebou 
nese téma ztišení a usebrání a jeho hodno-
tou je soucit a empatie. Inspirací je nám 
osobnost svatého Martina: muž, který se 
neváhal rozdělit o svůj plášť a pomohl tak 
trpícímu. Nedaroval však všechno, co měl, 
myslel i na své potřeby, byl empatický nejen 
k žebrákovi, ale také k sobě. Svatomartin-
ská slavnost je u nás opředena tajemstvím, 
Martin na koni se objeví jen na chvilku, jako 
tajemná postava. Děti se světly procházejí 
tiše tmou a zažívají místa, kterými denně 
procházejí, v úplně jiné, večerní atmosféře. 
Také proto jsme se rozhodli svatomartin-
skou slavnost již nepořádat pro veřejnost, 

protože ve velkém počtu lidí, kteří se na náš 
lampionový průvod scházeli, se tento jem-
ný náboj ze slavnosti vytrácel.

Téma světla, které vyvstává na počátku 
listopadu s brzkým setměním, se line naším 
školkovým životem až do Vánoc. Čas adven-
tu, pro který jsme letos vybrali hodnotu kli-
du, zakončujeme adventní slavností, u níž 
se inspirujeme waldorfským provedením. 
Z jehličí se venku poskládá spirála, v jejímž 
středu stojí anděl. Každé dítě projde s lucer-
ničkou spirálou až k němu a dostane od něj 
světélko. Slavnost je vánoční, plná cukroví, 
dárků, koled. Po Vánocích se děti scházejí 
ve školce znovu a nechávají je doznít. Hrají 
si na Tři krále, užívají si zimu, dělají si pelíš-
ky. Je to klidný a rozjímavý čas. Do maso-
pustu daleko…

Pokračování příště.

Lesní školky se často inspirují waldorfskou pedagogikou a jejími slavnostmi, jejichž téma se odvíjejí od roční doby i od zajímavých osob-
ností. Také děti v Přírodní školce Výhonek žijí slavnostmi, a ty bychom vám dnes rádi představili. 

Příprava na podzimní slavnost / foto: archiv Výhonku

Renata Heinrichová
Dětský sbor Židlochovice

I letos se můžeme těšit na vánoční koncert v kostele

Dětský sbor Židlochovice v září zahájil svo-
ji třetí sezonu tradičně náborem nových zpě-
váků, díky kterému se naše řady zase o něco 
rozrostly. Velkou radost nám udělal zájem 
nejmladších dětí, které zkouší v přípravném 
oddělení jedenkrát týdně. Koncertní sbor od 
listopadu zkouší opět dvakrát týdně a svědo-
mitě se připravuje na plánované akce. V říjnu 
jste nás mohli slyšet v zámeckém parku, kde 
jsme doprovodili zpěvem zástupce města při 

pokládání květin ke kameni pobytu T. G. 
Masaryka.  První adventní neděli 2. prosin-
ce 2018 společně rozsvítíme vánoční strom 
v Otmarově a 25. prosince 2018 se na všech-
ny naše příznivce budeme těšit v židlocho-
vickém kostele na Vánočním koncertě.

 V prosinci si také někteří členové zazpívají 
a zahrají v představeních Národního divadla 
Brno, a to v opeře Kocour v botách, operetě 
Polská krev nebo v baletu Louskáček. 

Máme před sebou hodně práce, ale protože 
nás zpívání baví, stává se nám práce skvělou 
zábavou a nevadí nám ani prodloužené nebo 
víkendové zkoušky navíc.

Zveme vás na 
vánoční  koncet 

Dětského sboru Židlochvice 
v úterý 25. prosince 

v 15:00 hodin
v kostele Povýšení sv. Kříže 

v Židlochovicích

Předprodej vstupnek na Informačním centru 
v Židlochovicích od 10. prosince 2018.


