Ve školním roce 2018/2019 podpořila Česká
spořitelna svým grantem zážitkovou
pedagogiku ve waldorfských třídách.
Hned tři waldorfské třídy mohly díky podpoře grantu České spořitelny pracovat na
svých projektech s finanční podporou. Konkrétně se jednalo o projekty v 5., 6. a 8. třídě.
V 5. D se jednalo o účast na starořeckých olympijských hrách. Starořecké olympijské hry
jsou akcí, které se každoročně účastní páté třídy všech waldorfských škol České republiky
(15 základních škol) a případně také některé školy ze zahraničí. Akce vychází z waldorfské
pedagogiky a navazuje na výuku dějepisné části předmětu Člověk a svět. Obsahem výuky jsou
v tomto ročníku nejstarší období lidské civilizace a starověké kultury, v druhém pololetí pak výuka
vrcholí tématem starověkého Řecka.
Ve školním roce 2018/19 organizovala ve dnech 17. a 18. května tyto hry waldorfská škola
v Pardubicích. Dvoudenní program zahrnoval dobové tematické hry, společné představení divadelní
hry Odysseovy cesty a samotné olympijské zápolení. Třída se však na hry připravovala po celý rok,
kromě práce na zlepšování tělesné kondice si žáci připravovali i dobový kostým (chitón), poznávali
řeckou abecedu a staré mýty, učili se dobové písně a tance a nejen při nácviku divadla
spolupracovali. Celou jejich práci organizovala třídní paní učitelka Johana Doubravová.

V 6.D zase tvořilo důležitou součást půlroční práce uspořádání Rytířské slavnosti.
V řezbářské dílně si žáci nejdříve vyrobili dřevěný meč a štít, dále si navrhli svůj erb a vytvořili
k němu svou erbovní pověst a rytířskou báseň. Kromě rytířských ctností si žáci osvojili celou řadu
nových dovedností - navrhli a ušili si svůj rytířský šat, naučili se tančit středověké tance, zpívat
středověké chorály i šermovat. Celá slavnost pak vyvrcholila 10. června na hradě Točníku, kde žáci
před rodiči (také v dobových kostýmech) předvedli tanec, zpěv a šerm, složili rytířský slib a nakonec
byli pasováni na rytíře. Na přípravách pracovali nejen rodiče a odborní lektoři, ale především také
třídní učitelka Pavla Bejšáková.

V 8. D pracovala se žáky na divadelním projektu paní učitelka Věra Janebová, která na naší škole
vyučuje eurytmii, dlouhodobě pracuje na divadelních projektech a vede na škole dramatický
kroužek. Divadelní projekt navázal na výuku českého jazyka a byl zaměřen zvláště na podporu
kompetence ke spolupráci žáků. Žáci společně pod vedením paní učitelky nastudovali divadelní hru
Jak se vám líbí od Williama Shakespeara, kterou následně předvedli nejen ve školním sále, kde měli
domovskou scénu, ale i na jevišti Divadla Kámen. Pronájem reálného divadelního prostoru pro
předvedení divadelní hry dal celému procesu potřebnou vážnost a napomohl zodpovědnému
uchopení dílčích úloh žáků.
Dále se s touto hrou žáci zúčastnili festivalu Duhové divadlo v Písku 30. 5.-1. 6. Bylo pro ně
důležité zhostit se svých rolí, učili se zodpovědnosti za svůj díl přispění k celku. V rámci dílčího
projektu si zhotovili i mnohé rekvizity a kulisy.

S podklady zmiňovaných paní učitelek zpracovala Milena Hosenseidlová.

