
Oslavy 15 let Waldorfského lycea 

 
Program 

kdy kde co 

16:00-16:45  
workshopy 

EU sál Eurytmie 
venku Výtvarná dílna 
učebna B - 1. patro Ex libris - kaligrafie 
učebna C - přízemí Knihvazačem za hodinu 
učebna D - přízemí Radovanovy radovánky  
učebna E - přízemí Divadlohraní 
učebna PC – 1. patro Programování 

17:00-19:00 venkovní stany  občerstvení 
17:00-19:00 vstupní vestibul výstava o waldorfské pedagogice 
17:00-19:00 vestibul lycea výstava prací studentů  
17:00-19:00 chodby výstava o historii školy 

17:00 atrium slavnostní zahájení oslav, projevy a zdravice 

17:50 atrium krájení dortu 
18:00 atrium Collegium antiqua - zpěv 
18:30 atrium Špatně temperovaný klavír 

18:30 sraz u vchodu komentovaná prohlídka školy s panem 
učitelem Ševčíkem 

18:45 sraz u vchodu komentovaná prohlídka školy s panem 
učitelem Horákem 

 

  



Anotace k workshopům 
 
Mgr. Barbora Forbaková: Eurytmie 
Přijďte si vyzkoušet nejexotičtější předmět 
na waldorfské škole - eurytmii. Zacvičíme 
si jednoduchá cvičení, prověříme 
schopnost těla se vpravit do proudů 
eurytmického pohybu. Cvičky vítané! 
(kapacita: cca 20 účastníků) 
 
MgA. Filip Gundlach: Výtvarná dílna 
U vstupu do školy bude možnost přiložit 
ruku k uměleckému dílu a kreativně 
vyjádřit svou sounáležitost s naší školou.  
 
Mgr. Jitka Ferencová: Ex libris – 
kaligrafická dílna 
Občas půjčíme svou knihu, na které nám 
záleží, svým blízkým a občas se stane, že 
se nám kniha již nevrátí. Ani ne ze zlého 
úmyslu, ale protože si dotyčný 
nepamatuje, komu má knihu vrátit. Aby se 
vám to již nestávalo, přijďte si vytvořit 
svoji knižní značku, kterou si jednoduše 
rozmnožíte a označíte tak vlastní knihy. Co 
musíte umět? Mít vztah k písmu a nápad, 
co vás osobně charakterizuje.  
 

Mgr. Petra Chotěborská: Knihvazačem za 
hodinu  
...se nestanete, ale vyzkoušíte první krůčky 
předmětu, který se na lyceu vyučuje 
nedlouho. Odnesete si něco malého a 
praktického, hlavně vlastnoručně 
vyrobeného. 
 
Mgr. Milan Horák:  Programování  
Naučit se programovat — to za hodinu 
nestihneme. Navštívit virtuální Waldorfské 
lyceum, nahlédnout pod pokličku 
programů, které ho utvářejí, a tu a tam do 
něčeho sáhnout, aby to fungovalo jinak — 
to ano. 
 
MgA. Matouš Černý: Divadlohraní 
Krátká dramatická dílna pro ty, kteří si 
chtějí jen tak chvíli divadelně pohrát, 
vyzkoušet si inspirativní herecké techniky, 
trochu se společně pobavit a tvořivě využít 
své tělo, výraz, gesta, hlas či hereckou 
imaginaci. 
 
Mgr. Radovan Daniel: Radovanovy 
radovánky 
Určitě vám matematické hrátky chybí. 
Pojďte si na chvíli hrát! Interaktivně s 
vlastními představami. Bude to divočina.  
 

 

 

Organizační informace:  

Podmínkou účasti je očkování, prodělání nemoci nebo platný test. Pokud byste potřeboval/a 
test, poskytneme Vám na místě antigenní samotest. Ve všech vnitřních prostorách prosíme o 
důsledné nošení respirátorů, ve venkovních prostorech je respirátor potřeba, pokud nebude 
možné dodržet rozestupy 1,5 metru. Akce bude probíhat převážně ve venkovních prostorech, 
přizpůsobte tedy tomu své oblečení. 


