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Tisková zpráva č. 141126 

Waldorfští studenti začali zkoumání středověku pobytem v klášteře 

Smyslem týdne stráveného v klášteře v Roudnici nad Labem bylo zažít skromnost, odříkání, 

jiné plynutí času i pracovat se soustředěním tak, jako to dělali řeholníci. 

Praha 26. listopadu 2014 – Studenti druhého ročníku pražského Waldorfského lycea v říjnu strávili týden 

v prostorách bývalého augustiniánského kláštera v Roudnici nad Labem. Zahájili tak epochu dějepisu, 

která se věnuje středověku. Smyslem pobytu bylo vzbudit ve studentech zájem o tuto historickou 

epochu prostřednictvím autentického zážitku. Tímto motivujícím způsobem se snaží pedagogové lycea 

pracovat i v jiných předmětech. 

Během týdenního pobytu byli studenti izolováni od okolního světa, všichni také vypnuli své mobilní 

telefony. Nezabývali se jen dějinami, ale věnovali se také práci na klášterní zahradě, společně vařili, 

zpívali v klášterní kapli, kreslili pašijový cyklus a vyzkoušeli si i kaligrafické ztvárnění gotického písma. 

Smyslem pobytu bylo dát studentům souběžně s výukou, jejíž 

náplní byly středověké dějiny, možnost zažít odříkání, 

soustředění, ticho a pečlivou a pozornost vyžadující práci. Pobyt 

v prostorách kláštera jim umožnil zklidnit se a vnímat úplně jiný, 

mnohem pomalejší způsob plynutí času. 

 

Kristína Mokrenová, studentka lycea, řekla: „Celý klášter byl inspirativním místem. Vzbuzuje v člověku 

pocity, které na jiném místě neprožijete. Myslím si, že týden v klášteře byl úžasný zážitek pro všechny 

z nás.“ 
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Kontakty: 

Ivan Smolka, ředitel školy 

e-mail: info@wlyceum.cz, mobil: 777 694 019 

Poznámky pro editory: 

 Fotografie z pobytu v klášteře si můžete prohlédnout ve fotogalerii. 

 Fotografie z dalších akcí Waldorfského lycea Praha najdete na jeho stránkách. 

 O koncepci výuky si přečtěte více. 

 Waldorfské lyceum vzniklo v roce 2006 jako zcela nový typ školy, vycházející z toho, že rychlé 

proměny světa vyžadují jiné pojetí vzdělávání. Podoba školy a vyučovací metody vycházejí 

z přesvědčení, že tradiční model vzdělávání zaměřený především na předávání informací je 

třeba nahradit modelem rozvojovým, jenž se soustřeďuje na podporu celkového vývoje žáka, 

jeho schopností, dovedností a vlastností. Dosavadní výsledky jsou vynikající, zájem o přijetí 

několikanásobně převyšuje kapacitu školy.  Více na www.wlyceum.cz 
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