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Tisková zpráva č. 210115 

Proč studenti na Waldorfském lyceu pracují se dřevem? 

Aby studenti zvládli obsah výuky na Waldorfském lyceu, musí dokázat i vyrobit lavičku či 

malířský stojan a hudební nástroj. Proč? 

Praha 21. ledna 2015 – Cílem waldorfské školy je rozvíjet člověka co nejkomplexněji. Proto se zde k 

vědeckému poznávání a umělecké činnosti přidává i výuka řemesla. Zatímco vědy rozvíjejí především 

rozum a umění cit, řemeslo je důležité pro rozvoj řady potřebných vlastností, zejména (u mnohých tak 

slabé) vůle.  

V prvním ročníku je úkolem studentů vytvořit ve skupině lavičku či malířský stojan. K tomu je potřeba 

velmi přesné práce, jejíž kvalita je jasně a ihned vidět. Pokud daný díl nezapadá do celku, nehodí se 

k ničemu jinému než k vyhození. Zde nelze splnit úkol „tak nějak“, zde se musí splnit na sto procent. 

V druhém ročníku je úkol ještě náročnější, studenti vyrábějí strunný hudební nástroj (kantelu). A 

protože je to hudební nástroj, musí být dokonalý - po stránce, tvaru, povrchu i funkčnosti. K tomu, aby 

člověk něco takového zvládl, je třeba strávit řadu hodin stále se opakujícími činnostmi – a to vyžaduje 

poměrně značnou dávku vůle a vytrvalosti.  

Nejde zde o to, aby se studenti naučili základům truhlářské 

či řezbářské práce. Ale o to, aby v sobě prostřednictvím 

této manuální činnosti rozvíjeli důležité vlastnosti: 

přesnost, pečlivost, trpělivost, „dotahování“ věcí do konce, 

zodpovědnost za vlastní práci i v rámci práce ve skupině. 

Kromě toho je to pro mnohé poprvé, kdy se výsledek jejich 

činnosti stane hmatatelným a funkčním předmětem. 

 

Ivan Smolka, ředitel školy a učitel práce se dřevem, řekl: „Zážitek výroby něčeho reálného s praktickým 

užitím je pro mnohé studenty zcela novou životní zkušeností. Představu převedou do reality, něco 

opravdu uskuteční. To jim dodá sebevědomí a posílí vůli pouštět se do věcí okolo sebe. Přitom si zažijí, 

jak je to náročné, jednotvárné i otravné dlouhodobě na něčem pracovat, ale že je to nutné k dosažení 

konečného výsledku.“ 
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Kontakty: 

Ivan Smolka, ředitel školy 

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

Poznámky pro editory: 

 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 

http://www.wlyceum.cz/web/category/fotogalerie/
http://www.wlyceum.cz/web/skola/koncepce-skoly/

