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Tisková zpráva č. 150216 

Příprava básnických almanachů učí studenty chápat zásady ediční práce 

Od vlastní básně ke svázání knihy – taková je cesta ke studentským almanachům. Výsledkem 

je 31 originálních děl, která jsou obrazem celé třídy i každého jednotlivce zároveň. 

Praha 16. února 2015 – Almanachy vznikly na základě autorské tvorby studentů prvního ročníku. Z básní 

všech spolužáků i té své si každý student vytvořil vlastní almanach podle svého vkusu. Doplnil ho 

ilustracemi a předmluvou, osobitě graficky zpracoval a nyní vlastnoručně sváže.  

Tvorba almanachů je pro studenty náplní hodin poetiky, kde psali vlastní básně, informatiky, v rámci 

níž se učili zacházet s textovými editory, a knihvazačství. Při každé činnosti musí studenti respektovat 

předem daná pravidla, prokázat potřebné schopnosti či znalosti, ale zároveň tu je prostor na projevení 

osobitosti každého z nich. Navíc se jim naskytne možnost skrze 

tvorbu blíže poznat své spolužáky a možná i sami sebe. 

Během celého procesu si studenti zakusí různé druhy činností: 

uměleckou, intelektuální a rukodělnou. Práce na almanaších 

prakticky propojuje dílčí cíle jednotlivých předmětů, dává jim 

konkrétní podobu, a podtrhne tak jejich smysl.  

 

Lenka Bauerová, učitelka literatury, se vyjádřila takto: „Studenti si zažijí, že jejich práce a vynaložené úsilí 
vyústí v konkrétní hmatatelnou věc, což je důležitým motivačním prvkem. Zároveň pracují na věci, jejíž 
vznik vyžaduje ovládnutí dosti rozličných činností a spolupráci zdánlivě vzdálených předmětů. S tím se 
budou setkávat nejen dále v rámci studia, ale jistě i po něm.“ 

 

Ukázky dvou almanachů ve formátu .pdf  jsou přílohou tiskové zprávy. 

Vazba almanachů probíhá v hodinách knihvazačství vždy v úterý (14.10 – 15.40)  

a v pátek (12.00 – 12.30). V případě zájmu o návštěvu prosím kontaktujte Lenku Bauerovou (viz níže). 
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Kontakty: 
 

Ivan Smolka, ředitel školy 

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

Lenka Bauerová, spoluautorka projektu 

e-mail: lenka.bartik@centrum.cz, mobil: 775 191 613 

Poznámky pro editory: 

Vazba almanachů probíhá v hodinách knihvazačství vždy v úterý (14.10 – 15.40)  

a v pátek (12.00 – 12.30). V případě zájmu o návštěvu prosím kontaktujte Lenku Bauerovou. 

 

 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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