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Anotace 

Má bakalářská práce s názvem "Vybraná specifika waldorfských škol", si dala za 

úkol popsat, z jakých myšlenkových proudů a z jakých principů waldorfská pedagogika 

vychází, a především její každodenní užití v praxi. 

První část popisuje základní myšlenky antroposofie a její přesah do dalších 

oblastí, odpovídá na otázku čím je antroposofie zásadní pro waldorfskou pedagogiku, 

dále se zabývá tématy antroposofické dělení lidské bytosti, tři životní síly v člověku 

a vývojové fáze člověka z antroposofického hlediska. 

Následující část nastiňuje pozadí samotných waldorfských škol. Popsána jsou 

zde stručná historie zahraničí, stručná historie České republiky a cíle waldorfské 

pedagogiky. 

V poslední části této práce jsou popsána vybraná specifika waldorfských škol 

rozdělená do šesti okruhů: Společenství waldorfské školy, organizace výuky, „obraz, 

rytmus, pohyb“, individualita a temperament, důraz na samostatnost, specifické 

předměty. Konkrétně se práce zabývá těmito vybranými specifiky: Kolegium učitelů, 

spolky a sdružení, společenské akce, vyučování v epochách, třídní učitel, metoda psaní 

vycházející z kreslení, vyprávěcí látka waldorfské školy, průpovědi a recitace, učení se 

pojmů pomocí pohybu, hodnocení žáků, široké spektrum předmětů, osobní básně, 

absence učebnic a samostatná práce žáků, ročníková práce, eurytmie a kreslení forem. 
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specifika 

 



4 

 

Summary 

My thesis with title "Selected particularities of Waldorf schools" is describing 

background, ideas and principles of Waldorf education, and especially the actual 

processes in daily rutine. 

In first part of this this thesis are described basic anthroposophic thoughts and its 

influence into other spheres, resolves why is anthroposophy important for Waldorf 

education, anthroposophic composition of human being, its three life energies and its 

antroposophic evolution. 

Next part is about Waldorf schools itself, their background, history in the World 

and Czech republic and particular goals of Waldorf education. 

Last part is dedicated to describing of specifics of Waldorf education and its six 

main subjects: Waldorf schools community, organization of education, „image, rhythm, 

motion“, individuality and temperament, the emphasis on independence, specific items. 

The thesis is exactly focused on these topics: Board of teachers, unions and 

associations, social events, teaching in epochs, class teacher, a method of writing based 

on drawing, narration in Waldorf schools, adages and recitation, learning the concepts 

by motion, assessment of pupils, wide range of subjects, personal poems, absence of 

textbooks and individual work of students, coursework, eurythmics and drawing forms. 
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specifics
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Úvod 
V této práci se zabývám pedagogikou waldorfských škol. Já sama jsem 

absolvovala základní školu tohoto typu. Vím tedy, jakým způsobem práce s žáky 

v praxi probíhá. V době mého docházení na základní školu, mi forma a obsah 

vyučování nepřipadaly nijak zvláštní, jelikož jsem neměla srovnání s klasickými 

státními školami. V pozdějším věku jsem postupně začala zjišťovat, co je na waldorfské 

škole jiné. Ještě později, v době, kdy jsem již na základní školu nechodila, mě začalo 

více zajímat, z čeho vlastně praxe waldorfské školy vychází.  

Díky praxím, které jsem strávila v mateřské i základní waldorfské škole, jsem 

měla možnost, nahlédnout na pedagogiku waldorfských škol z jiného úhlu, než jako 

žák.  Začala jsem se seznamovat se základními myšlenkami, ze kterých tato pedagogika 

vychází. Jelikož znám praxi z osobní zkušenosti, je pro mne nyní zajímavé, prostudovat 

základní myšlenky a principy pedagogiky a do toho si praktické příklady dosazovat. 

Proto jsem se rozhodla napsat tuto práci, ve které propojuji teorii s praxí waldorfských 

škol.  

Cílem této práce je popsat vybraná specifika, která se v praxi waldorfských škol 

vyskytují. Na základě studia odborné literatury jsem vybrala specifika, charakteristická 

pro české waldorfské školy. V jiných státech a zemích může být vzhledem ke kulturním 

odlišnostem praxe rozdílná. Cílem práce není tuto odlišnost porovnat, proto jsem ji 

nezkoumala. V práci mimo jiné vycházím z osobních zkušeností z waldorfské školy 

v Praze Jinonicích, kam jsem chodila jakožto žák a z waldorfské školy v Semilech, kde 

jsem byla v rámci studia na vysoké škole měsíc na praxi. Přestože jsem měla možnost 

na výuku pohlížet z jiného hlediska než jako žák, není cílem práce porovnat pohled žáka 

a pohled praktikanta. Praxe mi vedle osobní zkušenosti jakožto žáka, posloužila jako 

další zdroj informací, týkajících se vybraných specifik, o kterých píši.  

V této práci vycházím z následujících pramenů: 

 Odborná literatura 

 Osobní zkušenost - žák na waldorfské škole v Praze Jinonicích, 1995-2004; 

praktikant na waldorfské škole v Semilech, listopad 2011) 

 Rozhovory s učiteli - Mgr. Ivana Zejdová, třídní učitelka 1. třídy na waldorfské 

škole v Semilech, listopad 2011; Jana Petrů, učitelka 1. třídy na waldorfské 

škole v Jinonicích, duben 2012. 
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1 ZÁKLADNÍ MYŠLENKY A PRINCIPY 

WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY 

1.1 Rudolf Steiner a antroposofie  

Všechny pedagogické směry vychází z nějakých základních myšlenek. Praxi 

nelze pochopit, aniž by se člověk neseznámil s myšlenkami a principy, ze kterých 

vychází. Je tedy důležité na úvod popsat a vysvětlit, z jakého myšlenkového proudu 

waldorfská pedagogika vychází a kdo dal impulz pro vytvoření škol tohoto typu.  

Waldorfská pedagogika vychází z myšlenkového směru antroposofie, jejímž 

zakladatelem je Rudolf Steiner. Jak píše Carlgren, byly Steinerovy myšlenky nejprve 

označeny za teosofické. Poté se od teosofických myšlenek oddálil. Jelikož jeho výzkum 

vedl k uvědomění pravé podstaty člověka, nazval tento myšlenkový směr antroposofie. 

(Z řeckého „anthropos“ člověk a „sofia“ moudrost.)
1
 Antroposofie obsahuje víru 

v karmu a reinkarnaci. Pro pochopení jejích myšlenek je tedy nezbytné předpokládat 

existenci duchovního světa, ze kterého sestupuje lidské „Já“ a vtěluje se do fyzického 

těla člověka. Rudolf Steiner na své přednášce v Praze řekl: „Antroposofie vede 

k poznání člověka nejen z jeho tělesné stránky, jak je tomu z přírodovědného hlediska. 

Pozvedá se na úroveň ducha a v každém údobí vývoje člověka sleduje, jak žije duše 

v těle a jak je působením ducha ovlivněno tělo.“
2
 Vedle duševních a tělesných sil, 

vnímá ještě vyšší síly, které člověka ovlivňují. Pomáhají v něm rozvíjet jeho přirozené 

tvořivé síly, které dávají vzniknout novým duchovním hodnotám.
3
 Uznává v člověku tři 

složky: tělo, duši a ducha. 

1.2 Oblasti působení antroposofie 

Tato práce se zabývá antroposofickými myšlenkami, zaměřenými na výchovu 

a vzdělávání.   

Antroposofie nezasahuje pouze do pedagogiky. Její vznik měl přispět 

k reformaci společnosti po druhé světové válce. Zasahuje do více oblastí života člověka. 

                                                 

1 
CARLGREN, Frans. Výchova ke svobodě.  Str. 8 

2 
STEINER, Rudolf.  Výchova a výuka na základě skutečného poznání člověka. Člověk a výchova. Str. 3. 

3 
SVOBODOVÁ, J. – JŮVA, V. Alternativní školy. Str. 8. 
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Například v lékařství, je již vyvinuto mnoho antroposofických léků, jsou 

i antroposofické nemocnice různě po světě. Vychází z ní i tak zvané biologicko-

dynamické zemědělství. Přichází i s mnoha novými podněty pro umělecké oblasti, jako 

je architektura, malířství, sochařství. Antroposofie také dala vzniknout novému 

pohybovému umění, nazývaného eurytmie (viz kapitola: Eurytmie). 

 Střediskem Steinerovy duchovědné práce a hnutí antroposofie a místem, kde mohly 

být prováděny různé druhy umění, se stalo Goetheanum v Dornachu u Basileje. Budova 

byla vystavena dle vlastních architektonických návrhů Rudolfa Steinera. Sám se podílel 

na řízení stavby a na umělecké výzdobě interiéru.
4
  

1.3 Antroposofie jako základ waldorfské pedagogiky  

V této kapitole popisuji, jak waldorfská pedagogika postupuje na základě 

antroposoficky orientovaných myšlenek. Všechny principy a metody jsou na těchto 

myšlenkách postaveny. Proto lze waldorfskou pedagogiku a antroposofii vnímat jako 

dva velmi provázané celky. 

1.3.1 Antroposofické dělení lidské bytosti  

Antroposofie je věda, která se zajímá o člověka a jeho život. Jak již bylo 

nastíněno v předchozích kapitolách, její odlišnost spočívá v tom, že se nezaměřuje na 

člověka pouze jako na hmotnou, pozemskou bytost, nýbrž předpokládá existenci 

vyššího duchovního světa, který člověka přesahuje, formuje a ovlivňuje jeho pozemský 

život. Podle jejích myšlenek je člověk tvořen nejen fyzickým tělem, ale je tvořen třemi 

světy. 

„Nejnižší stupeň spočívá v reálném světě a životu těla v něm, vlastní svět má 

duše a prostřednictvím ducha je člověku svět zprostředkován. Úkolem člověka je, aby 

své „já“, vymezené tělem a duší, dokonale oduševnil cestou procítění. Vychovatel má 

pak poznat vznikajícího člověka, jeho schopnosti a možnosti. Na základě postupného 

rozvíjení „světů“, jimž odpovídá na každém vývojovém stupni jiné tělo, má dovést 

člověka k poznání nejvyššího a nejdokonalejšího těla, které je nositelem lidského „já“
 5
.
 
 

                                                 

4
 CARLGREN, Frans. Výchova ke svobodě.  Str. 8-9. 

5
 SVOBODOVÁ, J. – JŮVA, V. Alternativní školy. Str. 20. 
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Waldorfská pedagogika z antroposofických myšlenek vychází. Proto se 

nezaměřuje pouze na člověka, jakožto hmotnou bytost, ale snaží se ho rozvíjet i ze 

stránky duchovní. Zaměřuje se na všestranné působení na lidskou bytost, což znamená, 

že se snaží jednotlivě působit na tělo, duši i ducha. Jak řekl Rudolf Steiner, duševní 

a duchovní složky, pokud se na ně působí správným způsobem, působí na správný 

vývoj fyzického těla člověka.
6
  

Dle antroposofie je lidská bytost složena z více těl, nebo lépe z více článků, které 

ho ovlivňují (fyzické tělo, éterné tělo, astrální tělo, tělo Já). Termín „tělo“ může být 

zavádějící, neboť si ho lidé spojují pouze s tělem fyzickým. Fyzické tělo je ale pouze 

jedním z nich. Další články již nejsou hmotné podstaty. Každý z nich dozrává 

a ovlivňuje člověka v jiné fázi vývoje. S tím souvisí také rozdělení vývoje člověka 

z hlediska antroposofie na tři období od narození do dospělosti, což bude popsáno 

později a podrobněji. (Viz kapitola: Vývojové fáze člověka podle antroposofie).  

Předpokladem pro vykonávání pedagogické činnosti na waldorfské škole je 

znalost a akceptování antroposofických myšlenek, znalost vývoje člověka, nejen 

z fyziologického hlediska, ale také z duchovního. Předpokládá se znalost charakteristik 

jednotlivých období vývoje člověka a jednotlivých článků lidské bytosti. Na tomto 

základě jsou metody waldorfské pedagogiky postaveny.  

Na základě svých studií Rudolf Steiner charakterizoval jednotlivé články takto: 

 Fyzické tělo – tento článek je pro duchovní vědu pouze jedním z více, který 

v člověku uznává. Je to hmotné tělo, které jsme schopni registrovat smysly, 

a podléhá všem fyzikálním zákonům. Má určitý tvar a schopnost reprodukce. 

Člověk ho má společné s celou minerální říší. Po narození se osamostatňuje, ale 

zůstává obklopeno éterickou a astrální schránou matky.  Výstavba fyzického těla 

je ukončena v období výměny mléčných zubů, tedy okolo sedmého roku dítěte.
7
 

 Éterné tělo - duchovní věda uznává v člověku ještě druhou podstatu, kterou 

nazývá „éterné tělo“, neboli tělo životní, které pomáhá realizovat projevy života 

fyzického těla. V něm řídí veškeré tělesné procesy, jako dýchání, přijímání 

a zpracování potravy, vylučování, tepelnou regulaci a růst.
8 

Proto fyzické tělo 

                                                 

6
 STEINER, Rudolf.  Výchova a výuka na základě skutečného poznání člověka. Člověk a výchova. Str. 4. 

7
 SVOBODOVÁ, J. – JŮVA, V. Alternativní školy. Str. 13. 

8
 SVOBODOVÁ, J. – JŮVA, V. Alternativní školy. Str. 8 
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můžeme považovat za obraz těla éterného. Toto tělo má člověk společné 

s rostlinami a zvířaty.  

 Astrální tělo - třetím článkem lidské bytosti je tak zvané pocitové, astrální tělo. 

Astrální tělo je nositelem všech našich pocitů. Toto tělo máme společné pouze 

se zvířaty.  

 Tělo „Já“ - člověk má i čtvrtý článek, své vlastní „Já“. Je to článek, vlastní 

pouze člověku.
9
 

1.3.2 Tři životní síly v člověku 

„Zděděný organismus je modifikován působením tvořivých sil“
10

. Vedle 

jednotlivých článků pedagogika Rudolfa Steinera rozděluje v člověku tři životní síly, 

které na něj působí a ovlivňují jeho projevy a schopnosti. Myšlení, vůli a cit. Jak uvádí 

Steiner, aby byl člověk rozvíjen všestranně, je důležité ve výchově a vzdělávání 

nezanedbat znalost vývoje a charakteristik životních sil.
11

 Vyvíjejí se každá v jiné fázi 

života člověka. Je velmi důležité, aby vychovatel, nebo pedagog věděli, jak 

s jednotlivými duševními silami pracovat s ohledem na to, kdy jaká síla v dítěti dozrává.  

Jejich vývoj pak zpětně působí na již výše popsané éterné tělo a utváří ho. Zde se 

dostávám k tématu cílů waldorfské pedagogiky, ke kterým se dostanu ještě později 

a podrobněji (viz kapitola: Cíle waldorfské pedagogiky), totiž že není hlavním cílem 

pouze vštípit dítěti přebytek informací do hlavy, ale především v něm rozvíjet tvořivé 

síly. Díky nim člověk získá pevnou vůli se celoživotně učit a postavit se k životu činně 

a zodpovědně.  

S jednotlivými silami se ve waldorfské škole pracuje i během dne. Vyučování 

má specifickou organizaci (viz kapitola: Organizace vyučování).  

Pro snadnější pochopení jednotlivých specifik ve vyučování popíši, čím a v jaké 

vývojové fázi se má dle waldorfské pedagogiky na jednotlivé síly působit, aby bylo 

pedagogické úsilí účinné. V následujících odstavcích uvádím jednotlivé tvořivé síly 

a popisuji, jaké metody a činnosti na jednotlivé síly působí.  

                                                 

9
 STEINER, Rudolf. Waldorf Education and Anthroposophy.  Str. 148-150. 

10
 STEINER in CARLGREN, Frans. Výchova ke svobodě.  Str. 108. 

11
 STEINER, Rudolf. Výchova dítěte a metodika vyučování. Str. 33. 
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 Myšlení, vůle a cit 

„Vůle je spící prvek, v bdělém stavu skryta bdělému vědomí.“
12

. Na vůli působí 

všechny činnosti, které si dítě ukládá do paměti, ale ještě nechápe jejich smysl. Z toho 

vyplývá, že na waldorfských školách se klade důraz, aby si dítě danou činnost, nebo 

pojem osvojilo nejprve mechanicky, bez zatěžování rozumu. To působí na vývoj vůle. 

Rozumově uchopit činnosti nebo pojmy přichází na řadu až později.  

Pokud pedagog využívá obrazů, rytmu a pohybu způsobem, kterým dítě 

fascinuje a zaujme ho, působí na vývoj jeho citu. Neboť na cit působí krása provedení 

určité činnosti.  

Vývoj myšlení vrcholí až v době pohlavní dospělosti okolo 14. roku života 

dítěte. Teprve v této fázi je možné dítě vyučovat prostřednictvím abstraktních pojmů 

a definic, neboť dítě je již umí rozumově uchopit a vstřebat. 

1.4 Vývojové fáze člověka podle antroposofie  

Jak jsem již uvedla, učební plán i metody z antroposofických myšlenek vychází. 

Jak uvedl Rudolf Steiner, v metodách výchovy a vyučování se má pedagog zaměřovat 

na poznání člověka a vycházet z toho, na jakém vývojovém stupni se právě nachází.
13

 

Vývoj dítěte se tak sám stává programem pro vývoj metod ve výchově a vzdělávání.  

Jak se k tomuto tématu vyjadřuje Lievgoed, teprve tehdy, zná-li pedagog vývojové fáze 

a charakteristiky jednotlivých výše popsaných složek (těl) v člověku a jeho jednotlivých 

vnitřních sil, dá se říci, že má dostatek podkladů pro to, aby jeho výchovné a vzdělávací 

působení fungovalo tak, jak má.
14

 

Proto v následujících kapitolách popisuji vývoj člověka podle antroposofie ve 

třech etapách. V každé etapě je důležité propojit fyziologický vývoj s vývojem 

duchovním, tedy popsat, jaké z výše popsaných těl (fyzické, éterné, astrální, Já), se 

v danou chvíli vyvíjí a zároveň v jaké fázi vývoje se nachází jednotlivé životní síly. 

Antroposofie rozděluje vývoj člověka do tří období.  Na základě znalosti 

charakteristik jednotlivých období staví waldorfská pedagogika svůj učební plán 

a metody. V následujících kapitolách popisuji charakteristiky vývoje člověka, jak na něj 

pohlíží antroposofie a z toho vyplývající metody výchovy. Ve vývoji, specifickém pro 

                                                 

12
 STEINER, Rudolf.  Metodik a didaktika. Str. 100. 

13
 STEINER, Rudolf. Výchova dítěte a metodika vyučování. Str. 11-13. 

14
 LIEVGOED, Bernard. Vývojové fáze dítěte. Str. 17-18. 



14 

 

antroposofii, jsou dva zásadní mezníky. Tento vývoj je zaměřen na období od narození 

dítěte do dospělosti. V rámci období jsou tři specifické etapy. První etapa trvá od 

narození do sedmi let, kdy přichází první zásadní změna ve vývoji. Je to výměna 

mléčných zubů. Dalším mezníkem, který přichází kolem 14. roku dítěte, je pohlavní 

dozrávání. V každém období je pro výchovu a vzdělávání zásadní něco jiného. Proto je 

to v následujících kapitolách popsáno podrobněji.  

a) První vývojová fáze 0-7 let 

Po narození se osamostatňuje fyzické tělo dítěte z těla matky a až do konce první 

vývojové fáze se dotváří a zdokonaluje.
15

 Proto je fyzické tělo hlavním centrem péče 

a pozornosti. Orgány v těle se dotvářejí a nabývají správných forem a působí na ně 

nejrůznější vjemy z okolí.  Dítě je ještě zcela oddáno do rukou matky a nejbližšího 

rodinného prostředí. Zdravé dítě získává vjemy pouze smyslovými orgány. Podle 

Lievgoeda na dítě nemá vliv žádné moralizování. Dítě pouze napodobuje, co ve svém 

okolí vidí.
16

 Vztah k okolí je založen na otevřenosti a důvěře, což je pro období 

specifické a ojedinělé.  Jak uvedl Steiner, napodobováním si dítě v sobě ukládá nejen 

způsob, ale i morální obsah jednání. Nechápe ještě smysl věcí a jednání, zaměřuje se 

pouze na vnější projev. Neboť smysl činnosti působí až na éterné tělo, které ještě není 

vytvořeno.
17

 Proto vše, co je kolem dítěte konáno (mluvení, zpěv, jednání) má být 

zaměřeno spíše na krásu provedení, než na smysl. Kolem dítěte má být přátelská 

a laskavá atmosféra. Vzory jednání, které dítě ze svého okolí vypozoruje, se v něm uloží 

jako správné.   

b) Druhá vývojová fáze 7-14 let  

Druhá fáze nastává v době výměny zubů, okolo sedmého roku dítěte. V dítěti se 

rodí výše charakterizované éterné tělo. Fáze trvá až do období pohlavní dospělosti, 

přibližně do 14 let. Do života dítěte přichází škola. Jak uvádí Lievgoed, má v sobě stále 

svůj vlastní svět, oddělený od okolního. Vstupují-li do něj nesrozumitelné dojmy, dítě je 

nešťastné.
18

 V této fázi jsou v dítěti patrné charakteristiky, na které waldorfská 

pedagogika klade velký důraz. Proto je v následujících odstavcích podrobně popisuji: 

                                                 

15
 SVOBODOVÁ, J. – JŮVA, V. Alternativní školy. Str. 14. 

16 
LIEVGOED, Bernard. Vývojové fáze dítěte. Str. 13-14. 

17
 STEINER, Rudolf. Výchova dítěte a metodika vyučování. Str. 25. 

18
 LIEVGOED, Bernard. Vývojové fáze dítěte. Str13-14 
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 Následování autority - s výměnou zubů, jak už bylo výše uvedeno, přichází 

chvíle, kdy se v člověku rodí éterné tělo.  Jak uvádí Steiner, na rostoucí éterné 

tělo ještě nepůsobí abstraktní pojmy, ale názornost. A to nikoli pouze smyslová, 

ale i duchovní.
19

  Působí na něj vychovatel jako osobnost, jeho morální 

a intelektuální síly. Dítě přichází do školy s určitým morálním základem, které 

převzalo z rodiny a nejbližšího okolí. S nástupem do školy se výchovné role 

ujímá také pedagog. Stává se pro dítě autoritou.  Dle Steinera nesmí jít 

o vynucenou autoritu, ale o autoritu na základě úcty. Pedagog by měl působit na 

žáky způsobem, který v nich vyvolá úctu k obsahu vyučování. K tomu, co se 

učili lidé před nimi a je důležité, naučit to i další generace.
20

 

Waldorfská pedagogika klade na učitele velmi významné, ale náročné břemeno. 

S tím souvisí specifická organizace vyučování. K tomu se dostanu později. (Viz 

kapitola: Třídní učitel.)  

 Stav myšlení, vůle a cítění  

V myšlení dítěte došlo k zásadní změně. Na základě vjemů v sobě vytváří 

myšlenkové obrazy. Tak si v sobě vytváří svůj ohraničený svět představ. Co se 

týče cítění, je dítě stále ve fázi tvůrčí fantazie. Není ještě zralé přijímat 

abstraktní představy. Zásadní změnou je vytvoření vůle v dítěti.  Samo si prvně 

stanovuje cíle jednání, ale pouze na základě žádosti. Jednání je procesem 

naplňování přání dítěte. Přestože práce s dítětem v první třídě již není založená 

pouze na hře, jak tomu bylo v mateřské škole, nýbrž již vychází i z probuzené 

vůle, vyučování má být stále založeno na vnitřní fantazii dítěte a rytmu.
21

 

 Důraz na obrazy a živé slovo  

Zatímco v první fázi bylo dítě jakoby smyslovým orgánem, v tomto období 

svého vývoje je dítě schopno přijímat informace pouze prostřednictvím 

mluveného slova, nasloucháním. Důležité je tyto informace o světě dítěti 

podávat způsobem krásného, barvitého vyprávění, aby si dítě při naslouchání 

mohlo snadno utvářet v mysli obrazy a na tom následně stavět svůj myšlenkový 

svět.
22

 Dítě vzpomíná jen na určité události. Události, které má spojené se 

                                                 

19
 STEINER, Rudolf. Výchova dítěte a metodika vyučování. Str. 26-27. 

20
 STEINER, Rudolf. Waldorfská pedagogika metodika a didaktika. Str. 91. 

21
 LIEVGOED, Bernard. Vývojové fáze dítěte. Str. 67-69. 

22
 LIEVGOED, Bernard. Vývojové fáze dítěte. Str. 71. 
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silným citovým, nebo žádostivým obsahem. Umělecky zprostředkované 

informace se velmi snadno ukládají do paměti. Učitel předává informace 

prostřednictvím pohádek, bajek, legend, ale i učební látkou, podanou způsobem 

vyprávění. Do všech pedagogických metod přidává umělecké prvky. Dochází 

tak k naplňování cílů waldorfské pedagogiky (více viz kapitola: Cíle waldorfské 

pedagogiky), protože dochází nejen k uspokojování intelektuálních potřeb dítěte, 

ale zároveň se v něm rozvíjí tvůrčí fantazie.  

 Stav paměti a práce s pamětí 

Dle Steinera, je s přeměnou éterného těla ve druhé vývojové fázi spojen vývoj 

paměti. Proto je důležité se na vývoj paměti zaměřit.  Není špatně, když si dítě 

nejprve na základě paměti osvojí něco, co ještě není schopno rozumově uchopit. 

Porozumí tomu později. Intelekt dítěte nemá být ještě příliš zatěžován, neboť 

schopnost rozumově uchopovat věci se rozvíjí až s příchodem pohlavní zralosti. 

V období 7-14 let je potřeba, aby si dítě určité věci osvojilo pamětí a až později 

to uchopilo rozumem. Dle duchovní vědy by mělo být chápání v pojmech 

čerpáno z nashromážděného obsahu paměti.
23

 

c) Třetí vývojová fáze 14-21 let 

Ve třetí etapě, jak píše Lievgoed, jsou zdi myšlenkového světa probourány a dítě 

v sobě pociťuje střed, ze kterého vše vychází a do kterého vše směřuje.
24

 Utváří se 

v něm vlastní „Já“. Vnímá sebe samo i ostatní lidi jako samostatné bytosti. Je již aktivní 

v sociálních vztazích.   

Podle Svobodové a Jůvy, se ve výchově v tomto období preferují mravní 

náboženské a estetické prvky. Vychovatel má za úkol vedle rozumu, rozvíjet v žáku cit 

a vytvořit v dítěti kompromis v působení těchto dvou prvků.
 25

 

1.5 Shrnutí 

Waldorfská pedagogika vychází z antroposofických myšlenek. Člověka vnímá 

jako bytost tří složek: těla, duše, ducha. Zaměřuje se na vybrané charakteristiky ve 

vývoji člověka a na nich staví své specifické výchovné a vzdělávací metody. 

                                                 

23
 STEINER, Rudolf. Výchova dítěte a metodika vyučování. Str. 29-31. 

24
 LIEVGOED, Bernard. Vývojové fáze dítěte. Str. 13-14. 

25
 SVOBODOVÁ, J. – JŮVA, V. Alternativní školy. Str. 14. 
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Tento teoretický základ je pro pochopení vybraných specifik z praxe 

waldorfských škol (viz kapitola: Vybraná specifika waldorfských škol) dostačující.  
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2 WALDORFSKÉ ŠKOLY 

V této kapitole se věnuji stručné historii waldorfských škol v zahraničí. Popisuji 

okolnosti vzniku první waldorfské školy v Německu. Poté se věnuji historii škol 

v České republice. Na konci kapitoly jsou popsány cíle waldorfské pedagogiky.  

2.1 Stručná historie zahraničí 

První waldorfská škola vznikla v období po první světové válce. Bylo to období, 

kdy se zhroutily dosavadní státní útvary, a Střední Evropa stála před novým začátkem. 

Společnost v Evropě se začínala znovu od základů budovat. Právě za těchto podmínek 

Rudolf Steiner působil a jeho hlavním zaměřením bylo vybudování nové fungující 

společnosti. Přišel s novým způsobem náhledu na lidskou bytost. Vypracoval nové 

metody pro poznávání a zkoumání duševních a duchovních stránek v člověku. Tak se 

stal Steiner zakladatelem nového myšlenkového směru, který nazval antroposofií. (Viz 

kapitola: Rudolf Steiner a antroposofie). V květnu a červnu roku 1919 vystoupil na 

třech přednáškách, kde přednesl své myšlenky z oblasti výchovy a vzdělávání. Podle 

Steinera to byla právě škola, která mohla přinést do společnosti nově smýšlející členy 

a tak vybudovat novou společnost s novými myšlenkovými základy. Byl přesvědčen, že 

právě renovace výchovy a výuky v obsahu a metodách, může významně přispět 

k pozitivní změně společnosti. V té době byl Steiner osloven Emilem Moltem, ředitelem 

tabákové firmy Waldorf Astoria, aby mu pomohl založit školu pro děti jeho 

zaměstnanců a převzal pedagogické vedení školy. Tato první waldorfská škola byla 

založena ve Stuttgartu roku 1919. Byla to první komplexní (jednotná) škola pro všechny 

děti bez rozdílu. Základem byly zákonitosti a podmínky rozvoje člověka, které jsou 

u všech dětí, přes možné odlišné charakteristiky jednotlivců, stejné. Neexistovalo zde 

žádné rozdělení dle pohlaví, sociální příslušnosti, nebo nadání.
26

 

2.2 Stručná historie ČR 

Česká společnost se waldorfskou pedagogikou začala seznamovat v roce 1990 

v rámci přednášek a kurzů, kde byla pedagogika těchto škol představována. V Čechách 

začaly postupně vznikat jednotlivé třídy s alternativním vzdělávacím programem a to 

                                                 

26
 KRANICH, Ernst Michael. Waldorfské školy. Str. 3-4. 
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hned po komunistickém rozpadu od školního roku 1990/1991.Většina prvních 

waldorfských škol (Příbram, Ostrava, Praha 5, Pardubice, Semily) zahájila svou 

pedagogickou činnost mezi lety 1991-2.
27

  

V současnosti je v České republice 11 waldorfských škol. (Viz. Tabulka č. 1) 

Tabulka č. 1 

Praha Základní škola waldorfská Praha- Jinonice 

Waldorfské třídy při ZŠ Dědina Praha- Dědina 

Příbram Waldorfská škola Příbram 

Pardubice Základní škola waldorfská Pardubice 

Semily Základní škola waldorfská Semily 

Písek Základní škola Svobodná Písek 

Ostrava Základní škola waldorfská Ostrava 

Brno Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno 

Olomouc Waldorfská ZŠ a MŠ Olomouc s.r.o. Olomouc 

České Budějovice Základní škola waldorfská České Budějovice 

Plzeň Waldorfská třída při 15. ZŠ Plzeň 

2.3 Cíle waldorfské pedagogiky 

Waldorfská pedagogika má specifické zaměření vzdělávání a výchovy. Vychází 

z antroposofických myšlenek.  

„Výchova by podle Steinera měla především napomoci plnému a harmonickému 

rozvoji vnitřních sil každého jedince (viz kapitola: Životní síly v člověku). Každé z těl 

lidské bytosti (fyzické, éterné, astrální, Já) by mělo postupně najít správnou rovnováhu 

ve vztahu k ostatním tělům, svůj náležitý vztah ke světu přírody a k celému prostředí- 

včetně světa, jenž člověk vytvořil.“
28

 

Výchova není zaměřena pouze na předávání informací, ale klade důraz na 

rovnoměrné rozvíjení jednotlivých vnitřních tvořivých sil v člověku (myšlení, vůle, cit).  

                                                 

27
 KRANICH, Ernst Michael. Waldorfské školy. Str. 2-6. 

28
 POL, Milan. Waldorfské školy: Izolovaná alternativa, nebo zajímavý podnět pro jiné školy? Str. 22. 
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Nástrojem k tomu je uspokojení pohybových, intelektuálních, uměleckých 

i sociálních potřeb dětí.
29

 Práce s žáky na waldorfské škole je postavena na znalosti 

charakteristik jednotlivých fází vývoje člověka podle antroposofie (viz kapitola: 

Vývojové fáze člověka) 

Waldorfská škola klade důraz na spolupráci a společenství mezi učiteli, žáky 

a rodiči. Snaží se v žácích vzbudit schopnost spolupracovat s okolím a zároveň si udržet 

svou jedinečnost a zdravé sebevědomí, což vnímá jako nezbytný základ pro fungování 

v budoucím zaměstnání. Dále považuje za důležité, vzbudit v nich pocit odpovědnosti 

za své jednání. Cílem je také podporovat tvořivost, probouzet touhu po poznání 

a podněcovat ji k soustavnému rozvíjení schopností a dovedností. Klade důraz na 

spolupráci s rodiči, čímž se výchovné prvky přenáší i do rodinného prostředí. Soulad 

zaměření výchovy ve škole a doma zvyšuje její účinnost.
30

 

2.4 Shrnutí 

První waldorfské školy se začaly objevovat po první světové válce v Německu. 

V době komunistického režimu se rozvoj škol pozastavil. Po skončení režimu, kdy se 

školy začaly znovu rozvíjet, se waldorfská pedagogika dostala i do České republiky. Ve 

školním roce 1991/2 začaly fungovat první školy.   

Waldorfské školy mají specifické zaměření výchovy. To je určeno celostním 

vnímáním člověka, které vychází z antroposofie.

                                                 

29
 http://www.waldorf-brno.cz/zakladni-skola/waldorfska-pedagogika/strucne-o-w-pedagogice/ (13. 1. 

2012) 

30
 http://www.waldorf-brno.cz/zakladni-skola/waldorfska-pedagogika/strucne-o-w-pedagogice/  

(21. 4. 2012) 
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3 VYBRANÁ SPECIFIKA WALDORFSKÝCH 

ŠKOL 

Po prostudování základních myšlenek a principů a po představení waldorfských 

škol v Čechách je důležité, umět si představit, jak to opravdu v praxi probíhá. Obecné 

znalosti teoretického základu jsou pro výchovu přínosné až tehdy, dokáže-li si je člověk 

spojit s konkrétními činnostmi. Proto v následující kapitole ukazuji, jak se základní 

myšlenky a principy waldorfské pedagogiky realizují v praxi.  

Cílem práce je popsat vybraná specifika českých waldorfských škol.  

Vybraná specifika jsem rozdělila do šesti okruhů. Okruhy jsem nazvala podle 

charakteristik a základních myšlenek, na kterých jsou jednotlivá specifika postavena. 

Tematicky jsou zaměřené na organizaci školy, organizaci výuky, základní pedagogické 

prvky, základní principy přístupu k žákům a specifické předměty (viz. Tabulka č. 2). 

U každého specifika popisuji, na jakých myšlenkách je založeno, jak vypadá v praxi 

a přidávám své poznatky z osobní zkušenosti, které jsem nasbírala na dvou školách: 

Waldorfská škola v Praze Jinonicích, kam jsem chodila na základní školu a waldorfská 

škola v Semilech, kde jsem strávila měsíc na praxi. Vybraná specifika, na která se 

v práci zaměřuji, se na školách neliší. Proto u každého příkladu z praxe konkrétně 

neuvádím, na jaké ze škol jsem ho vypozorovala.  Není to zásadní, neboť školy 

postupují na základě stejných principů. Na konci každého okruhu shrnuji jeho obsah.  
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Tabulka č. 2 

Okruhy Jednotlivá specifika 

1. Společenství waldorfské školy Kolegium učitelů 

Sdružení a spolky 

Společenské akce  

2. Organizace výuky Vyučování v epochách 

Stavba rozvrhu 

Třídní učitel 

3. Obraz, rytmus, pohyb. Metoda psaní vycházející z kreslení 

Vyprávěcí látka waldorfské školy 

Průpovědi a recitace 

Učení se pojmů pomocí pohybu 

4. Důraz na individualitu a 

temperament 

Hodnocení žáků 

Široké spektrum předmětů 

Osobní básně žáků 

5.  Důraz na samostatnost Absence učebnic a samostatná práce žáků 

Ročníková práce 

6. Specifické předměty Eurytmie  

Kreslení forem 

3.1 Společenství waldorfské školy 

Společenství na waldorfských školách hraje nezastupitelnou roli. Jak je uvedeno 

v následujících podkapitolách, celá organizace, řízení a správa waldorfské školy je 

založená na společenství rodičů, žáků a učitelů. Pro waldorfskou školu je důležité 

setkávání se těchto tří skupin na různých akcích, školou pořádaných a celkově zapojovat 

rodiče nejen do výchovného procesu s jejich dětmi, ale i do správy celé školy. 

Waldorfská škola je jedno velké společenství lidí, kterým jde o tom, aby škola 

fungovala k prospěchu všech. Škola také klade důraz na komunikaci a spolupráci 

s veřejností. 
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3.1.1 Kolegium učitelů 

Na waldorfských školách nemá hlavní slovo ředitel. Hlavním funkčním orgánem 

je kolegium, jehož členy jsou ředitel a všichni učitelé. Ředitel vykonává právní, 

organizační a hospodářské činnosti, a to vše na základě pověření kolegia.  Projednávají 

se záležitosti, týkající se jednotlivých žáků, jak jejich problémů, tak přijímání nových 

žáků do prvního ročníku. Učitelé si sdělují poznatky z uběhlého týdne a řeší vzniklé 

problémy v jednotlivých třídách. Každý učitel přichází s tím, co mu leží na srdci, co 

potřebuje prokonzultovat. Je možné, aby ten, kdo má za sebou více let a zkušeností, 

předal zkušenosti, poznatky a náměty k vyučování méně zkušeným, novým, mladým 

učitelům. Kolegium učitelů je to hlavní těleso, které řeší i materiální zajištění. 

Konzultují se zde nové výstavby, nebo opravy školy.
31

   

Náplní učitelských konferencí (kolegia), je i čtení „pedagogických a metodicko-

didaktických textů Rudolfa Steinera. Rozhovory nad těmito texty a zejména jejich 

spojování s každodenní pedagogickou praxí jsou formou pokračujícího vzdělávání 

učitelů.“
32

 Učitele spojují také stejné základní pedagogické myšlenky a principy, na 

jejichž základě tvoří metody vyučování. 

Rudolf Steiner uvedl jako nezbytnost, aby všichni učitelé, kteří vyučují v určité 

třídě, věděli, co se probírá za epochu a jaké další předměty žáci mají. Obsahy 

jednotlivých předmětů by na sebe měly navazovat a vzájemně se doplňovat. Vytvoří se 

tím potřebná provázanost obsahů předmětů.
33

  Provázanost jednotlivých předmětů je na 

waldorfských školách zásadní a je pečlivě dodržována. Témata epochy (Viz kapitola: 

Organizace vyučování) se tak prolínají například do hodin eurytmie, nebo výtvarné 

výchovy. Zásadní téma z epochy žáky provází i v dalších předmětech. Žáci se na dané 

téma intenzivně soustředí. 

3.1.2 Sdružení a spolky 

„Školský spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením rodičů, žáků 

a přátel ZŠ waldorfské, jehož posláním je podpora, propagace a rozvoj školy 

                                                 

31
 http://www.anthroposof.cz/co-je-anthroposofie/anthroposofie/pedagogika/ (14. 1. 2012) 

32 
http://www.waldorf-semily.cz/web/pedagogika/otazka.php?ot=konference (14. 1. 2012)  

33
 STEINER, Rudolf. Waldorfská pedagogika metodika a didaktika. Str. 73. 
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s waldorfskou pedagogikou.“
34

  Ve waldorfské škole vznikají sdružení a spolky nejen 

rodičů. Na spolupráci učitelů, rodičů a všech, kdo mají o dění na škole a waldorfskou 

pedagogiku zájem, je kladen velký důraz. Školy vznikají z jejich iniciativy a za jejich 

velké podpory. Rodiče jsou informování o fungování školy a jsou vyzývání k účasti na 

provozu školy. Mohou přispět svým profesním zaměřením. Poradit v rámci řešení 

ekonomických a právních záležitostí, nebo se aktivně zapojit do výstavby školy, do 

výstavby dřevěných prolézaček na zahradě, pomoci při organizaci jarmarků, nebo 

závěrečné akademie. (Viz Kapitola: Společenské akce). Vedle třídních schůzek, pořádá 

škola mnoho setkání a přednášek, kterých se mohou účastnit všichni zájemci.  Tématika 

přednášek je velmi různorodá a jsou doprovázené bohatou nabídkou eurytmických (viz 

kapitola: Eurytmie), hudebních, nebo výtvarně-řemeslných workshopů. „Waldorfské 

školy se tak stávají středisky celoživotního vzdělávání“.
 35

  

Sdružení a spolky se starají o „propagaci waldorfského systému výuky 

a alternativního školství jako takového“.
36

 Zájemci mohou na webových stránkách 

sledovat veškeré informace o tom, co se na waldorfské škole děje, jaké akce se pořádají, 

jaké vzdělávací přednášky je možno navštívit, jaké opravy a nové výstavby případně 

probíhají atd.  

3.1.3 Společenské akce 

a) Měsíční slavnosti a závěrečná akademie 

Jako projev společenství se dá považovat také organizování měsíčních slavností, 

nebo závěrečných akademií, na kterých žáci předvádí to, co se za měsíc, nebo za celý 

rok naučili. Může to být například společná píseň doprovázená hrou na hudební 

nástroje, divadelní scéna, nebo eurytmické představení. Měsíční slavnosti neprobíhají 

na všech českých waldorfských školách a to z komplikovaných organizačních důvodů. 

Závěrečná akademie se pořádá na všech školách na konci školního roku. Místem konání 

je divadlo, nebo kulturní dům. Každá třída má připravené závěrečné představení. Téma 

závěrečného představení navazuje na obsah výuky v jednotlivých epochách a je 

postavena na schopnostech, znalostech a dovednostech žáků jednotlivých tříd. 

Například, je li to závěrečné představení druhé třídy, kdy je zaměření na vyprávění 

                                                 

34
 http://www.waldorfjinonice.cz/homepage/spolek-rodicu/ (23. 3. 2012) 

35
 KRANICH, Ernst Michael. Waldorfské školy. Str. 9. 

36
 http://www.spws.cz/ (30. 11. 2011) 
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legend a bajek (viz kapitola: Vyprávěcí látka waldorfské školy), může být obsahem 

představení divadelní scénka, s tématem některé z vyprávěných legend. Ve vyšších 

ročnících se objevuje více samostatná práce studentů. Například každý žák předvede 

eurytmickou sestavu (viz kapitola: Eurytmie) a doprovodem je přednášení jeho vlastní 

básně. Žáci mohou ve skupinkách vymýšlet různé hudební, nebo divadelní projekty, se 

kterými vystupují. Tvořivosti a uměleckým nápadům se meze nekladou.  Akademie je 

celoškolní společenskou akcí, na které se účastní všichni žáci, jejich rodiče, příbuzní, 

přátelé a kamarádi. Akce je doprovázena občerstvením a je to akce, která zakončuje 

uběhlý školní rok. 

b) Jarmarky 

Dalším projevem důrazu na společenství okolo waldorfské školy je organizace 

pravidelných jarmarků, které se konají většinou dvakrát do roka, o Vánocích 

a Velikonocích. Škola se tak na jeden den stane prostorem pro různé aktivity 

a umělecké činnosti. Je možno rezervovat si stůl a prodávat vlastnoruční výrobky, 

samozřejmostí jsou přiměřené ceny. 10% výtěžku z prodeje každý odevzdává a škola je 

posílá na dobročinné účely. Například v roce 2011 byl výtěžek z jarmarku na základní 

škole v Jinonicích poslán gruzínské komunitě Qedeli, v níž žijí lidé s mentálním 

postižením.  

Ke koupi je na jarmarku mnoho různých věcí, jako jsou háčkované řetízky, 

měděné šperky, malé ozdoby a doplňky do bytu z nejrůznějších materiálů, keramické, 

ručně vyráběné nádobí, ručně vyráběné oblečky, tašky, dokonce i ručně vyráběné 

kožené boty, nebo nejrůznější dřevěné hračky. Jako doprovodný program je zde 

organizováno mnoho koncertů, divadelních představení a nabídka občerstvení. Většinou 

je možno vyrobit si něco z nejrůznějších materiálů v rámci workshopů a vyzkoušet si 

například nějaké řemeslo, práce se dřevem, kování drobných šperků, šití, vyšívání, 

pletení a další ruční práce.  

3.1.4 Shrnutí 

Celá waldorfská škola je, jak můžeme z výše popsaných příkladů vycítit, jedno 

velké společenství nejen rodičů, žáků a učitelů, ale snaží se také co nejvíce otevřít okolí.  

Jak píši dále (viz kapitola: Organizace výuky) je třeba dodržovat kontinuitu 

výuky. To je na waldorfských školách realizováno díky pravidelným učitelským 

konferencím, na kterých mohou učitelé sdílet veškeré informace, problémy a potřeby, 
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které se týkají nejen jednotlivých žáků, ale i organizace celé školy. Realizování 

konferencí vytváří ve škole společenství učitelů, kteří vědí o všem, co se ve škole děje. 

Je to ale velmi časově náročné. 

Rodiče jsou do nejvyšší možné míry vyzýváni, aby se zapojovali do výchovného 

procesu svých dětí tím, že dochází na měsíční slavnosti, akademii a jarmarky a tam 

mohou vidět, jak se jejich dítě rozvíjí, v čem je dobré a jak by ho mohli i v následujícím 

životě podporovat v jeho rozvoji. Sdružení a spolky jim umožňují sledovat, co se na 

škole děje a čím mohou přispět k lepšímu fungování. Mají možnost účastnit se 

přednášek a uměleckých workshopů různého zaměření a tak prohlubovat své vzdělání. 

Nárok, který waldorfská škola klade na spolupráci s rodiči, však může dle mého názoru 

být pro zaměstnané rodiče příliš časově náročný. 

Pravidelné měsíční slavnosti jsou zpříjemněním školní docházky. Akce se 

pořádají v průběhu celého roku a jsou styčným bodem, na který se všichni těší. Na 

základě osobní zkušenosti mohu napsat, že pravidelné předvádění činností vzbuzuje 

v žáku pocit, že okolí má zájem o to, co se ve škole učí. Působí také na rozvoj pevné 

vůle a zodpovědnosti, neboť činnost musí být dotažena do konce. Závěrečný potlesk 

a obdiv diváků zároveň vzbuzuje pocit radosti za dobře odvedenou práci a motivuje 

k dalšímu úspěchu.  Tím dochází k naplnění cílů waldorfské pedagogiky, totiž rozvíjet 

v žáku odpovědnost za své jednání a vzbuzovat v něm pocit zdravého sebevědomí 

a motivaci k celoživotnímu učení (viz kapitola: Cíle waldorfské pedagogiky). 

Společenské akce (jarmarky, měsíční slavnosti a akademie) jsou zároveň 

účinnou propagací waldorfské školy a pedagogiky, neboť je kladen důraz na to, aby na 

ně docházeli nejen děti a rodiče, ale také jejich další příbuzní, přátelé a kamarádi a jsou 

to akce s bohatým doprovodným programem, který dělá akci lákavější. 

Na jarmarku stráví žák pár hodin ve škole jinak, než při formálním vyučování. 

Tak si dle mého názoru k prostoru školy vytvoří větší vztah a nezůstane v jeho mysli 

pouze prostorem povinností a úkolů. 
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3.2 Organizace výuky  

3.2.1 Vyučování v epochách 

„Vnitřní organizace výuky na waldorfských školách zřetelně podporuje integraci 

učebního plánu, napomáhá eliminaci fragmentárnosti učiva a směřuje k ideálu 

kontinuity ve výuce.“
37

  

Organizace vyučování na waldorfských školách je odlišná od klasických státních 

škol. Každý den je přibližně první dvě hodiny vyučován vybraný předmět, který je pak 

v tuto dobu vyučován denně po dobu čtyř týdnů. Tomuto prvnímu vyučovacímu bloku 

se říká epocha. Poté nastává delší přestávka, která trvá přibližně dvacet minut. Po 

přestávce jsou zařazeny klasické 45 minut dlouhé bloky. 

Epochy se zpravidla za rok opakují dvakrát. Jak píše Carlgren, záměrem je, aby 

žáci mohli po první epoše naučenou látku zapomenout a poté si ji znovu vybavit 

a vštípit. Tato metoda se jeví stále znovu jako velmi účinná. Důležitý je moment 

zapomínání a posléze znovu vybavování dané látky. Nové setkání s předmětem, který 

byl žákem uchopen jako ucelený obraz a přijat s nadšením, v něm vyvolá již dozrálou 

schopnost, a to na vyšším stupni. Ale i to, čemu ještě zcela neporozuměl, se může při 

znovu vybavení najednou stát samozřejmým a snadným.
38

 Metoda poskytuje učiteli 

možnost, snadněji dosáhnout vytyčeného cíle ve vyučování a žákům soustředit se pouze 

na jedno téma. Aby docházelo k naplňování pedagogických cílů, učitel během epochy 

pouze nepřednáší žákům obsah látky. Používá metody, které zapojí nejen myšlení, ale 

také cit a vůli. Na začátku hodiny jsou různá rytmická cvičení plná pohybu, hudby 

a recitací, což působí na cit dítěte (viz kapitola: Rytmický průběh hodin). Samotné 

přijímání nové látky je činnost zaměřená na intelekt. Následné zapisování probrané 

látky do sešitů a jejich úprava působí na vůli, neboť formální úprava by měla být 

přehledná a sloužit jako učebnice (viz kapitola: Absence učebnic a samostatná práce 

žáků). Konkrétním příkladem, kdy učitel využívá metody, ve kterých postupně docílí 

zapojení všech tří sil, je v kreslení forem (viz kapitola: Kreslení forem). Tvar formy žáci 

nejen kreslí na papír barvami jako umělecké dílo, ale také chodí po pomyslných liniích, 

které mají tvar dané formy, kreslí ji rukou do vzduchu, nebo rukou do mouky na stole. 

                                                 

37
 POL, Milan. Waldorfské školy: izolovaná alternativa, nebo zajímavý podnět pro jiné školy? Str. 77. 

38
 CARLGREN, Frans. Výchova ke svobodě. Str. 51. 
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Zařazení vyprávění (viz kapitola: Vyprávěcí látka waldorfské školy) na konci epochy na 

prvním stupni uspokojuje potřebu žáků a podněcuje vytváření fantazijních obrazů 

v mysli (viz kapitola:  Druhá vývojová fáze 7-14 let). 

Na waldorfských školách je kladen důraz na tematickou propojenost předmětů. 

Což znamená, že látka, která je aktuálně probírána v rámci epochy, se také vyskytuje 

v předmětech, vyučovaných v dalších hodinách během dne. Například začínají-li se 

v epoše v rámci přírodopisu probírat různé druhy zvířat, náplní pracovního vyučování se 

stává modelování zvířat z hlíny. Modelují se způsobem, který co nejvíce odpovídá 

realitě. Nejdříve žák vymodeluje vajíčko. Z vajíčka dále modeluje tvar zvířete. 

3.2.2 Stavba rozvrhu 

Základem pro stavbu rozvrhu je, jak píše Pol, rozdělení předmětů do tří skupin. 

Do první skupiny jsou řazeny předměty, které se vyučují v rámci epochy. Jsou to 

předměty dějepis, zeměpis a přírodní vědy. Druhá skupina předmětů představuje cizí 

jazyky, které jsou vyučovány od první třídy a jsou vždy dva (angličtina a němčina), řadí 

se sem i český jazyk a matematika. Jsou to předměty, které vyžadují neustálé 

procvičování a jsou vyučovány za použití rytmických prvků po prvních dvou hodinách, 

kdy byl kladen nárok zejména na intelekt. Žáci se tak osvěží a znovu zaktivizují. 

Výjimkou v této skupině předmětů je matematika a český jazyk, které jsou zároveň 

vyučovány i v rámci epoch. Třetí skupina předmětů je sestavena z předmětů 

uměleckých, řemeslných, tělesné výchovy a eurytmie. Jsou to předměty, ve kterých není 

kladen takový nárok na intelekt, proto mohou být zařazeny do pozdějších odpoledních 

hodin, kdy jsou žáci již unavení a nesoustředění.
39

  

Smyslem tohoto rozvržení je již zmíněný požadavek waldorfské pedagogiky, aby 

bylo během dne působeno rovnoměrně na tři síly v člověku, myšlení (intelekt), vůle 

a cit.  

V praxi se rozvrh staví nejčastěji tak, aby byly nejdříve zařazeny předměty 

zatěžující především intelekt. Předměty druhé a třetí skupiny se ve zbytku dne mísí.  

                                                 

39
 POL, Milan. Waldorfské školy: izolovaná alternativa, nebo zajímavý podnět pro jiné školy? Str. 78. 
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3.2.3 Třídní učitel 

Hlavní pedagogický úkol zní: Nejprve musíme něco udělat ze sebe samých, aby 

mezi dětmi a učitelem mohl zavládnout myšlenkový, vnitřní, spirituální vztah. Učitel 

musí vstupovat do třídy s vědomím, že je tu takový vztah již vytvořen a nejsou tu jen 

prázdná slova, napomínání, nebo šikovnost v zacházení s dětmi. To je jen část toho, 

o co se má pedagog zajímat.
40

  

Základním přesvědčením učitele na waldorfské škole je, že na žáky působí 

především tím, čím on sám je, svou osobností, svými morálními obsahy. Nikoli pouze 

tím, co dělá.  

Jak bylo výše uvedeno, v pedagogice waldorfských škol je zásadní požadavek, 

aby pedagog sledoval a znal vývoj dětí a na jejím základě postupoval při tvorbě metod 

a obsahu vyučování (viz kapitola: Vývojové fáze člověka podle antroposofie). Proto je 

na waldorfských školách zaveden poněkud jiný systém. Třídní učitel postupuje 

v ideálním případě se třídou od první do deváté třídy. Ne ve všech školách se to tak 

opravdu vydaří, neboť je to úloha velmi náročná. Na každé waldorfské škole je to jinak 

dle možností. Pokud totiž třídní učitel tráví se třídou tak dlouhou dobu, může lépe 

poznat jednotlivé děti, žáky. Může u nich sledovat pokroky a vývojové změny, což je 

pro waldorfskou pedagogiku zásadní.
41

   

Učitelé prochází kromě běžné kvalifikace také odbornými semináři, zaměřenými 

na waldorfskou pedagogiku. Protože cílem waldorfské pedagogiky je, jak již bylo 

uvedeno, zapojit  ve vyučovacím procesu nejen myšlení, ale i vůli a cit dítěte, vyučuje 

pedagog danou látku za použití prvků rytmu, pohybu a obrazu, čímž tohoto cíle 

dosáhne. Tyto prvky zapojuje na základě vlastního uvážení tak, aby to odpovídalo věku 

a vývoji dětí. Proto se na seminářích budoucí učitelé učí mimo jiné i schopnosti těmito 

uměleckými prvky vyučování prokládat.  

Vztah třídního učitele a žáků se během jejich společného působení samozřejmě 

proměňuje. To je dáno přirozeným vývojem dětí. V nižších ročnících je od pedagoga 

vyžadováno, aby působil na obrazné myšlení žáků a při výkladu látky používal živé 

a barvité vyprávění, aby žáky zaujal krásou přednesu. V tomto období jsou žáci vázáni 

na autoritu a pociťují k ní velmi přijímající vztah. V pozdějších letech si vymezují svou 
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individualitu a snaží se svou osobnost ukotvit v rámci okolního světa. Jak uvádí 

Carlgren, od 14 let věku žáků je důležité zaměřit se na společné nadšení pro spolupráci. 

V posledních letech, kdy učitel ví, že bude od své třídy odcházet, vede žáky čím dál tím 

více k jejich samostatnosti a nezávislosti na něm, a to v souvislosti s přechodem na 

střední školy.
42

 

Dovolují-li to okolnosti, třídní učitel vyučuje na nižším stupni všem předmětům, 

které jsou vyučovány v rámci epoch. V nižších ročnících se třídní učitel snaží vyučovat 

co nejvíce uměleckých předmětů. Odbornější předměty ve vyšších ročnících učí 

specializovaní učitelé. Hlavní myšlenkou je, že třídní učitel by měl učit co nejvíce 

předmětů, jelikož mu to umožňuje dokonale se sžít s žáky a poznat je individuálně. Ale 

samozřejmě to není lehká úloha a je to velmi časově náročné. Učitel musí sledovat 

jednotlivé žáky a jejich potřeby, na základě toho výchovně vzdělávací proces řídí, je 

neustále v dialogu s rodiči, pravidelně se účastní každotýdenních učitelských 

konferencí, tráví mnoho času přípravami na vyučování, vybíráním básní, říkadel, 

průpovědí, opravováním sešitů jednotlivých žáků. K tomu se musí účastnit 

specializovaných waldorfských seminářů a spolu s ostatními učiteli a rodiči se podílí na 

správě školy. Na každé škole je systém třídních učitelů realizovatelný odlišným 

způsobem. To, jak dlouho se třídou učitel postupuje a kolik předmětů učí, záleží 

především na jeho síle a schopnostech. 

3.2.4 Shrnutí  

Cílem waldorfské pedagogiky je rozvíjet tvořivé síly v člověku (myšlení, vůle, 

cit) a působit na ně ve chvíli, kdy je to nejvíce účinné. Organizace výuky je naplňování 

pedagogických cílů uzpůsobena. Epocha dává učiteli dostatek času, aby v jejím průběhu 

mohl využít dostatečné množství metod a pedagogických prvků, které docílí zapojení 

všech životních sil. Během dne se schopnost žáka jednotlivé síly využívat, mění. Stavba 

rozvrhu hodin je této schopnosti podřízena.  

Dle mého názoru vyučování v epochách umožňuje čtyři týdny se intenzivně 

soustředit na vybrané téma. Bez rušivých elementů (v podobě více odlišných informací) 

se obsah látky lépe uloží do paměti. Tímto bych epochy přirovnala například 

k intenzivním jazykovým kurzům. Závěrečný test i testy v průběhu epochy se snadněji 

píší. Zde se vybízí vznést kritiku. Po intenzivních čtyřech týdnech, věnovaných 
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jednomu tématu, žák po skončení epochy ihned zapomene, co se naučil. Toto 

zapomínání je v této vyučovací metodě cílené. Jak jsem již výše popsala, epocha se za 

rok opakuje dvakrát, aby si žák látku znovu vybavil a uložil do paměti na vyšším stupni. 

Problém je, když žák onemocní. Přestože je s nemocí doma pouze týden, přijde i tak 

o dost rozsáhlou část probírané látky. Musí si ji doplnit na základě sešitů spolužáků 

a příprav učitele.  

Hlavní myšlenkou waldorfské pedagogiky je pracovat s žáky na základě znalosti 

jejich vývoje, jak jej popisuje antroposofie. Proto se na waldorfských školách nestřídá 

u každého předmětu jiný učitel, ale je stanoven jeden „hlavní“ pedagog, který se svou 

třídou postupuje během celé základní školní docházky a učí v ní co nejvíce předmětů. 

To mu dává dostatek času, aby si mezi sebou a žáky vytvořil dostatečně pevný vztah 

a aby je poznal každého jednotlivě a mohl ke konci roku hodnotit jejich individuální 

pokroky a změny ve vývoji.  

Z mé osobní zkušenosti dlouhodobé působení třídního učitele v jedné třídě, má 

účinek na větší pozornost žáků za jeho přítomnosti a zvyšuje schopnost systematicky 

pracovat. Pak je pro ostatní těžké suplovat ve třídě v době jeho nemoci, nebo přebírat 

jeho roli, pokud není schopen ji nadále vykonávat. Často jsem se na základní škole 

setkávala s jevem, že přítomnost třídního učitele v hodině, kterou sám nevyučoval, byla 

nezbytností pro to, aby žáci byli schopni s vyučujícím spolupracovat. V tomto ohledu 

mi přijde nezbytné na druhém stupni waldorfské školy žáky vést k samostatnosti 

a nezávislosti na třídním učiteli. Výměna třídního učitele v osmé, nebo deváté třídě, což 

se praktikuje na škole, kam jsem chodila, je myslím adekvátní.  

Můj názor je, že intenzivní a dlouhodobá spolupráce není automaticky 

podmínkou pro vytvoření vztahu. Na základě osobní zkušenosti souhlasím 

s myšlenkami waldorfské pedagogiky, které jsem uvedla (viz kapitola: Třídní učitel), že 

jde především o osobnost a dar pedagoga vzbuzovat přirozenou autoritu, nikoli pouze 

o jeho znalosti. Tak může vzniknout silnější vztah mezi žáky a učitelem, který vyučuje, 

třeba jen hodinu týdně.  

Člověk dokonalý v určité činnosti, který zná nazpaměť plno pojmů a definic, 

nemůže být dobrým učitelem, nemá-li v sobě dar přirozené autority a neumí-li vybírat 

a využívat metody způsobem, kterým zaujme pozornost žáků a vytvoří si k nim tak 

vztah. Žák z učitele vycítí jeho rozpoložení a postoj. Je-li učitel nejistý, žáci to vycítí 

a v hodinách se méně koncentrují. Pokud k žákům přistupuje odměřeně, 
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s „pedantským“ přístupem, či přehnanými nároky, žáci se mohou lépe koncentrovat, ale 

vytváří si odpor k učiteli i vzdělávání. To snižuje motivaci k výkonům a úspěchu.  

3.3 Obraz, rytmus, pohyb 

Obraz, jak již bylo uvedeno, hraje důležitou roli především v prvních sedmi 

školních letech. Jak píše Kranich, v dítěti v tomto období vystupují dvě nejdůležitější 

duševní schopnosti. Jsou to obrazotvorné fantazie a vyvolávání vzpomínek v obrazech. 

S tím souvisí i potřeba a schopnost uměleckého tvoření a prožívání.
43

 (viz kapitola: 

Druhá vývojová fáze 7-14 let).  

Rytmus a pohyb jsou další dva důležité prvky, které jsou v metodách vyučování 

na těchto školách velmi zřetelné. Jak píše Glas, ve waldorfských školách se klade důraz 

na úplnost prožitku a nejen na rozumovou stránku dítěte.
44

 Žáci si snadněji osvojí látku 

nebo činnost, zapojí-li do procesu učení nejen rozum, ale celé svoje tělo. Celý život 

člověka se odehrává v rytmu. Vstávání do práce, do školy, pravidelná strava. Steiner 

uvádí, že rytmus je pro dítě ve výchově zásadní. Je potřeba dát ji řád. Proto mají být ve 

vyučování činnosti, které se pravidelně ve stejnou dobu opakují. Pokud je dítě vedeno 

k řádu, je schopno si jej vytvářet i v dospělosti a to jak v činnostech a věcech, tak 

i v mezilidských vztazích.
45

  

V následujících kapitolách uvádím konkrétní metody, které jsou na výše 

uvedených pedagogických prvcích postaveny. 

3.3.1 Metoda psaní vycházející z kreslení 

Na waldorfských školách se žáci učí psát metodou, ojedinělou pro waldorfské 

školy. Učení písmen vychází z kreslení. Jak uvedl Steiner, pedagog na waldorfské škole 

musí umět ve výchovně vzdělávacích metodách zapojit svou tvořivost, kreativitu 

a uměleckého ducha. Měl by být schopný dostatečně žáky zaujmout a vzbudit v nich 

zájem a snahu získat novou dovednost.
46

 V této metodě je výše popsaná vlastnost 
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u učitele nezbytná. Na základě své fantazie vybírá postavu, která začíná na probírané 

písmeno a následně ji nakreslí tak, aby písmeno připomínala.  

 

Obrázek č. 1 - holčička na houpačce
47

   Obrázek č. 2  - písmeno H
48

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pak vypráví příběh, ve kterém se zásadní postava vyskytuje. Žáci nejprve 

poslouchají a prožívají příběh, poté kreslí postavu do sešitu. Postavu pak kreslí stále 

méně konkrétně, nebo hned vedle nakreslí výsledné písmeno. Mají pak před sebou 

umělecky ztvárněný obraz postavy z příběhu a vedle písmeno, které tvarem postavu 

připomíná. Toto propojení písmene s postavou se jim ukládá do paměti. Jak píše 

Carlgren, pokud je nejdříve zaměstnána fantazie dítěte a v jeho mysli uložen obraz 

postavy, ze kterého je pak písmeno odvozeno, dítě se písmeno naučí snadněji. Tato 

metoda vznikla z myšlenky, že naši předkové také postupovali způsobem od 

obrázkového písma k písmenu. V dětech to vyvolává pocit úcty k tomu, co lidé, žijící 

dlouho před nimi vynalezli a získává tak motivaci k tomu, se to také tímto způsobem 

naučit.
49

  

Učení se písmene je prokládáno recitací krátkých básniček, nebo jazykolamů, ve 

kterých je dané písmeno zřetelně slyšet. Tím je splněn požadavek pedagogiky 

waldorfských škol, neboť do procesu učení je zapojen „celý člověk“. Nejdříve žák se 

zapojením pohybů celého těla recituje báseň. Poté se nakreslí do sešitu postava, která se 
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kreslí stále méně detailně, až z toho vznikne písmeno. Uvádím příklad básničky 

a jazykolamu, které doprovází učení se písmene Z, které se žáci učí například z obrazu 

zmije.   

 

      Obrázek č. 4.
50

           Básnička 

Ruka skřítka sotva uhla, 

za pařezem zmije ztuhla. 

Zmijí zuby hrozí jedem, 

jazyk ukazuje předem. 

… 

Za lesem je zámek, 

na něm zlatá báň, 

v zámku Zlatovláska, 

hlídá ji zlá saň. 

Honza zlou saň zabil, 

princeznu si vzal, 

a tak se stal z Honzy 

v zlatém zámku král. 

Jazykolam: 

    Zebru zebou zuby, zubr se zas zubí.
51

 

 

V těchto metodách, ve kterých je potřeba fantazie a nápaditost, často probíhá 

spolupráce mezi učiteli. V rámci konference si předávají své nápady. To je projevem již 

zmiňovaného společenství na waldorfské (viz kapitola: Společenství waldorfské školy). 

3.3.2 Vyprávěcí látka waldorfské školy 

Jak uvádí Carlgren, u dětí již zmíněná potřeba obrazů vrcholí mezi šestým 

a desátým rokem.
52

 Na prvním stupni je proto vždy pár posledních minut epochy 
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zakončeno vyprávěním. Je přesně rozepsána osnova, která udává, co by mělo být v dané 

třídě obsahem vyprávění.  

 První třída: Pohádky 

 Druhá třída: Bajky a legendy 

 Třetí třída: Vybrané části Starého zákona 

 Čtvrtá třída: Severské ságy o bozích a hrdinech 

 Pátá třída: Řecké mytologie a pověsti 

Jednotlivá témata, která jsou v určité třídě obsahem vyprávění, se promítají i do 

mnoha dalších předmětů a aktivit, které žáci v daném ročníku dělají. Například ve čtvrté 

třídě, kdy jsou obsahem vyprávění severské ságy, ve výtvarné výchově žáci kreslí runy. 

Obrazy run pak tvoří výzdobu třídy a vytvářejí tematicky odpovídající atmosféru. 

Jak píše Rudolf Steiner, pro tuto vyprávěcí část je důležité, aby si učitel látku 

osvojil do takové míry, aby byl schopen to žákům tlumočit volným, vyprávěcím 

tónem.
53

 Dítě se zaposlouchá do plynulého barvitého vyprávění a zcela se ponoří do 

vlastního světa fantazie. 

3.3.3 Rytmický průběh hodin 

Každý předmět vyučovaný na waldorfské škole má daný a pravidelně se 

opakující průběh. Žáci tak získávají, již zmíněný, potřebný řád v činnostech. Na začátku 

hodiny jsou zařazeny recitace, pohybová cvičení, hudební vložky a recitování básní.  

Epocha je díky svému delšímu časovému úseku rozdělena zřetelněji. Na prvním 

stupni je zpravidla rozdělena na tři části: rytmickou, vyučovací, vyprávěcí. Rytmická je 

plná rytmických cvičení, hudby, recitací doprovázených pohybem celého těla. Přichází 

na řadu také recitování osobních básní žáků (viz kapitola: Osobní básně žáků). Součástí 

je hraní na zobcové flétny, v nižších třídách na flétny pentatonické. Na flétnu hrají 

všichni žáci, byť s rozdílným talentem a hudebním sluchem. Flétny jsou dřevěné. Obal 

na ně si žáci pletou v rámci pracovního vyučování ve druhé třídě.  

Pokud se stane, že žáci při výuce nové látky začínají ztrácet koncentraci, nebo 

začínají být unavení, zařadí učitel krátkou rytmickou vložku i doprostřed vyučování. 

Nejčastěji je to krátká recitace, která je doprovázena pohyby těla. Žák se osvěží, 

aktivizuje a lépe se pak soustředí na probíranou látku. 
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3.3.4 Průpovědi a recitace 

Rytmický průběh a opakování činností je zřetelné ve všech hodinách 

waldorfského vyučování. Konkrétním příkladem je recitování na začátku každé hodiny 

a přesně určené ranní verše, které jsou řazeny každé ráno na začátku epochy a jsou 

stejné pro všechny waldorfské školy všude po světě.  

Vyučování nezačíná tak, že by vešel učitel, žáci se postavili, učitel by zasedl za 

katedru a začal kontrolovat docházku. V případě waldorfské školy vejde do třídy, 

postaví se před žáky a pokyne jim, aby zasunuli židle do lavic a vzpřímeně se postavili. 

Čeká, až se třída po přestávce zklidní, hledá oční kontakt s jednotlivými žáky. Pak 

začne společné recitování na úvod. Jedná- li se o první hodinu, tedy začátek epochy, 

hodina začíná recitací přesně daných ranních veršů. Jedná se o průpověď, která ráno 

spojuje waldorfské školy nejen v České Republice, ale recitují ji i žáci z jiných zemí 

v nejrůznějších jazycích. Je to chvíle, kdy může dítě pocítit jakýsi pocit sounáležitosti 

s žáky, kteří také navštěvují waldorfské školy různě po světě. Od první do páté třídy se 

recituje kratší průpověď. Od šesté třídy do dováté rozsáhlejší. Delší verzi přednáší i žáci 

střední waldorfské školy a to až do dvanácté třídy.  

 

 

 

Průpověď od první do páté třídy 

 

TO MILÝ SLUNCE SVIT DEN OZAŘUJE MI 

A ÚDŮM SÍLU DÁ, MOC DUCHA V MÉ DUŠI. 

JÁ V ZÁŘI SLUNEČNÍ, Ó BOŽE, SÍLU CTÍM, 

JIŽ VE SVÉ DOBROTĚ TY VSADILS V DUŠI MOU, 

BYCH MOHL UČIT SE A PILNĚ PRACOVAT. 

OD TEBE POCHÁZÍ SVĚTLO A SÍLA. 

K TOBĚ NECHŤ PROUDÍ LÁSKA A DÍK. 
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Průpověď od páté do deváté třídy 

 

JÁ HLEDÍM DO SVĚTA, 

VE KTERÉM SLUNCE SVÍTÍ, 

V KTERÉM SE HVĚZDY TŘPYTÍ, 

VE KTERÉM KAMENY LEŽÍ, 

ŽIJÍCE ROSTLINY ROSTOU, 

CÍTÍCE ZVÍŘATA ŽIJÍ, 

VE KTERÉM ČLOVĚK SVOU DUŠÍ PŘÍBYTEK DUCHU SKÝTÁ. 

 

JÁ HLEDÍM DO DUŠE, 

KTERÁ V MÉM NITRU ŽIJE. 

DUCH BOŽÍ TKÁ VE SVĚTLE SLUNCE I DUŠE, 

VENKU V PROSTORU SVĚTA, 

UVNITŘ V HLUBINÁCH DUŠE. 

K TOBĚ, DUCHU BOŽÍ, SE OBRACÍM S PROSBOU, 

NECHŤ SÍLA A POŽEHNÁNÍ K UČENÍ A PRÁCI 

V MÉM NITRU ROSTOU.
 54

 

 

Recitování také předchází i ostatním předmětům, nejen tomu hlavnímu, 

vyučovanému v rámci epochy. Tyto recitace již vybírají sami učitelé a jsou tematicky 

zaměřeny na právě začínající předmět. Na začátku hodin cizích jazyků tyto průpovědi 

děti říkají v daném jazyce. Tyto průpovědi mají přivést děti po přestávce 

k soustředěnosti na danou začínající hodinu. Děti se postaví a koncentrují se, zklidní se.  

3.3.5 Učení se pojmů pomocí pohybu 

Waldorfská pedagogika, jak již z předchozích kapitol víme, je zaměřená nejen na 

intelekt, ale klade důraz na rozpohybování celého těla. Základem je, že v určitém věku, 

kdy ještě děti nemají abstraktní myšlení, mají se pojmy učit nazpaměť, aniž by chápaly 

smysl. O tomto tématu jsem již psala (viz kapitola: Druhá vývojová fáze 7-14let). 

Pojmy, definice, cizí slova se učí předříkáváním a učením se nazpaměť. Hlasité 

předříkávání pojmu je doprovázeno pohyby celého těla.  
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V první třídě se učí například násobilka šesti tímto způsobem: Čísla od jedničky 

do pětky se říkají potichu a důraz se dá až při vyslovování čísla šest, kdy se zároveň 

udělá něco výrazného tělem, dupne se, nebo se tleskne. Tak to pokračuje i dál. Sedm, 

osm, devět, deset, jedenáct se říká potichu a dvanáct se opět řekne důrazně, zřetelně 

a nahlas a opět se u toho tleskne, nebo dupne. Tak se učí děti násobilku v první třídě. Ve 

druhé třídě se nazpaměť učí říkat: šest je jedenkrát šest, dvanáct je dvakrát šest atd. 

Opět se zapojením pohybů těla.   

V nižších třídách v cizích jazycích se tato metoda vyžívá především při učení se 

skloňování a časování sloves, nebo při učení se slovíček. Například, když se žáci učí 

v angličtině části těla, zpívá se písnička, při které se ukazuje na jednotlivé části těla, 

která se ve stejnou chvíli vysloví. Učení se nepravidelných sloves zas probíhá 

způsobem, že při vyslovení prvního tvaru slovesa se například tleskne, u druhého tvaru 

se dupne jednou nohou a u třetího druhou. Tyto pohybové metody jsou na školách 

využívány opravdu v hojném počtu. V nižších třídách žáci téměř ani nesedí v lavicích, 

nýbrž jsou neustále v pohybu. 

3.3.6 Shrnutí 

Často jsem se setkávala, a stále setkávám, s kritikou na účet waldorfské školy, že 

je vyučování nadmíru plné her, zpěvu, recitací, pohádek a vyprávění, než, že by se žáci 

učili. Rytmické a pohybové metody jsou ale, jak jsem v tomto okruhu popsala, 

pedagogickým záměrem. Cílem je působit nejen na intelekt, ale zapojit celé tělo. 

Vytváří-li dítě barevné obrazy, ze kterých pak vzniká písmeno, rozvíjí to v něm 

tvořivého ducha a kreativitu. To je další z cílů pedagogiky (viz kapitola: Cíle 

waldorfské pedagogiky). Vyprávění na prvním stupni waldorfské školy (viz kapitola 

Vyprávěcí látka waldorfské školy), je také jedním z nástrojů pro naplňování cílů. 

Uspokojuje totiž potřeby obrazové fantazie dětí v daném období vývoje (viz kapitola 

Druhá vývojová fáze 7-14).  

Na základě osobní zkušenosti mohu napsat, že výše popsané pedagogické prvky, 

jsou-li přizpůsobeny věku a stupni vývoje žáka, mohou zároveň dodávat vyučování 

zábavnější nádech a motivovat ho k větší aktivitě. Vyprávění na konci epochy na 

prvním stupni je mimo jiné doplněním zajímavých informací nad rámec výuky na 

klasických školách.  
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Ve vyučování jsou zavedeny činnosti, které se pravidelně každý den, nebo týden 

opakují ve stejnou dobu. Tak se žáci učí řádu v činnostech. 

3.4 Důraz na individualitu 

Pozoruje-li člověk praxi waldorfských škol delší dobu a pozorněji, dříve nebo 

později zjistí, že waldorfská škola klade důraz na individualitu jednotlivých žáků. 

Každý se vyvíjí jinak rychle a má jiné schopnosti a vlohy. V následujících kapitolách 

uvádím konkrétní příklady z praxe waldorfských škol, kde je tato myšlenka základem. 

3.4.1 Hodnocení žáků 

„Žáci nejsou hodnoceni známkami, ale jejich výkony se oceňují 

charakteristikami, zahrnujícími i doporučení pro další rozvoj.“
55

 

V hodnocení v několika řádcích pedagog popisuje konkrétní schopnosti 

dovednosti a jejich úroveň. Tak rodič může vyčíst, v čem je jeho potomek dobrý, 

k čemu má vlohy a jak by mohl přispět v jejich rozvoji v dalších letech. Učitel popisuje 

i charakter a vlastnosti žáků. Hodnocení známkami přichází v osmé třídě. Známky 

nenahrazují stávající slovní hodnocení, nýbrž jsou pouze přidány, neboť jsou 

nezbytností pro přechod na střední školu. Ve vyšších třídách dostává žák k vysvědčení 

ještě list, ve kterém hovoří učitel přímo k žáku. Píše, čeho si na něm cení, v čem je 

dobrý, v čem by mohl být lepší a jak by toho mohl dosáhnout.  

3.4.2 Široké spektrum předmětů 

Individualitám žáků na waldorfských školách také velmi vychází vstříc 

rozmanitost předmětů. Každý žák vyniká v jiné činnosti. Rozmanitost předmětů má 

napomoci jednotlivým žákům najít činnost, ve které projeví zdatnost. Všechny 

předměty jsou automaticky povinné pro všechny. To žákům umožní si vyzkoušet 

činnosti, ke kterým by se možná jinak nikdy nedostali.  

V eurytmii (viz kapitola: Eurytmie) se mohou projevit žáci, kteří dokážou 

ovládat pohyby těla a orientují se v prostoru v nejrůznějších pohybových cvičeních. 

Někteří jsou naopak lepší spíše ve sportovních aktivitách a projeví se jako zdatnější při 
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tělesné výchově. Velké množství činností, se kterými se žáci na waldorfských školách 

setkávají, jsou v oblasti umělecké. Vypíši zde alespoň některé z nich: 

 Práce s kovem - výroba šperků, výroba ozdobné vidličky. 

 Práce se dřevem – výroba lžící, misek, loutek, nástrojů. 

 Práce s kamenem - soška vytesaná do pískovce. 

 Drobné ruční práce - šití, pletení, tkaní, háčkování, pletení proutěných košíků. 

 Dramatická výchova - rámci dramatické výchovy každá třída v osmé třídě 

nacvičuje velké divadelní představení. S tím na konci školního roku vystupuje 

ve vybraném divadle. Naše třída na waldorfské škole v Jinonicích secvičila 

divadelní představení s názvem Nathan moudrý. Hráli jsme jej v divadelním 

prostoru NOD, v Dlouhé ulici v Praze. 

 Hudební výchova - jak jsem již uvedla, každý žák na waldorfské škole hraje na 

zobcovou flétnu.  V rámci hudební výchovy vznikají třídní orchestry. Na 

základní škole v Jinonicích se v orchestru vyskytovaly i náročnější nástroje 

(housle, violoncello, klavír). Ten kdo nehrál na nástroj v hudební škole, hrál na 

flétnu, nebo na jiný méně náročný nástroj dle svého výběru (triangl, bubínek). 

S orchestrem jsme měli mnoho vystoupení na akademii a měsíčních slavnostech. 

(viz kapitola: Akademie a měsíční slavnosti). V deváté třídě jsme vytvořili 

kapely po pěti, šesti žácích. Během roku jsme ve skupinách nacvičili hudební 

vystoupení, které jsme předvedli na konci školního roku v jednom hudebním 

klubu v Praze. Nahráli jsme také hudební CD.   

Na waldorfské škole v Semilech je zaveden školní orchestr. Zkouší jednou 

týdně. Mohou v něm hrát žáci školy, bývalí žáci, rodiče, učitelé a další zájemci. 

Hraje především renesanční hudbu, ale výjimečně i gotickou, barokní, nebo 

lidové skladby. 

3.4.3 Osobní básně žáků 

Ráno, na začátku epochy přednášejí žáci své osobní básně, pravidelně, každý 

týden v den, kdy se narodili. Pokud se narodili o víkendu, přednášejí báseň v pátek, 

nebo pondělí.  

V nižších ročnících učitel básně sám pro žáky skládá. Jsou zaměřeny na 

individualitu a temperament jednotlivých žáků.  Tematicky odpovídají jejich věku, 

proto jsou nejčastěji o kytkách, slunci, nebo zvířatech. Ve vyšších ročnících, kdy už 
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složení básně vyžaduje větší poetickou dovednost učitele, častěji učitel báseň vybírá. 

V obou případech však učitel volí, nebo skládá báseň, odpovídající charakteristikám 

daného žáka.  

Dle ústního sdělení Ivany Zejdové, je pro složení básniček určitý postup. Na 

začátku básně je popsáno, jak se projevuje sám žák. Je to jakési přirovnání jeho vnějších 

projevů a jeho osobnosti. Má-li být například složena pro žáka, který je divoký, 

temperamentní, hlasitý ve svých projevech, bude začínat tematicky o něčem divokém, 

silném. Například divoký kůň. Poté se obsah zaměřuje na cílový stav, do kterého by 

učitel rád žáka dostal. V tomto případě je třeba žáka zklidnit, ztišit, naučit ho řádu 

a rozvaze. Proto by báseň dále pokračovala o koni, kterému jsou nasazeny opratě, 

zpomalí svůj krok, šlape rozvážně v brázdě a pomáhá člověku při orání. Tím obrazně 

ukládá do podvědomí žáka to, že jeho divokost je potřeba zkrotit, je třeba se soustředit 

a mít v životě rozvahu a tak dojde i k souladu s okolním světem. Další ukázkou je báseň 

o řece, která stéká, divoce se valí ze skalisek, bere s sebou vše, co jí stojí v cestě, 

stromy, kameny, rostliny. Potom se ale dostane do nížiny, kde se rozlije do údolí, 

hladina se zklidní, tiše leží v souladu s okolní krajinou a dává jí vláhu.
56

  

Pro harmonické a klidné žáky jsou vybírány básně, které obsahově těmto 

charakteristikám odpovídají. Nejčastěji jsou to básně o přírodě.  

Samotný přednes básně před celou třídou je pro žáka zkouška vůle, mluvit sám 

před spolužáky. Stejně tak to žákům dává pocit rytmu, pravidelnosti a jistoty. Zároveň 

se tyto básničky během celého roku naučí i ostatní žáci. Ve vyšších třídách pak také 

žáci pochopí, co jim báseň říká o tom, kdo ji přednáší a vzájemně tak mohou poznávat 

nejen spolužáky, ale také sami sebe. Mohou poznat, jak je samotné okolí vnímá.  

3.4.4 Shrnutí 

Waldorfská pedagogika postupuje na základě pozorování vývoje člověka podle 

antroposofie. Zaměřuje se na jednotlivosti, které se v člověku v průběhu jeho růstu 

mění. Akceptuje, že se každý vyvíjí jinak rychle. Člověka bere jako samostatného 

jedinečného a za svoje činy zodpovědného jedince. Proto je hodnocení písemné, 

zaměřené na konkrétní charakteristiky a schopnosti žáka.  
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Semily, dne 7. 11. 2011 



42 

 

Takové hodnocení žáků „na míru“ neumožňuje srovnávat jejich výkony, jak je 

tomu u známek 1-5. Tak žák nemůže získat pocit méněcennosti v poměru k ostatním. 

Během výchovy nemá docházet k zamezování rozvoje osobnosti žáka. Naopak 

výchova má dávat jakousi volnost k tomu, aby se člověk rozvíjel v tom, v čem je dobrý 

a mohl to do budoucna dobře využít. Rozmanité množství předmětů, které žák na škole 

absolvuje, umožňuje setkat se s činnostmi, které by si pravděpodobně nikdy 

nevyzkoušel a tak postupně zjistit, v čem nejvíce vyniká a na co by se měl do budoucna 

zaměřit. Má na výběr z více činností a tak i větší šanci najít tu, ve které vyniká. To dle 

mého názoru motivuje k aktivitám a úspěchům do budoucna a napomáhá vytvářet si 

svou originalitu a sebevědomí, což je také jedním z cílů waldorfské pedagogiky.  

Osobní básně mají vypovídat o charakteru žáka. Výběr básní je dalším 

potvrzením toho, že třídní učitel na waldorfské škole pečlivě sleduje individuální změny 

charakteru a schopnosti žáků.  

3.5 Důraz na samostatnost 

3.5.1 Absence učebnic a samostatná práce žáků 

Na waldorfských školách žáci nepoužívají klasické učebnice. Vytvářejí si 

vlastní. Dostávají bílé, nelinkované sešity s barevnými deskami a sami si učebnici 

během vyučování vytváří. Takto vytvořené učebnice jsou pak každá jiná, vytvořená dle 

schopností a tvořivosti daného žáka. V hodnocení se úhlednost sešitu zohledňuje. 

V nižších třídách před začátkem vyučování předepisuje učitel na tabuli text, který si 

žáci ke konci hodiny přepisují do sešitů. V pozdějších třídách se klade čím dál více 

důraz na samostatnost žáků. Učitel text diktuje, nebo vytváří spolu s žáky v hodině. 

Další možností je, že učitel vytvoří text, kde jsou stěžejní informace z probrané látky. 

Vytvoří kopie a dá je žákům. Ti si ho přepisují za domácí úkol do sešitu. V osmé 

a deváté třídě si žáci formulují text sami z nashromážděných informací z hodiny. 

Doplňují ho informacemi z dalších pramenů, které jim učitel doporučí.  Nejprve si text 

z probrané látky vytvoří za domácí úkol na papír, další den je látka z předchozího dne 

zrekapitulována, žáci texty případně opravují a doplňují a poté si je přepíší do sešitů.  

Ilustrace vytváří sami. Carlgren píše o významu takto samostatně vytvářených textů, 

neboť je pro žáky nezbytné naučit se vytvářet vlastní text na základě studia odborných 

textů, učebnic a prokládat to citacemi z literatury. V pozdějších ročnících, z pravidla 



43 

 

v páté šesté třídě, začínají také vytvářet referáty. V sedmé, osmé třídě vypracovávají 

větší výroční práce.
57

  

3.5.2 Ročníková práce 

Ročníková práce je vrcholem osmé třídy. Každý si vybírá téma, jemu blízké. 

Nejsou žádná omezení. Někteří dávají přednost ručním výrobkům (ze dřeva, kamenné 

sochy, obrazy). Vznikají i větší projekty (natáčení krátkého filmu, taneční představení). 

Někdo si připravuje přednášku na téma, které je mu blízké (přednáška o buddhismu).  

Práci žáci prezentují na konci školního roku před spolužáky, rodiči a učiteli.  

3.5.3 Shrnutí  

Žáci jsou vedeni k samostatnosti od samého začátku základní školní docházky. 

Dochází tím k naplnění hned více pedagogických cílů. Nepoužívají hotové učebnice, ale 

sami si ze svých sešitů učebnice vytváří. Jsou postupně vedeni ke schopnosti, psát 

poznámky z hodiny samostatně. Tak je v nich posilována schopnost samostatného 

jednání, úsudku a sbírání informací vlastním přičiněním. Jsou vedeni k úhlednému 

zpracování sešitu, neboť jim následně má sloužit jako učebnice. To v nich posiluje vůli, 

dotáhnout věci do dokonalosti. Vytváření ilustrací k textu, zároveň podporuje umělecké 

cítění.  

Prezentace ročníkové práce je první zkušenost veřejného projevu a obhajoby 

svého díla do budoucna. To je významné pro další studium i zaměstnání.  

3.6 Specifické předměty 

3.6.1 Eurytmie 

Z řečtiny eu = dobře, krásně, rythmos - pravidelný rytmus, rovnoměrně členěný 

pohyb. Eurytmie je zcela specifický druh pohybového umění. Vychází z hlásek řeči, 

nebo z tónů. Podle toho se rozlišuje hlásková eurytmie nebo eurytmie tónová.
58

 Člověk 

se zaposlouchá do hudby nebo řeči a vyjadřuje je pohyby těla. Hudba nebo řeč se tak 

zviditelní. Pohyby nejsou volně vymýšlené, ale mají určitý řád. V hláskové eurytmii má 
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každá hláska specifický pohyb. Nemá sloužit ke komunikaci a dorozumívání, nýbrž 

k vyjadřování vnitřních pocitů (údiv, bázeň) a vnějších jevů (šumění větru, tok vody).
59

 

Význam eurytmie pro waldorfskou pedagogiku 

„Eurytmie přispívá ke kultivaci jazykového a hudebního vnímání a tím se 

intenzivně podílí na rozvoji duševního a duchovního života studentů. Pomocí 

jednotlivých cvičení jsou studenti vedeni k poznávání svého vlastního těla, 

k překonávání negativních emocí a k harmonické spolupráci se svým okolím. Studenti se 

učí ovládat své jednání a hledat tvůrčí řešení pro nastalé situace. Kvalita zdravého 

pohybu a vědomé vnímaní svého těla utváří hlubší poznání sebe sama a přispívá 

k podpoře zdravého sebevědomí. Uvádí do odpovědného přístupu ke zdraví a nabízí 

rozvoj znalostí o zdravém způsobu života.“
60

 

Jak jsem již uvedla, waldorfská pedagogika klade důraz na to, aby se vzdělávání 

studentů nezaměřovalo pouze na intelekt, ale aby při něm docházelo k zapojování všech 

tří životních sil, myšlení, vůle, cit (Viz kapitola: Tři životní síly v člověku). Prožívání 

hudby nebo řeči působí na cit žáka, ten pomocí vůle ovládá pohyby těla. Pohyby, které 

mají daný řád, promýšlí. Při eurytmii jsou tak zapojeny všechny tři životní síly, které 

waldorfská pedagogika u člověka uznává a které mají být při výchovně-vzdělávacím 

procesu rovnoměrně zapojovány. Proto je zavedena jako povinný předmět. Není řazena 

na místo tělesné výchovy. Tělesná výchova a eurytmie jsou na waldorfských školách 

oddělené povinné předměty.  

Žák při eurytmii musí vnímat a vědomě ovládat své tělo. Zároveň ho více 

poznává a upevňuje tak své sebevědomí. 

Žáci dostávají před začátkem hodiny barevné tuniky a cvičky. Ve školách je 

zařízen eurytmický sál, kde je nejčastěji klavír, které slouží k hudebnímu doprovodu. 

Hudební doprovod je vždy živý, nikoli reprodukovaný. Vedle klavíru mohou být hodiny 

doprovázeny například flétnou, lirou, nebo různými rytmickými nástroji. 

Na prvním stupni jsou pohybová cvičení jednoduchá. Ve vyšších ročnících jsou 

některá cvičení opravdu náročná a vyžadují umění pohybu, orientace v prostoru 

a sehranost se spolužáky. V posledních školních letech žáci pracují samostatně, 

například složí báseň, poté sami rozpoznávají, jaké hlásky jsou výrazné a vybírají k nim 
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odpovídající pohyby. Tak vytváří vlastní eurytmické představení, které je vhodnou 

náplní představení na závěrečné akademii (viz kapitola: Společenské akce).  

O propojenosti předmětů na waldorfské škole jsem již psala. Eurytmie je velmi 

úzce propojována s kreslením forem (Viz Kapitola: Kreslení forem.). Žáci v nižších 

třídách kreslí v rámci epochy formu a následně v hodině eurytmie chodí za doprovodu 

hudby po pomyslných liniích, které jsou s danou formou shodné. Tak si žák prožije 

danou formu celým tělem. Obsah hodiny eurytmie je přizpůsoben nejen tématu epochy, 

ale i věku žáků a ročnímu období. 

Druhy eurytmie 

Eurytmie není pouze předmětem na waldorfských školách. Je uplatňována ve 

více sférách. Především je to druh umění. Vedle tance, divadla, hudby nabízí další 

způsob uměleckého projevu. Pedagogická eurytmie, vyučovaná ve waldorfských 

školách nepřestává být uměním, ale je přizpůsobena věku, vývoji dětí a schopnostem 

dětí. Aktivní zapojení celého těla probouzí u žáků hlubší vztah k řeči a hudbě, 

podporuje schopnost vyjadřování a naslouchání, cvičí šikovnost, obratnost, 

soustředěnost i uměřenost a schopnost orientace v prostoru.
61

    

Existuje také léčebná eurytmie. Jelikož eurytmie obecně vychází z pohybů 

zdravého organismu, vytvářejí se při ní síly, které uzdravují, nebo ulevují při 

onemocněních, nebo tělesných potížích. Léčebnou eurytmii provádí speciálně vyškolení 

eurytmisté. Školení probíhá za přítomnosti lékaře. Léčebná eurytmie v sobě zahrnuje 

eurytmické i terapeutické prvky, které mohou působit na nemocný organismus. 
62

 

3.6.2 Kreslení forem 

První den v první třídě na waldorfské škole začíná kreslením rovné čáry 

a oblouku. Začíná se epochou forem.  

Pro dítě často není jednoduché nakreslit rovnou čáru hned na poprvé. Je plné 

energie, což se projevuje roztěkanými nekoordinovanými pohyby. První pohyby jsou 

rané projevy vůle. U malých dětí to ale není ještě vůle, kterou by dokázaly samy 

ovládat. Ve škole je třeba, aby pohyby ovládat dokázaly a začaly je využívat k něčemu 

užitečnému. Malé dítě si na papír maluje, co se mu zachce. Rodičům se líbí vše, co 
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jejich milovaný potomek nakreslí, přestože jde třeba jen těžko rozluštit, co na papíře 

vzniklo. Ve škole se ale dítě může setkat s názorem učitele, že to, co nakreslilo je sice 

dobré, ale mohlo by to přeci být ještě lepší. Formy se procvičují, dokud nejsou 

dokonalé. Tak se v dítěti rozvíjí schopnost ovládat vůli. Rovná čára symbolizuje 

vzpřímenost. Kreslení forem má žáky zklidnit, dát jejich pohybům řád, naučit pohyby 

koordinovat. Soustředí se, kde čára začíná, kde končí a kde má být na papíře umístěna.
63

 

Kreslení rovných čar se doplňuje kreslením oblouků. Učitel vymýšlí jejich 

kombinace. Záleží pouze na jeho kreativitě. Procvičují se čáry krátké, dlouhé, šikmé 

samostatně, nebo v kombinaci s oblouky (viz obrázek č. 4.). 

Obrázek č. 4.
64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Také v kreslení forem se projevuje prvek rytmu a pohybu. Žák má například za 

úkol kreslit střídavě čáru, oblouk, čáru, oblouk. Nebo čáru, pak udělat mezeru, čáru 

a zase mezeru. Každá forma má svůj systém. Ve vyšších třídách se kreslí složitější 

zrcadlové formy, které vyžadují složitější promýšlení a představivost.  
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  Obrázek č. 5.
65

    Obrázek č. 6.
66

 

 Formy se kreslí barevné a krásné. Stávají se tak uměleckým dílem. To působí na 

cit dítěte a vyvolává nadšení v činnosti pokračovat. V nižších třídách se i při kreslení 

forem využívají příběhy. Například žák poslouchá příběh o čtyřech královstvích.  

V každém království jsou jiné druhy hvězd. Žák příběh nadšeně poslouchá a pak má za 

úkol hvězdy nakreslit. (viz obrázek č. 5). Tak je při kreslení forem zároveň 

uspokojována potřeba obrazů v daném věku (Viz kapitola: Druhá vývojová fáze dítěte 

7-14 let). 

Obrázek č. 5.
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Formy jsou samostatný předmět, vyučovaný v rámci epochy od první do třetí 

třídy. Přesto se však s formami pracuje v dalších letech. Projevují se ve výtvarné 

výchově, nebo v geometrii.  

3.6.3 Shrnutí 

Jak jsem již uvedla, waldorfská pedagogika klade důraz, aby výchova a výuka 

působila zároveň na myšlení, vůli i cit (viz kapitola: Tři duševní síly v člověku). To 

eurytmie splňuje. Umělecky podaný hudební doprovod působí na cit člověka. To, jakým 

způsobem na člověka hudba působí, převede do pohybu těla. Tím využívá svou vůli. 

Zároveň je potřeba pohyby promýšlet, neboť se nejedná o vymyšlené pohyby, ale mají 

daný řád.  

Eurytmie pomáhá ke zdokonalení pohybů těla. V žáku je rozvíjen smysl pro 

vnímání hudby a poezie. Učí se vnímat krásu uměleckého projevu. O to waldorfská 

pedagogika usiluje.  

Kreslení forem je specifický předmět, který naplňuje hned více cílů waldorfské 

pedagogiky najednou. Žák při něm zapojuje všechny tři síly a využívá se velmi zřetelně 

prvek rytmu a obrazu. Kreslení forem rozvíjí myšlení, protože je nutné si ve vyšších 

ročnících dopředu rozmyslet, jak bude výsledně forma vypadat. Umělecké ztvárnění 

forem působí na rozvoj citu. Žák je veden k tomu, aby dotáhl formu do dokonalé 

podoby, což pomáhá utvářet pevnou vůli. Zároveň je žákům do určité míry dána volnost 

v uměleckém ztvárnění formy. To pomáhá rozvíjet kreativitu a tvořivého ducha.  
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Závěr 

Cílem práce bylo popsat vybraná specifika waldorfských škol. Především šlo 

o to, aplikovat obecné teoretické podklady na konkrétní příklady z praxe. Na základě 

studia odborné literatury, osobních zkušeností a rozhovorů s učiteli, jsem vybrala 

specifika, charakteristická a zásadní pro české waldorfské školy.  

Práci jsem rozdělila do tří kapitol. V první kapitole jsem popsala základní 

myšlenky a principy waldorfské pedagogiky. Ve druhé kapitole jsem se věnovala 

stručné historii waldorfských škol a jejich pedagogickým cílům. Ve třetí části jsem 

popsala vybraná specifika.  

Specifika jsem rozdělila do šesti okruhů dle jejich charakteristik a myšlenek, ze 

kterých vychází: Společenství, organizace výuky, „obraz, rytmus, pohyb“, důraz na 

individualitu, důraz na samostatnost; specifické předměty. Konkrétně jsem popsala tato 

vybraná specifika: Kolegium učitelů, spolky a sdružení, společenské akce, vyučování 

v epochách, třídní učitel, metoda psaní vycházející z kreslení, vyprávěcí látka 

waldorfské školy, průpovědi a recitace, učení se pojmů a definic pohybem, hodnocení 

žáků, široké spektrum předmětů, osobní básně žáků, absence učebnic a samostatná 

práce žáků, ročníková práce, eurytmie, kreslení forem. 

U každého specifika jsem popsala, na jakých myšlenkách a principech je 

postaveno a jak vypadá v praxi. Text jsem proložila poznatky z osobní zkušenosti. Na 

základě teoretických podkladů, jsem popsala konkrétní příklady z praxe a dosáhla tak 

vytyčeného cíle. 
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