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Školní rok jsme zahájili slavnostním přivítáním žáků 1. třídy, kteří od nás dostali slunečnici a
poté jsme je doprovodili do jejich kmenové třídy. Naše spolupráce a kamarádství s žáky 1.
třídy probíhala po celý školní rok. Prvňáci nás hned v září na oplátku navštívili v naší třídě a
zazpívali nám písničku. V prosinci jsme jim pomohli s lampiónky na Martinskou slavnost.
V pololetním vysvědčení jsme nalezli od prvňáčků obrázek na památku.

V září jsme se zúčastnili v KD DUKLA promítání dokumentárního filmu MADAGASKAR –
TAJEMNÁ LEMURIE.
V listopadu jsme intenzivně pracovali na posledním vydání našich novin WALDORFINEK,
které byly k prodeji na VÁNOČNÍM JARMARKU, na kterém jsme se také ujali provozu bio
kavárny.
Začátkem prosince jsme pro naše mladší spolužáky zorganizovali MIKULÁŠSKOU
OBCHŮZKU A NADÍLKU.

Na konci 1. pololetí jsme společně s žáky 8. třídy navštívili ve Východočeském divadle
skvělé představení Cirku La Putyka.

V 2. pololetí nás dvakrát navštívili pracovníci z Ekocentra Paleta s programy o třídění odpadu
a elektroodpadech.
Na konci února jsme v podvečer pozvali do školy naše rodiče, pro které jsme v průběhu
odpoledne uvařili večeři, po které jsme ještě naposled přespali ve škole, zahráli si společně
hry.
V rámci dubnové epochy dějepisu, ve které jsme se zabývali především I. a II. světovou
válkou jsme se zúčastnili několika doprovodných akcí – výstavy Nálet na Pardubice během II.
světové války v OC Grand, setkání s lady Milenou Grenfeel s promítáním filmu Síla lidskosti
v pardubické univerzitě, beseda s pamětníkem II. světové války a člověkem, který přežil
pobyt v koncentračním táboře, Ing. Francem, exkurze do NKP Ležáky a programu
Pardubicemi po stopách operace Silver A a návštěva lesoparku Jiřího Potůčka v Trnové.

Beseda s panem Francem

Exkurze do NKP Ležáky

Exkurze do NKP Ležáky

Po stopách operace Silver A a návštěva lesoparku Jiřího Potůčka v Trnové
V květnu jsme odjeli na projektový týden organizovaný zaměstnanci CK Macek Nasavrky do
Hradiště u Nasavrk, během něhož jsme si vyzkoušeli měditepectví, řezbářství, košíkářství,
měditepectví, šperkařství. Zbyl nám také čas na společné sociální hry či táborák.

V průběhu měsíce května jsme se také plně věnovali nácviku divadelní hry „Tajemství staré
bambitky“, se kterou jsme se ve dnech 5. – 7. června zúčastnili divadelního festivalu
waldorfských škol v Písku.
Pardubickým divákům a hlavně našim rodičům jsme divadelní hru zahráli na 26. června na
Závěrečné slavnosti naší školy, čímž jsme se rozloučili s učitelským sborem, mladšími
spolužáky a ukončili tak svou povinnou školní docházku.

Všichni žáci 9. ročníků byli úspěšně přijati ke svému dalšímu budoucímu vzdělávání.
Z celkového počtu 14 žáků bylo 9 přijato na maturitní obory a 5 na učební obory.

