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Úvod 

 

Diplomová práce „Eurytmie a hudba na Waldorfské škole v Brně“ 

popisuje alternativní systém základní školy, který se od běžné školy velmi liší. 

První část popisuje princip alternativního školství a některé typy škol, které tyto 

prvky zahrnují, jako je například Daltonská škola, v České republice již rozšířená 

Montessori pedagogika aj. Tyto školy se od běžných základních škol velmi 

odlišují, diplomová práce popisuje základní prvky této pedagogiky, ve kterých 

se dovíme hlavní rozdíly oproti jiným školám. V dalších částech se budeme již 

zabývat pouze waldorfskou pedagogikou, která svým konceptem vychází 

z filosofického směru Antroposofie, kterou založil Rudolf Steiner. Práce popíše 

význam Antroposofie i jeho zakladatele Rudolfa Steinera, který waldorfské školy 

založil.  

Dále se budeme přesněji zabývat Waldorfskou školou v Brně, popíšeme 

jednotlivé základní prvky, jimiž se tato škola odlišuje od běžných základních škol, 

jako jsou například odlišné učební metody a postupy, studium učitele a samotný 

učitel na waldorfských školách nebo hodnocení žáků. Waldorfská pedagogika 

vychází z vize „antroposofie“, že výchova člověka musí probíhat v respektu 

k jeho vývoji, proto se některé učební látky vyučují až ve vyšších ročnících, než 

na klasických základních školách, například psaní nebo čtení se na waldorfských 

školách žáci učí až ve třetí třídě. Může se zdát, že budou žáci pozadu oproti dětem 

na jiných školách, není tomu ovšem tak. Rudolf Steiner vypracoval systematicky 

výuku jednotlivých ročníků tak, aby vyučovací látka byla v souladu s jejich 

duševním i fyzickým vývojem. Proto se některé věci ve škole žáci učí předčasně, 

jiné později.  

Pro waldorfské školy je velmi důležitá spolupráce rodičů a celé rodiny 

s chodem školy. Účastní se proto pravidelných měsíčních slavností, aktivně 

se zapojují do mnoha projektů, pomáhají s přípravami na vystoupení a někteří 

dokonce na různých slavnostech, které jsou velmi početné, vystupují s hudebními 

orchestry. Rodiče, které dají své děti na waldorfskou školu, mají většinou velký 

zájem o spolupráci se školou a třídním učitelem.  
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V další části se práce bude zabývat hudbou na waldorfské škole 

a ojedinělým předmětem Eurytmie, který se vyučuje pouze na těchto typech škol. 

Hudba je na waldorfských školách velmi důležitým článkem, který nechybí 

na žádných slavnostech, představeních a dokonce je součástí každého dne 

v mnoha předmětech. Pomocí hudby a různých hudebních prvků probíhá celá 

výuka, žáci se pomocí ní učí mnoha novým informacím. V rámci výuky se všichni 

žáci učí na zobcové flétny, společně hrají na začátku i v průběhu dne a v hudební 

výchově je flétna, po hlasovém projevu, nejdůležitější součástí. V prvních 

ročnících se děti učí hrát nápodobou, později se dovídají o hudební nauce, 

aby mohli hrát z not. Mnoho žáků chodí i na individuální hodiny různých 

nástrojů, čehož učitelé hojně využívají ve třídních souborech a orchestrech.  

V poslední části diplomové práce se budeme zabývat předmětem 

Eurytmie. Jde o pohybové umění, jímž pomocí pohybu žáci ztvární slova, básně 

nebo hudbu. Zde je velmi důležitý korepetitor, který žáky doprovází na klavír 

a jiné nástroje, bez hudby by žáci nemohli pracovat. Rozebíráme smysl, princip 

a cíl předmětu Eurytmie. Dále popisujeme nejdůležitější cvičení, které se děti učí 

v jednotlivých ročnících. Eurytmie se rozděluje na hláskovou (pohybem ztvárněné 

hlásky, písmena a jednotlivá slova) a na tónovou eurytmii (pohybem ztvárněná 

hudba). V této části práce využívá obrázků a fotografií, pořízených v některých 

ročnících na Waldorfské škole v Brně, pro lepší pochopení popisovaných cvičení.  
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1. Alternativní školství 

 

Pojem „alternativní“ má základ v latinském slovu alter, což znamená jiný, 

zástupný nebo náhradní.  Jedná se o takové typy škol, jejichž vzdělání se odklání 

od hlavního proudu, nabízejí dětem různé cesty (alternativy) poznávání, různá 

řešení problémů, mají jiné vyučovací metody a organizaci výuky. „Pojem 

alternativní škola nebo alternativní vzdělávání je mnohovýznamový a užívá 

se často jako synonymický ekvivalent k jiným pojmům, jako netradiční škola, 

volná škola, svobodná škola, otevřená škola, nezávislá škola aj.“ (PRŮCHA, 

2001, s. 17) 

Cílem alternativních škol je pomoci žákům s určitými výchovně vzdělávacími 

potřebami a žákům, kteří se chtějí vzdělávat odlišným způsobem. Mnoho dětí má 

s klasickou školní výukou problémy, protože není nastavena tak, aby vyhovovala 

každému individuálně, ale spíše co největšímu počtu žáků. Alternativní školy 

na rozdíl od běžných škol implikují do vzdělání individuální přístupy pro každého 

jednotlivce a podle nich učitel řídí hodinu. Vyučující se snaží žákům učivo 

přiblížit různými způsoby, probíranou látku rozebírají tak dlouho, dokud ji každé 

dítě dostatečně nepochopí.  

V České republice existuje několik typů alternativních škol, které mají velmi 

podobné znaky. Všechny školy se snaží v dítěti vzbudit přirozenou touhu 

po vzdělání, učitel své žáky pozitivně motivuje, podporuje jejich originalitu 

a respektuje vývojové zvláštnosti každého jedince. Mezi učitelem a žákem 

se vytváří velmi ojedinělý vztah, který na běžných školách moc často nevzniká, 

rodina plně podporuje své dítě ve vzdělání a spolupracuje se školou. Mnohé 

tyto školy se snaží předávat znalosti napříč různými obory, takže se dětem dané 

učivo dostává v každém předmětu ve stejný čas a mohou pochopit souvislosti. 

Vyučování je bez zvonění, které ohlašuje začátek a konec hodiny. Učitel sám 

pozná, kdy jsou děti unavené a kdy naopak mají dostatek energie, takže mohou 

ve vyučování pokračovat dál, tím je každý den ojedinělý. Dalším důležitým 

prvkem na alternativních školách je slovní hodnocení, kde učitel může přesně 

vypsat, v čem je žák dobrý a na jakých věcech musí ještě zapracovat. Je to určitě 
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dobrá zpětná vazba pro žáky i rodiče, kteří své dítě mohou vést určitým směrem 

a podporovat je v jeho silných stránkách.  

 Mezi nejznámější alternativní školské systémy v České republice patří  

Montessori pedagogika, Daltonská škola, Jenský plán, Začít spolu, 

Waldorfská pedagogika, Zdravá škola, Angažované učení aj. Každý z nich je 

specifický ve svém druhu, formách vzdělávání a má své charakteristické rysy. 

Všechny školy mají ovšem společné cíle, jako jsou odlišné osnovy, sledování 

určitého filosofického směru a větší spolupráce mezi školou a rodinou.  

 

1.1  Montessori pedagogika 

Zakladatelem této pedagogiky je italská lékařka Maria Montessori (1870–

1952), která se věnovala mentálně postiženým dětem. U svých svěřenců 

dosahovala velmi dobrých výsledků díky přátelské atmosféře a speciálních 

pomůcek. Hlavní myšlenkou této školy, která byla založena v roce 1908, 

je „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Z této idei nám vyplývá, že dítě na svěřené 

úkoly musí dojít samo ve spolupráci s učitelem, který žákovi poradí v případě, 

když nebude vědět, jak dál. Učitel je zde spíše rádcem, který nemá právo jakkoliv 

manipulovat nebo formovat dítě. Výuka probíhá ve věkově smíšených skupinách 

od 1. do 5. třídy, což rozvíjí spolupráci, toleranci a ohleduplnost vůči mladším 

žákům.  

Třída je rozdělena na tzv. centra, ke kterým náleží dobře přístupné police 

pro žáky s materiály a pomůckami podle jednotlivých předmětů. Na začátku 

hodiny si učitel s dětmi povídá, hrají společné hry nebo se zabývají různými 

aktivitami, samotná výuka probíhá tak, že si každé dítě zvolí pracovní list 

z různých předmětů a sám vypracovává otázky a úkoly. Hlavní náplní učitele 

je připravit správné prostředí a pomůcky, pozorovat žáky a pomáhat těm, kteří 

pomoc potřebují. Pomůcky, které učitel vyrábí sám, jsou vytvořeny tak, aby si žák 

mohl sám zkontrolovat správnost svých výsledků, takže každé dítě může 

postupovat svým vlastním tempem. Ze začátku učitel sleduje, zda se dítě 

rovnoměrně věnuje všem předmětům, děti se to ovšem sami časem naučí. 

Přirozeně si vybírají úkoly, které odpovídají jejich stupni vývoje a tím se velmi 
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rychle učí a dosahují lepších výsledků. Výuka výchov (tělesná, hudební, výtvarná) 

probíhá společně s celou třídou.  

Montessori pedagogika je založena hlavně na schopnosti dítěte samostatně 

pracovat s pomůckami a vyžaduje poměrně velkou míru zodpovědnosti žáka. 

Tento typ alternativního vzdělávání může být velmi náročný pro děti 

hyperaktivní, které potřebují vedení učitele, samostatnou činnost by nemusely 

zvládnout a rušily by ostatní spolužáky.  

 

1.2  Daltonská škola 

Daltonská škola byla založena Helen Parkhurstovou, žákyní M. Montessori, 

v roce 1919 v New Yorku. Základním principem je, podobně jako v Montessori 

pedagogice, volnost, spolupráce a samostatnost. V původním daltonském plánu 

žáci s učiteli sepisovali měsíční smlouvy o zvládnutí učiva. Samostatně 

nebo ve skupinkách vypracovávali svěřené úkoly v odborných pracovnách 

vybavených potřebnými pomůckami.  

V současné době existuje v ČR 25 základních a středních škol, které čerpají 

jednotlivé prvky daltonského plánu do svého vzdělávacího programu. V českých 

školách se většinou vyučuje v daltonských blocích (2x týdně po dvou 

vyučovacích hodinách), ve kterých si děti sami zvolí, kterému předmětu se budou 

věnovat a plní úkoly, které jim svěří učitel. Hlavní myšlenkou daltonské výuky je 

podpora aktivní práce žáka, jeho samostatnost, odpovědnost a spolupráce při 

svěřené práci. Díky tomu dochází k trvalému upevňování vědomostí, protože když 

k poznání dospěje žák sám, mnohem více si zapamatuje, než když má učitel 

ve třídě výklad probírané látky a děti si pouze zapisují učitelova slova.  

 

1.3  Jenský plán 

Tato škola byla založena roku 1923 v německém městě Jeně univerzitním 

profesorem pedagogiky Peterem Petersenem. Jenské školy momentálně fungují 
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v Holandsku, Německu a Belgii. V České republice existovala pouze jedna škola 

tohoto typu, která již bohužel zanikla.  

 Jenská škola je chápána jako společenství s rodinnou atmosférou, 

přirozeným prostředím pro děti a jejich svobodný rozvoj. Děti jsou rozděleni 

v tzv. „kmenových skupinách“ spojujících dva až tři ročníky, takže starší děti 

mohou vést ty mladší. Jenský plán je založen na čtyřech základních bodech: 

rozhovor, hra, práce a slavnost. Každé ráno tvoří žáci s učitelem ranní kruh, 

ve kterém probíhají rozhovory k tématům, každé pondělí probíhá organizační 

rozhovor o týdenním plánu a v pátek určitá reflexe nad celým týdnem vyučování. 

Celý rok probíhají na škole různé slavnosti (narozeniny, Vánoce, příchod jara, 

přijímaní nových žáků – tzv. pasování na prvňáčky apod.) při kterých žáci 

předvádí hudební či dramatické představení a jiné dovednosti, získané 

ve volitelných předmětech.  

 

1.4  Začít spolu  

Tento typ alternativního vzdělávání vychází z amerického programu 90. let 

„Step by step“, který byl vytvořen na základě nových poznatků o lidském mozku 

a procesu učení. V České republice je tento program realizován s podporou 

Sorosovy nadace jako součást projektu podpory vzdělávání Open Society Fund 

Praha od roku 1994
1
. V současné době existuje v České republice přibližně 

50 škol tohoto zaměření. Program začít spolu má mnoho podobných prvků, jako 

již jmenované alternativní školy.  

Třída je rozdělena na tzv. centra aktivit, přičemž každé centrum představuje určitý 

předmět nebo soubor předmětů (psaní, čtení, matematika, vědy a objevy aj.). 

Vyučování začíná v kruhu, ve kterém žáci s učitelem diskutují o svých 

zkušenostech a seznámí se s denními plány. Učivo v centrech je probíráno 

po určitou dobu a dítě si samo volí, do jakého centra půjde který den, ale během 

týdne musí vystřídat všechny předměty. V těchto centrech děti plní různé úkoly 

zadané učitelem, každý svým vlastním tempem a způsobem. Pro děti, které jsou 

                                                           
1
 Viz webové stránky Open Society Fund  na http://www.osf.cz/ 
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s prací dříve hotovy má učitel připravené speciální úkoly, vyučující má tak čas 

pomoci žákům, kteří vyžadují větší pozornost  

Každý žák si svou činnost sám hodnotí, poté jej hodnotí ostatní spolužáci 

a nakonec učitel, dítě má tak rozmanitou zpětnou vazbu. Všechny splněné úkoly, 

cvičení a hodnocení si každý žák vkládá do svého portfolia, ve kterém se ukládají 

všechny důležité dokumenty. Rodiče mají tak možnost nahlédnout do práce svých 

dětí a zjistit, jaké pokroky dělá.  

Na začátku školního roku učitel dohromady s dětmi sepíše pravidla 

chování, ke kterým se může každé dítě vyjádřit, společně tento dokument podepíší 

a pro všechny je poté dodržování těchto pravidel závazné. Velký důraz se klade 

také na multikulturní výchovu, učitel dětem vysvětluje význam jednotlivých 

etnických skupin 

 

1.5  Waldorfská škola 

Tento typ školského systému vznikl podle rakouského pedagoga Rudolfa 

Steinera v roce 1919 v německé obci Waldorf. Rudolf Steiner ve své pedagogice 

vycházel z filosofického směru antroposofie. Hlavním motem těchto škol je 

„V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit.“ Děti sedí v lavicích 

vedle sebe, jako na klasických základních školách, ale s tím rozdílem, že jsou 

rozesazeny podle svého převažujícího temperamentu
2
 a na základě tohoto kritéria 

pak sedí v lavici vedle sebe, aby se jim mohl učitel věnovat současně. Podle 

R. Steinera jsou totiž děti se stejnými temperamenty velmi podobné, a proto k nim 

může učitel přistupovat stejně.  

Každá třída je vymalovaná speciální barvou podle ročníků. Bývá vyzdobena 

látkami světlých barev a přírodním materiálem, který se také používá 

jako pomůcky pro žáky.  

Vyučování začíná tzv. „epochou“
3
, ve které učitel probírá jednotlivé téma. 

Tento blok trvá 2 vyučovací hodiny po dobu 2–5 týdnů. Ve škole neexistuje 

zvonění, které by dětem ohlašovalo začátek a konec vyučování, ale učitel sám 

                                                           
2
 Podle Hippokratovy typologie temperamentu: cholerik, sangvinik, flegmatik a melancholik. 

3
 Viz kapitola 3.1.1 
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zvolí, kdy budou mít děti přestávku a kdy ne. Naopak tomu je po výuce epochy, 

kdy jsou vyučovány odborné předměty, ve kterých učitel dodržuje 45 minutovou 

výuku. Na konci epochy učitel vypráví dětem příběh s určitým posláním (každá 

třída má své vlastní příběhy, které se odvíjí od věku žáků).  

V současné době ve světě existuje přibližně 870 škol, V České republice 

působí deset základních a čtyři střední školy tohoto zaměření.  
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2. Antroposofie jako ideové východisko Waldorfské školy 

 

Slovo antroposofie pochází ze dvou řeckých slov anthropós, v překladu 

člověk, a sofia, což znamená moudrost. Tento výraz označuje duchovní vědu 

vytvořenou Rudolfem Steinerem, která v sobě zahrnuje vědecko-filozofické 

otázky, teorii poznání a duchovní stránku člověka. Antroposofie zasahuje 

do mnoha disciplín, mezi nimiž můžeme jmenovat lékařství, teologie, pedagogika, 

umění, či sociální věda. Antroposofie vychází z filosofie, objevuje se již 

ve spisech švýcarského lékaře I. P. V. Troxlera či I. H. Fichteho, ale tato filosofie 

nespočívá pouze v jednotném myšlení a jistém pohledu na svět, představuje také 

cestu poznání a životní praxi 

Je náročné zodpovědět na otázku, co je to antroposofie, mohlo by se říci, 

že jde o filozofii, ideologie, či světový názor. „Antroposofie chce v člověku 

probouzet schopnosti, síly, které jsou mu předurčeny, jejichž získání však není 

automaticky dáno. Tak jako člověk na cestě svého vývoje utvořil a rozvinul svou 

duši a ducha, své Já, má utvářet a rozvíjet další články své bytosti. Jinak řečeno, 

má se dál stávat člověkem a postupně i – a stále více – desátou hierarchií 

duchovních bytostí, má se blížit andělům.“ (HRADIL, 2002, s. 12) Úkolem 

člověka je pozorovat sám sebe, své pocity a myšlenky v různých situacích, hledat 

v sobě otázky, kam vede můj osud, proč jsem se setkal s určitými lidmi, co to pro 

mě znamená, jaký to má na mě vliv a co mi totosetkání přináší.  

Podle antroposofie sestává člověk ze tří částí – z fyzického duševního 

a duchovního těla a v souvislosti s tím probíhá i vývoj jedince. V prvních sedmi 

letech se dítě učí skrz fyzické tělo pomocí nápodoby, do čtrnácti let se myšlení 

přesouvá k duševní stránce, v níž se jedinec učí na základě prožitku a podobenství 

a nakonec do 21 let se z předchozích zkušeností utváří schopnost samostatného 

rozumového úsudku a člověk prochází duchovním rozvojem. Tento postup 

se v jisté míře praktikuje také ve waldorfské pedagogice.  

Člověk, který se zabývá antroposofií, by měl dokázat své myšlení a cit sladit 

v jednotu.  
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2.1  Rudolf Steiner 

Zakladatelem waldorfské pedagogiky je 

Rudolf Steiner, narozen 27. 2. 1861 v Kraljevci 

na území Rakouska-Uherska, na severu dnešního 

Chorvatska.                Steiner navštěvoval reálnou 

školu od roku 1872, kde také maturoval 

s vyznamenáním a pokračoval ve studiu 

na Vysoké škole technické ve Vídni se zaměřením na přírodní vědy a matematiku, 

později si přidal obory filosofie, literatura a psychologie. Na vysoké škole 

se seznámil s dílem Goetha a ve 21 letech byl požádán, aby vydal a komentoval 

Goethovy přírodovědné spisy. Roku 1886 vydal spis „Základní rysy teorie 

poznání Goethova světového názoru se zvláštním zřetelem na Schillera.“ 

(CARLGREN a KLINGBORG, 2013, s. 11) V roce 1894 vydal stěžejní dílo 

Filosofie svobody, které dalo podnět pro waldorfskou pedagogiku.  Kromě 

studia, vědecké a autorské práce se Steiner zabýval také pedagogickou činností. 

Po ukončení studií se stal domácím učitelem postiženého chlapce, kterého lékaři 

označili za nevzdělatelného. Po dvouleté Steinerové práci s dítětem se žák mohl 

začlenit do klasické třídy svých vrstevníků. V roce 1919 zakládá první 

waldorfskou školu ve Stuttgartu, která měla 300 žáků. Zpočátku bylo pro děti 

i učitele těžké sžít se s novými podmínkami, přístupem a naprosto odlišnými 

pravidly od běžných škol. Steiner se ovšem intenzivně podílel na práci školy, 

a tak se postupem času škola stala pro děti i jejich rodiče velmi oblíbenou. 

R. Steiner si pamatoval téměř všechny děti, přestože je neučil a dokázal poradit 

ve všech pedagogických i výchovných problémech.  

 Existovala zde i pomocná třída pro žáky se speciálními obtížemi, kde byli 

zařazeni žáci se vzdělávacími problémy, mentálním postižením apod. a s touto 

třídou R. Steiner obzvláště pracoval, často se stávalo, že dítě s určitým postižením 

mohlo za čas přestoupit do „normální“ třídy. (CARLGREN a KLINGBORG, 

2013, s. 23) 

R. Steiner aplikoval do své školy antroposofii, své myšlenky svobody 

a rovnosti a popsal vývojové články lidské bytosti, ze kterých se musí vycházet 

podle věku, pro správný základ vyučování a výchovy. Může se zdát, že děti jsou 

na waldorfské škole pomalejší, protože se např. učí číst až ve třetí třídě, mnoho 
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rodičů to také učitelům vytýká, není tomu ovšem tak. Děti jsou po ukončení 

základní školy na úplně stejné úrovni vzdělání jako ostatní děti z jiných škol, 

akorát ve vzdělávání postupují jinou metodou.   

 

2.2   Jednotlivé články lidské bytosti 

R. Steiner rozdělil lidskou bytost na čtyři důležité části, přičemž vycházel 

z antické a raně křesťanské představy, podle kterých je člověk utvářen třemi 

články – tělem, duší a duchem. R. Steiner toto téma rozpracovává ve svém 

stěžejním pedagogickém díle „Všeobecná nauka o člověku jako základ 

pedagogiky“, ve kterém rozděluje lidskou bytost na čtyři základní články, jimiž 

jsou fyzické tělo, éterné tělo, astrální tělo a nakonec vlastní Já.  

Carlgren vysvětluje, že podle Steinera máme fyzické tělo, které je společné 

se vším, co na světě existuje. Aby tělo zůstalo ve své struktuře, potřebujeme 

k tomu „éterné tělo“ neboli tělo, které utváří síly. Máme jej společné se všemi 

živočichy a rostlinami. Můžeme si jej představit jako určité síly, které tvoří základ 

sedmi životním funkcím: „dýchání, výživa, vyměšování, růst, reprodukce, 

udržování a proces tepla“. U fyzického těla se zaměřujeme na prostor, zatímco 

u éterného těla je důležitá časová linka. Podle R. Steinera se éterné tělo rozvíjí 

kolem sedmého roku života. Právě hudba je spojena s éterným tělem, bez něj by 

hudba v člověku nic nevyjadřovala. Steiner ve svém spise „Podstata hudebního 

prvku a lidský prožitek tónů“ tvrdí, že člověk své éterné tělo prožívá v intervalu 

kvarty, ve kterém podvědomě cítíme melodii, harmonii i rytmus. Podle 

R. Steinera duchovně prožíváme celého éterného člověka prostřednictvím hudby 

a nejvýrazněji v zážitku kvarty. Je to člověk éterický, kterého takto prožíváme. 

„Astrální tělo“ má člověk společně s vyšším druhem zvířat. Jde o tělo, 

u kterého si bytosti uvědomují duševní stránku, díky němu mohou vnímat 

a přijímat vjemy, mají různé pocity a sny. U tohoto článku lidské bytosti Steiner 

mluví o tzv. auře, která obklopuje fyzické tělo člověka a pomocí barev signalizuje 

vlastnosti a temperament člověka, momentální stavy a nálady duše
4
. 

                                                           
4
 První výzkumy o existenci aury proběhly již v roce 1939, tzv. Kirlianova fotografie, k výzkumu 

se používá tzv. kirlianograf. 
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Posledním článkem lidské bytosti je „Já“, které se rozvíjí až ve 21 letech, 

tento rok považuje R. Steiner za dospělost, protože se naplní všechny články 

lidské bytosti. Do tohoto roku si člověk není vědom vlastního „Já“, vždy 

se zaobíral skutečností, že „Já“ je v souvislosti s něčím dalším. Nyní ale člověk 

dokáže své vlastní individuální „Já“ chápat jako samostatnou jednotku, která je 

samostatná a nezačleňuje do ní nic dalšího. (KONVALINKOVÁ, 2012 s. 40–44) 

„Místo individuálního Já, patřící jenom jemu, v něm bylo zabydlené tzv. 

skupinové Já, které měl společné s ostatními příslušníky společenství. Ještě 

v dřívějších dobách bylo spojeno žití národů se vzpomínkou tak, že jednotlivec 

nevěděl jenom o tom, co sám dělá, ale jeho paměť obsahovala i činy předků. (…) 

Já, které se během dějin stále více individualizovalo, je dnes v individualitě 

jednotlivce nejvyšším vývojovým článkem na zemi.“ (KONVALINKOVÁ, 2012, 

s. 43) 

 

2.3  Antroposofické umění 

R. Steiner se prvně orientoval na matematiku a přírodní vědy, později 

na filozofii a teorii poznání. K umění se dostal prostřednictvím studia německého 

idealismu, ale hlavně z děl spisovatele a myslitele Goetha, u kterého Steinera 

zaujala teorie barev.             R. Steiner nakonec došel k vlastnímu poznání, jaký 

vliv má na člověka umění a sám tvrdil, že „[…] myšlení a umění mají kořeny 

v téže hloubce a čerpají svůj základ ze stejného tvořivého pramene.“ 

(KONVALINKOVÁ, 2012, s. 29) Pronikl do všech oblastí uměleckého vyjádření 

a dokázal všechny tyto činnosti dál aplikovat ve waldorfské pedagogice.  

Steiner se velmi zajímal o hudbu a spojuje ve svém učení vývojové články 

lidské bytosti s hudebním vyjádřením. Ve svých přednáškách se věnuje i novému 

umění, Eurytmii, kterou sám vytvořil. Eurytmie vyjadřuje skrytý význam hlásek, 

slov, tónů, intervalů a tónin, pracuje s básněmi, hudbou různých autorů a snaží 

se spojit slovo s hudbou dohromady.  
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R. Steiner byl nadšen z Richarda Wagnera a jeho díla. V jeho skladbách 

nacházel hlubokou duchovní pravdu a tvrdil, že uměleckým způsobem dokáže 

Wagner vystihnout podstatu duchovního světa
5
.  

Mnoho dalších skladatelů bylo ovlivněno antroposofií, jako například 

A. N. Skrjabin, který v klavírním díle Sonáta Fis dur vyjadřuje tajemné síly 

duchovního světa, nebo jeho pokus o splynutí více druhů umění (hudba, slova, 

tanec, barva, vůně) v díle Mystéria Prométheus. Dalšími skladateli, kteří 

se nechali inspirovat, byli A. Hába, J. Koželuhová nebo J. Krček.  

 

2.4  Umělecká terapie 

„Když chceme přistoupit k člověku v jeho celistvosti, potřebujeme umělecké 

chápání, neboť vše, co je na člověku, je pochopitelné rozumem jen ve své 

neorganické integraci.“ (KONVALINKOVÁ, 2012, s. 35) Podle antroposofie 

se bude člověk, který má umělecké chápání chovat ke svému bližnímu jinak, 

než ten, který umělecké chápání nemá. Umělecká terapie pracuje s hlavními 

principy umění v malování, kreslení, modelování, hudbě a eurytmii. U terapie 

nejde o samotný výtvor nebo dílo člověka, ale o to, aby při realizaci člověk nabral 

a sjednotil všechny své vnitřní tvořivé síly, tím se umění stane léčivým a má 

hluboký význam.  

Právě v hudbě je vztah člověka k jeho cítění a emocím nejsilnější 

a bezprostřední oproti ostatním druhům umění. Podle antroposofie má hudba 

původ v nebeském světě, odkud pochází i duše, pravá hudba byla podle jiných 

kultur dozvukem nebe, které může vnímat pouze člověk, proto může člověk díky 

hudbě přesáhnout sám sebe. Na těchto základech vznikla také léčebná metoda, 

používající jako terapeutického prostředku hudbu, zvaná muzikoterapie. 

(KONVALINKOVÁ, 2012, s. 37) 

Velmi důležitou osobností, která se tímto tématem zabývala, byl učitel Josef 

Krček, který založil v roce 1998 v Praze soukromou školu muzikoterapie 

s názvem Musica humana. Tato škola vznikla jako čtyřleté doplňkové dálkové 

studium pro pedagogy, léčebné pedagogy a pečovatele.   

                                                           
5
 Steinerova přednáška o „lidové pedagogice“ (Volkspädagogik) ze dne 26. 8. 1919 ve Stuttgartu 

(tři lidově-pedagogické přednášky – květen, červen, srpen).  
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3. Waldorfská škola jako alternativní způsob výchovy  

 

Na počátku 20. století vzniká proud pedagogických hnutí, který reaguje 

na klasické základní školy, kde byl učitel autoritou a předával vědomosti svým 

žákům bez toho, aby si studenti mohli dané téma prožít a dokonale vstřebat. 

Zároveň učitel nepomáhal dětem v rozvoji jejich osobnosti, přičemž každá má své 

individuální potřeby. Jednou ze škol, která se k těmto hnutím přidává, je 

waldorfská pedagogika, která vychází z díla Rudolfa Steinera a antroposofie, 

dodržuje různé zásady a je velmi odlišná od běžných základních škol. „Má základ 

v moderním vědeckém způsobu pozorování světa a je rozšířena o poznání duševní 

a duchovní skutečnosti.“ (HRADIL, 2002, s. 107) 

Hlavním cílem waldorfské pedagogiky je vzbudit žákův zájem o probírané 

učivo, pochopit jej do hloubky, dokázat aplikovat v praxi a probudit v žákovi 

samostatnou vůli po dalším vzdělávání. Tato škola v dětech pěstuje toleranci vůči 

ostatním, vlastní tvořivost a kreativitu, všestrannost, společenskou zodpovědnost 

a otevřenost ke světu.  

Waldorfská pedagogika vychází z principu, že učení je považováno za umění, 

a tím pádem je tak i praktikováno. Učitelé nepřetěžují žáky vědomostmi, ale snaží 

se jim pomoci rozvíjet jejich skryté schopnosti a dovednosti. Učitel ke každému 

žákovi přistupuje velmi individuálně, nepožaduje po dětech nic, co by nebylo 

v souladu s jejich psychickým vývojem. „Základním pilířem WP je respekt 

k rozvíjení osobnosti člověka na základě jeho přirozeného psychického 

vývoje.“(HRADIL, 2002, s. 107) 

Waldorfské školy vzdělávají děti ve všestranně a harmonicky rozvinuté 

osobnosti a pozitivním hodnocením se v dětech pěstuje zdravé sebevědomí. 

Ve výuce jsou rovnoměrně realizovány pohybové, intelektuální, umělecké 

a sociální potřeby všech dětí a díky široké nabídce činností si každé dítě najde 

oblast, ve které vyniká a v níž může rozvíjet své schopnosti. Tento systém 

vzdělávání klade důraz na spolupráci dětí mezi sebou  

V popředí učebního plánu a vyučování stojí individuální osobnost každého 

dítěte, kterou se učitelé i rodiče společně snaží utvářet. Učitelský sbor úzce 

spolupracuje s rodiči, kteří se zapojují do chodu školy, dochází zde k propojení 
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rodiny a školy a budování hlubokého vztahu. Tyto školy jsou pro mnohé děti 

druhým domovem, kam chodí s respektem, láskou, úctou a radostí. Díky této 

spolupráci rodičů a školy jsou všechny výchovné prvky přenášeny do rodinné 

výchovy, což přispívá k celkové harmonizaci dítěte.  

Důležitou roli ve waldorfské škole hraje umění, které je prodchnuto 

ve všech předmětech.  Kromě výtvarného, hudebního a dramatického umění 

se děti během devíti let školní docházky setkají s rozmanitými rukodělnými 

činnostmi.   

Další významnou složkou zde hraje rytmus. Celý školní rok se nese 

v rytmu „měsíčních slavností“
6
 a v pravidelném rytmu se střídají jednotlivé 

vyučovací epochy. Dětem pomáhá rytmus a pohyb pro upevňování si znalostí, 

zvláště těch, které se dítě musí naučit nazpaměť.  

 

3.1  Rozdíly mezi výukou na klasické základní a Waldorfské 

škole 

Waldorfské školy, ale i všechny alternativní systémy se snaží odstranit 

nedostatky, které se na běžných základních školách normálně vyskytují. 

Za největší rozdíly mezi běžnými základními školami a Waldorfskou školou 

se považuje blízký vztah učitele a žáka, žákovo samostatné rozhodování, značná 

spolupráce rodičů a školy, odlišné osnovy a sledování určitého filosofického 

směru. Nyní si popíšeme nejmarkantnější rozdíly, mezi kterými je jiná forma 

vyučování, slovní hodnocení, zapojení rodičů do chodu školy či příprava třídního 

učitele.  

 

3.1.1 Učení v epochách 

Jedním z největších rozdílů mezi waldorfskou pedagogikou a běžnými 

základními školami je způsob předávání zkušeností a poznatků a průběh 

samotných vyučovacích hodin. Vyučovací den začíná tzv. „epochou“, ve které 

probíhá výuka hlavních předmětů, jimiž jsou matematika, český jazyk a literatura, 

                                                           
6
 Viz kap. 6.  
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dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika a chemie. Tato epocha je vyučována v ranním 

dvouhodinovém bloku, ve kterém denně po dobu 2–5 týdnů učitel se třídou rozvíjí 

jedno dané téma. Třída tímto může probíranou látku probrat a pochopit 

do hloubky, prožít ji a vstřebat. Zároveň zde vzniká prostor pro pochopení 

souvislostí mezi vyučovacími předměty. Ostatní předměty se vyučují v klasických 

vyučovacích hodinách. Většina probírané látky se učí pomocí prožitků vlastní 

zkušenosti. Děti si mohou na vlastní kůži vyzkoušet mnohé přírodní zákonitosti 

a poznatky ze světa. Sami pochopí, jak věci fungují a tím si lépe zapamatují 

potřebné informace, které mohou aplikovat dál.  

Jedna epocha by se měla týkat vždy jednoho předmětu, ale učitelé do této 

části hodiny přidávají úkoly s probíraným tématem i do jiných předmětů. 

Například žáci v šesté třídě probírají starověký Řím. Děti dostanou doplňovací 

cvičení na procvičení měkkého a tvrdého „i“, přičemž text, ve kterém doplňují 

písmena, je příběhem o založení Říma Romulem a Remem. Následně toto téma 

probírají. V průběhu hodiny žáci dostanou další cvičení z matematiky, ve kterém 

počítají, kolik vojáků padlo v punských válkách apod.  

Kromě epoch mají žáci také cvičení z českého jazyka a matematiky 

od třetí třídy. Ve třetím ročníku mají děti jednu hodinu cvičení a od páté třídy je 

jedna hodina českého jazyka a jedna hodina matematiky.  

Zajímavostí je, že děti na waldorfské škole nemají předmět občanská 

výchova. Látka probíraná v tomto předmětu je obsažena v českém jazyce 

a dějepise a na prvním stupni základního vzdělávání jsou předměty vlastivěda 

a přírodopis sjednoceny do jednoho předmětu s názvem Člověk a jeho svět. 

Všechny odlišnosti si waldorfská škola vypracovává sama ve svém vlastním 

Školním vzdělávacím programu podle RVP ZV
7
.   

 

3.1.2 Třídní učitel 

Učitelé na waldorfské škole oproti běžným základním školám musí kromě 

běžného vysokoškolského pedagogického vzdělání absolvovat tříletý seminář 

                                                           
7
 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.  
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o waldorfské pedagogice
8
, aby se mohl stát třídním učitelem. Tento seminář 

probíhá v devíti víkendových kurzech na waldorfských školách v ČR. Třídní 

učitel přistupuje ke svým žákům s maximální vnitřní úctou. Každý den se učitel 

se svými žáky zdraví podáním ruky jako symbolem partnerství, ve kterém 

je učitel autoritou, ale dítě má zde důležitou roli a ocenění. Učitel má ve své práci 

velmi důležité a nezastupitelné poslání, musí se neustále vzdělávat, pracovat 

na sobě a své odbornosti, často se setkává s rodiči, účastní se pravidelné 

konference učitelů, podílí se na správě celé školy apod.  

Učitel se na waldorfské škole musí rozvíjet současně se svými žáky. Vede 

jednu třídu celou školní docházku od 1. do 9. třídy, takže se třídní spolupráce 

postupně mění od familiárního vztahu až po duševní spojení. Děti tím získávají 

velmi pozitivní a silný pocit sounáležitosti se školou. Vyučující je dětem 

důležitým rádcem, musí jim naslouchat, pomáhat jim v jejich překážkách 

a podporovat jejich osobní rozvoj. Tímto vztahem učitele k žákům se také mění 

určitá autorita vůči učiteli. „Záleží veskrze na tom, aby právě to, co je oddanost, 

úcta a láska k učiteli, vyplynulo samozřejmě. Každá oddanost, která je vynucena, 

která je do jisté míry obsažena v zákonných ustanoveních školy, nemá pro vývoj 

člověka žádnou cenu. Je to tak, že uděláme určitě tuto zkušenost: jsou-li děti 

vychovávány tak, aby byla směrodatnou jejich vlastní bytost, dosáhnout nejspíše 

úcty ke svému učiteli.“ (CARLGREN a KLINGBORG, 2013, s. 111) 

 

3.1.3 Učební pomůcky 

Děti nepoužívají hotové učebnice, protože nevyhovují pojetí výuky, které 

se aplikuje na waldorfských školách. Sami si v hodinách vytvářejí vlastní 

pracovní sešity, tzv. epochové sešity, používají encyklopedie, atlasy, odborné 

články, vědeckou literaturu a další primární literaturu. Již na začátku druhého 

stupně jsou dětem zadávány referáty podle jejich individuálních možností. 

V dalších ročnících má každé dítě svou ročníkovou práci, která má všechny 

atributy kvalitní práce.  

                                                           
8
 Organizátory semináře jsou: Akademie sociálního umění Tabor v Praze a Waldorfská škola Brno 

ve spolupráci s Asociací waldorfských škol ČR.  
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Mnoho dalších učebních pomůcek vytváří učitel sám pro svou danou třídu. 

Pro vysvětlení látky jsou značně využívány obrazy, které si děti malují do svých 

sešitů. Každé dítě bude mít svůj epochový sešit odlišný, pro něj to ovšem bude 

důležité, protože ono dítě přesně ví, co má v sešitě napsané a samo tomu rozumí.  

 

3.1.4 Hodnocení 

Hodnocení žáka má celostní charakter, respektuje individuální a věkové 

zvláštnosti a vychází z dobrých a kladných vlastností žáka. Známkování 

na Waldorfské škole neexistuje až do druhého stupně základního vzdělávání, kde 

je pak hodnocení pomocí známek důležité kvůli následným přijímacím zkouškám 

na střední školu (8. a 9. třída). Používá se zde slovní hodnocení, které je mnohem 

konkrétnější a objektivnější, nehodnotí se zde pouze znalosti, ale další schopnosti 

a dovednosti, které se dítě ve škole učí. Pro rodiče je to cenná zpětná vazba, 

mohou žáka podporovat v jeho silných stránkách a naopak mu pomoci 

v předmětech, které nechápe či v nežádoucích jevech.  

Děti nejsou srovnávány navzájem, nepodporuje se prospěchová soutěživost. 

Dítě přesně ví, kde má své mezery a kde naopak vyniká. Pro učitele je tento typ 

hodnocení velmi náročný, převážně časově, protože musí dítě pozorovat v mnoha 

konkrétních situacích, sledovat jeho projevy a následně každému dítěti napsat 

jeho vlastní hodnocení.  
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4. Waldorfská škola Brno  

 

První waldorfská škola, založená – jak bylo již uvedeno – v r. 1919 

ve Stuttgartu, byla založena z podnětu továrníka Emila Molta, který požádal 

R. Steinera o vybudování školy pro děti svých dělníků v souladu se Steinerovými 

pedagogickými zásadami. V následujících letech se tento typ škol začal 

v Německu velmi propagovat a vznikalo mnoho škol tohoto zaměření. V České 

republice se waldorfská pedagogika začala rozvíjet v roce 1989 a v současné době 

existuje mnoho waldorfských mateřských, základních i středních škol.  

 

4.1  Historie a vznik školy v Brně 

Waldorfská škola v Brně si prošla dlouhou cestou, než vznikla škola, která 

dnes sídlí na ulici Plovdivská v Brně-Žabovřeskách. Na počátku devadesátých let 

vzniká Waldorfská škola při MŠ Božetěchova, která pracovala na principech 

waldorfské pedagogiky. Skupina rodičů se angažovala na rozvoji Waldorfské 

základní školy v Brně a v roce 1993 zakládají občanské sdružení na podporu 

waldorfské pedagogiky pod názvem W alternativa. Všichni členové se podílejí 

na podpoře této pedagogiky a mnozí z nich se snaží najít prostory pro vybudování 

samostatné Waldorfské školy. V roce 1999 je v budově ZŠ na Horově ulici 

otevřena první waldorfská třída, protože je ale tato budova zrušena a využívaná 

k jiným účelům, po roce je tato třída přesunuta na ZŠ Blanenská v Jehnicích, kde 

se třídy rozrůstají o další ročníky. Kvůli omezenému prostoru se po třech letech 

třídy opět provizorně na jeden rok přesouvají do ZŠ Jasanová. Po jeho uplynutí 

se třídy přestěhují na ZŠ Masarova v Líšni, kde dojde k naplnění všech devíti 

ročníků a úspěšnému vypuštění prvních absolventů.  

V roce 2009 je městem Brnem zřízena první Waldorfská základní škola 

a mateřská škola Brno v areálu bývalé ZŠ Plovdivská. Budova prochází 

rekonstrukcí, zřizují se zde odborné učebny na výuku jazyků, tělesné výchovy, 

Eurytmie, hudební výchovy aj. V současné době je na Waldorfské škole jedna 

třída v každém ročníku, jednotlivé třídy jsou vyzdobeny podle současného učiva, 

třídy školní družiny jsou rozděleny do tří místností a každé dítě si může vybrat, 
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zda stráví čas v družině pohybovými činnostmi, keramikou, pečením, 

rukodělnými činnostmi, uměleckými činnostmi, výlety, pohybem na hřišti aj. 

Ve Waldorfské škole v Brně je 221 žáků prvního a druhého stupně a 22 učitelů, 

z toho 18 učitelů odborně kvalifikovaných a čtyři externí učitelé.  

 

4.2  Předměty Waldorfské školy 

Jak již bylo řečeno výše, hlavní předměty jsou vyučovány v epochách, které 

trvají 90 minut, přičemž se rozebírá jedno dané téma ze všech možných úhlů 

napříč jednotlivými předměty (Český jazyk, Matematika, Geometrie, Zeměpis, 

Dějepis, Biologie, Fyzika, Chemie a Dějiny umění).  

Podstatou epochové výuky je zapomínání a vzpomínání, proto se jednotlivé 

části látky učí jednou za půl roku. „R. Steiner považoval proces zapomínání 

a vzpomínání za velice prospěšný a plodný. Smět zapomenout a pak mít možnost 

se bez nároků na výkon a hodnocení vrátit ve vzpomínkách k dříve probranému 

podle něj podněcuje vnitřní síly dítěte a buduje reálné zázemí vědomostí.“ 

(KONVALINKOVÁ, 2012, s. 88–89) Podle R. Steinera není pro dítě prospěšné, 

aby se každých 45 minut věnovalo jinému předmětu a hlavně naprosto odlišné 

látce. Toto přerušování a přecházení z jednotlivých předmětů ubírá dítěti duševní 

síly, je více roztržité a nepozorné ve výuce.  

 

Zbylé předměty se vyučují ve 45 minutových hodinách, jde o odborné 

předměty, ve kterých je důležité rytmické opakování a procvičování, jako jsou 

Pohybová cvičení, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Eurytmie, výuka jazyků 

a Kreslení forem. Děti na waldorfské škole mají od první třídy výuku dvou cizích 

jazyků. Podle R. Steinera jsou děti v tomto období schopny vstřebat jinou řeč 

podobně jako svůj mateřský jazyk. V prvních letech se žáci učí převážně 

nápodobnou a náslechem a význam slov a frází vychází vždy ze situace. Zápis, 

čtení textů a učení gramatiky se začíná až ve čtvrtém ročníku. Ojedinělý předmět 

na Waldorfské škole, kromě Eurytmie je i Kreslení forem, který se děti učí 

v epochách, v průběhu celého vyučování. První dva ročníky je Kreslení forem 

samostatným předmětem, od třetí třídy je tento předmět součástí Výtvarné 

výchovy a hlavního vyučování – epochy. Pracuje se zde s linií, která představuje 
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graficky znázornění pohybu. „Vedle rozvoje obrazového myšlení, jemné motoriky 

a citu pro pohyb a rovnováhu se v dítěti podporuje smysl pro vnímání krásy 

a estetické harmonie a zájem o přírodní jevy a jejich rozličné formy.“ 

(KONVALINKOVÁ, 2012, s. 30) Kreslení forem dětem velmi pomáhá 

v geometrii, všechny geometrické útvary totiž děti kreslí bez použití pomůcek 

dříve, než se geometrií začnou zabývat. 

„R. Steiner si bere v oblasti struktury vyučovací hodiny za základ hudební 

prvky a těm podřizuje její průběh. Vědomá práce s těmito prvky vede 

pak k posílení vůle, schopnosti přijímat nové myšlenky ve formě nové učební látky 

a možnosti vše spojit s prožitkem a citovou oblastí.“ (KONVALINKOVÁ, 2012, 

s. 90) 

 

Waldorfská pedagogika používá ve vyučovacích hodinách tři hudební 

principy, které učitelé aplikují na všechny předměty a učební látku. Těmito 

hudebními prvky je rytmus, melodie a harmonie. Rytmus je nositelem vůle 

a probouzí aktivitu, činorodost a pozornost. Využívá se zpravidla na začátku 

vyučování po dobu 5–10 minut. Melodie odpovídá myšlení, schopnosti vytvářet, 

přijímat a spojovat a harmonie v dětech probouzí kreativitu a je citovým 

prožitkem.  

Uveďme příklad použití těchto prvků v předmětu Český jazyk
9
. Na začátku 

hodiny učitel využívá rytmu pro opakování již probrané látky, volí formu ronda, 

jehož princip ABACAD atd. umožňuje procvičení určité probírané látky. V dílu 

A je stále opakující se motiv tvrdých slabik hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny, který budou 

všichni společně rytmicky říkat, mohou ho doprovázet tleskáním, pochodem, 

luskáním nebo hrou na tělo, vyučující doprovází děti hrou na buben. V dalších 

částech ronda budou děti tvořit samostatně slova, která začínají na procvičované 

tvrdé slabiky (např. rychlost (díl B), kyvadlo (díl C) atd.). Na každý takt je řečeno 

vždy pouze jedno slovo na první dobu, aby žáci měli čas připravit si nová slova. 

Následující ukázka je pouze orientační, učitelé mohou vymýšlet pro děti složitější 

rytmy podle jejich vývoje a ročníku.  

 

                                                           
9
 Ukázka použitá z knihy KONVALINKOVÁ, 2012, s. 90. 
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S touto formou můžeme vytvořit nespočet různých cvičení (slovo začínající 

daným písmenem, vyjmenovaná slova, hra na otázku a odpověď aj.) V dětech 

podporujeme aktivitu, pocit součástí celku, pohotovost, schopnost práce se slovy 

a týmovou práci. V melodické části hodiny se děti učí novým věcem a vstřebávají 

nové poznatky a v harmonické části často učitel vypráví příběhy, které mají 

společný prvek s probíranou látkou, časem se děti příběh mohou naučit, vytvořit 

k němu hudební doprovod, příběh namalovat nebo připravit dramatickou scénku. 

Velmi často jsou tyto činnosti předvedeny rodičům nebo na měsíčních slavnostech 

jako ukázka toho, co se žáci naučili.  

 

4.3  Výuka jednotlivých tříd na Waldorfské škole 

Dítě je v předškolním věku hravé, rádo poslouchá příběhy o princeznách, 

králích a rytířích, má bujnou fantazii a spíš než na učení se soustředí na hru. 

Přechod z mateřské školy do první třídy je pro dítě náročné kvůli novým 

informacím, které se musí dítě během krátké doby naučit, není zvyklé chovat 

se tak, jak je popsáno ve školním řádu, nemá naučené mnohé dovednosti, které 

jsou ve škole naprosto přirozené a důležité, a proto je první třída na waldorfské 

škole uzpůsobena tak, aby byl pro děti přestup na základní školu jednodušší.  

V první třídě jsou používané mnohé příběhy a pohádky a prostřednictvím 

těchto obrazů se z nich postupně stávají písmena, čísla aj. Hlavními předměty jsou 

Český jazyk, Matematika a Kreslení forem. V předmětu Český jazyk děti přechází 

od obrazu k písmenu, ke správnému pochopení nám může být užitečný příklad 

učení se písmene „K“ v první třídě. Na začátku učitel vypráví dětem příběh o králi 
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a jeho koruně, některé pasáže se děti učí nazpaměť a nakonec malují krále 

s vytaseným mečem. Tento obrázek dětem visí na nástěnce a každý den se podoba 

krále s mečem mění až do doby, kdy místo krále na nástěnce visí přesná podoba 

písmene „K“. (CARLGREN a KLINGBORG, 2013, s. 116) Tímto způsobem 

se žáci učí všechna písmenka, a zároveň i psaní tiskacích písmen. V mnoha 

předmětech se děti učí formou nápodoby a imitace. Hlavně v odborných 

předmětech, jako jsou cizí jazyky, hudební výchova, hra na flétnu aj.  

 Druhá třída je zastoupena vyprávěním legend a bajek, které dětem 

představují lidské vlastnosti, s nimiž se ve druhé třídě seznamují a začínají chápat. 

Ve druhém ročníku se prohlubují a rozšiřují všechny znalosti, které se naučily 

v první třídě. V Českém jazyce se seznamují s malým tiskacím písmem 

a pozvolna se učí rozumět psanému textu a četbě. V Hudební výchově 

se pokračuje ve hře na flétnu, která je doplněna o hru na tělo a rytmické nástroje.   

Ve třetí třídě si děti s učitelem vypráví příběhy ze Starého zákona, jenž je 

obrazem jejich dětství a dospívání. Prvotní ráj symbolizuje dětskou bezstarostnost 

a stejně jako první lidé, i děti o tento „ráj“ přicházejí. Lidé si potom musí sami 

vydobývat své živobytí, což si děti vyzkouší tím, že si připraví na školní půdě 

pole na setí obilí, ořou, vybírají plevel a nakonec čekají, zda se jim zrno urodí. 

Tento rok je pro děti vyprávěním o řemeslech, navštěvují různé řemeslníky 

a mnohé činnosti si mohou sami vyzkoušet. Toto období končí vyprávěním 

o stavbě domu, v němž si děti mohou představit bezpečí v podobě prvotního ráje 

jako ve Starém zákoně.  

 Ve čtvrté třídě přichází pro děti období, ve kterém odkrývají své vlastní 

„Já“, uvědomují si řád světa a rozdíl mezi dobrem a zlem, v čemž jim pomáhá 

vyprávění příběhů o bytostech severské mytologie. Ve čtvrté třídě přichází nové 

téma vlastivěda a přírodověda, ve kterém se snaží začlenit svou vlastní osobnost 

se světem a přírodou.  

 V páté třídě se děti seznamují s Českou republikou a střední Evropou, 

v pozornosti stojí člověk a jeho postoj ke světu. Učitel žákům vypráví o orientální 

kultuře a národech z Indie, Persie, Mezopotámie, Egypta a Řecka. Učí se o jejich 

tradici, jejich tancům a umění a celkovému pohledu na svět. V páté třídě se děti 

účastní tzv. starořecké olympiády, kde se utkají s vrstevníky z waldorfských škol 

v ČR a Rakousku.   
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V šesté třídě prochází děti mnohými změnami, mění se ony sami, postupně 

vstupují do puberty a mění se i celá struktura třídy. Hlavním tématem v tomto 

období je Starý Řím a vznik středověku. Všechna témata se učitelé snaží předat 

pomocí prožitku, neboť v tomto období může upadat pozornost a chuť do práce, 

proto je vlastní prožitek a zkušenost žáka kvalitní motivací.  

Třída sedmého ročníku je vymalovaná modrou barvou, jako symbol 

dobrodružné plavby za novým poznáním a dospíváním. Hlavním probíraným 

tématem jsou tedy zámořské objevy a dobývání nových zemí. V tomto období 

se žáci zabývají geometrií a obrazci, což díky mnohým zkušenostem využívají 

v Eurytmii, kde prostorově malují např. trojúhelník a kružnice.  

V popředí osmé třídy je prohlubování mluvnického a literárního učiva, 

komunikace a slohová výchova, která se zaměřuje na schopnost získávat, 

zpracovávat a aplikovat poznatky a získané informace. V odborných předmětech 

se rozvíjí všestranné schopnosti hlavně v Hudební a Výtvarné výchově. Děti tvoří 

celoročně divadelní představení, které poté předvedou na divadelním festivalu 

waldorfských tříd v Písku.  

 V úplných waldorfských školách je na ZŠ pouze 8 tříd a devátá třída patří 

ke střednímu stupni. Na Waldorfské škole v Brně je ale devátá třída završujícím 

ročníkem základní školy, takže děti především opakují, doplňují a prohlubují již 

naučené učivo. V tomto období se učitelé snaží co nejlépe připravit žáky na styl 

výuky na středních školách. V posledním ročníku vypracovávají žáci 

absolventskou práci podle individuálního výběru.  
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5. Vztah učitel – žák – rodič na Waldorfské škole 

 

Vztah mezi učitelem a žákem na waldorfské škole je naprosto odlišný 

od vztahu na běžných školách. Učitel je zde pro dítě, je s ním rovnocenný partner 

a snaží se mu pomoci ve všech aspektech. Rodiče učitele svých děti podporují, 

snaží se vyhovět všem požadavkům, spolupracují s dětmi i s celou školou. 

Alternativní školy jsou jedinečné právě v této vzájemné spolupráci.  

Osobnost učitele předpokládá pedagogické vlohy, pevné morální zásady, 

lidskost a lásku a také předpoklady k umělecké tvořivosti. Třídní učitel vede děti 

celou základní školou, kromě některých odborných předmětů, na které jsou zde 

specialisté (Fyzika, Chemie, Hudební výchova, Rukodělné práce aj.). Účastní 

se ovšem všech předmětů bez ohledu na to, zda je vyučuje či ne. Učitel musí 

zvládat rukodělné práce jako je šití, pletení, háčkování, dřevořezbu, kovotepectví, 

ale i pečení, hra na flétnu, zpěv, modelování a kreslení. Jediný předmět, který 

vyučuje jeden učitel, odborník, po celou dobu studia je Eurytmie hlavně proto, 

že tento předmět má svůj jasný pedagogický plán, který vychází přesně 

z vývojových fází dítěte tak, jak jej popsal R. Steiner.  

Práce učitele na waldorfské škole je nesmírně pedagogicky i lidsky náročná, 

vyžaduje oddanost a nadšení pro waldorfskou pedagogiku. 

 

5.1  Zapojení rodičů do školy a školních projektů 

Velice důležitým rysem waldorfské pedagogiky je zájem a zapojení rodičů 

do dění ve škole a aktivní spoluúčast na jejím životě. Nejen rodiče, ale každý 

člověk má možnost zapojit se do chodu školy a pomoci tak realizovat „hlavní 

myšlenku waldorfského hnutí – vychovávat svobodného a odpovědného člověka 

s rozvinutým sociálním cítěním a celoživotní touhou po vlastním růstu 

a vzdělávání.“ (HRADIL, 2002, s. 127) Rodiče jsou zapojeni nejenom v mnoha 

mimoškolních aktivitách a propagaci školy, ale velice často vytváří školní 

pomůcky pro své děti (např. ve třetí třídě vyrábí čítanky pro své děti, jako první 

knížku, kterou si děti můžou ve škole sami přečíst aj.). Každý měsíc se setkávají 
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s třídním učitelem svých dětí, který je seznamuje se vzdělávacími postupy 

a waldorfskou pedagogikou.  

Na Waldorfské škole v Brně existuje systém „kruhů“, který může jakýkoliv 

rodič nebo příznivec školy založit. Tento kruh má své téma, vizi nebo poslání, 

které chce na škole prohloubit a škola jim pomáhá v dosahování jejich cílů. 

Tento kruh je otevřený, přístupný ostatním zájemcům a musí být aktivní, pořádá 

pravidelná setkání a předává nové informace. Všechny kruhy spadají pod sdružení 

nazvané W-alternativa. 

 

5.1.1 W-alternativa 

W-alternativa je občanské sdružení pro rodiče a příznivce školy, které bylo 

založeno roku 1993. Hlavním úkolem tohoto sdružení je propagace, podpora 

a rozvoj waldorfské pedagogiky a školy. Toto sdružení organizuje volno-časové 

aktivity, provozované na základech waldorfské pedagogiky, vzdělávání rodičů 

a pedagogů, obstarává mnohé prostředky pro činnosti základní a mateřské školy 

a realizuje vlastní projekty pro děti a rodiče.  

W-alternativa také spolupracuje s ostatními školami waldorfského typu a snaží 

se prosadit vznik střední waldorfské školy v Brně.  

 

5.1.2 Kruh rodičů 

Jedná se o sdružení rodičů, kteří jednají o rozvoji a podpoře školy, z každé 

třídy je zde zástupce rodičů, který má na starosti agendu své třídy. Kruh rodičů má 

velké pravomoci, spolu s W-alternativou rozhoduje o ostatních kruzích, přijímá 

nové členy, může rozpouštět jednotlivé kruhy, pokud neplní svoji funkci a není 

dostatečně aktivní.  

 

5.1.3 Kruh hudby  

Tento kruh má sedm členů a jeho posláním je podpora hudebního dění 

ve škole, který je pro žáky i rodiče důležitou a nezastupitelnou složkou 

v každodenním chodu školy. Zde účastníci vybírají vhodný repertoár 
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k příležitostem a slavnostem, na kterých je hudba téměř vždy zastoupena, sbírá 

a nachází nové notové materiály, jedná v otázce oprav a pořízení nových 

hudebních nástrojů pro školu a rozhodují o jednotlivých postupech a cílech 

v Hudební výchově jednotlivých ročníků. Na úrovni kruhu hudby funguje 

i rodičovský orchestr, ve kterém se schází rodiče, kteří jsou ochotni a schopni hrát 

a zpívat při školních příležitostech. V neposlední řadě hledá kruh hudby různé 

řešení odpoledních hudebních aktivit pro děti v budově školy.   
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6. Projekty a akce školy 

 

Na waldorfské škole jsou velkou událostí tzv. „slavnosti“, snažící se v dětech 

probudit hlavní smysl těchto svátků. Celý rok se jim potom jeví jako smysluplný 

celek. Roční koloběh těchto „slavností“ vychází z tradičního pojetí svátků a každý 

tento svátek vychází ze tří částí. V první části se zaměřují na minulost, vzpomínají 

na hlavní poslání a ideu této slavnosti, povídají si o tradicích a zvycích. Do škol 

jsou pozváni nejstarší členové rodin, kteří vypráví vlastní prožitky tohoto svátku 

ze svého mládí. Ve druhém kroku děti hledají spojitosti významného dne 

s dnešním světem a v posledním kroku se zamýšlí nad budoucností. Prožívání 

svátků se odráží na veškeré činnosti školy, na kterých se podílejí žáci, učitelé 

i rodiče, zpívají se písně, nacvičují divadelní představení, koncerty 

nebo eurytmické vystoupení.  

První akce tohoto druhu bývá v září, na začátku školního roku, 

tzv. Michaelská slavnost. Při ní je oslavován archanděl Michael, který chrání lidi 

od všeho špatného a zlého – zlo je přitom symbolizováno drakem. Při této 

příležitosti si učitelé pro děti prvního a druhého ročníku připravují zhudebněné 

říkadla a básně v pentatonice. Žáci vyšších ročníků zpívají technicky náročnější 

písně (např. Vyletěl si pyšný drak, Dráteník aj.) 

Adventní slavnost, je pro žáky velmi důležitá. Tvoří tzv. adventní spirálu, 

„která se jako cesta do nitra srdce vytvoří z chvojí na podlaze třídy.“ 

(KONVALINKOVÁ, 2012, s. 166) Při této události se zpívají písně „Byla cesta, 

byla ušlapaná“, „Šla Maria“, adventní skladby Adama Michny z Otradovic 

a v některých třídách i roráty či gregoriánský chorál.  

V období masopustu je na waldorfských školách karneval, při kterém se děti 

i učitelé převlékají do masek, které představují jednotlivé temperamenty člověka. 

Jsou zde použity zvukové efekty – hra s tóny, rytmem a slovem, renesanční tance, 

polky, ale i jazzové skladby.  

Waldorfská škola pořádá také měsíční slavnosti, ve kterých se všechny třídy, 

rodiče a přátelé školy setkají v sále, aby si mohli navzájem ukázat, jaký udělali 

pokrok v jednotlivých předmětech. Každá třída má připravené určité představení 

z hudební výchovy, eurytmie nebo zdramatizovanou výuku z dějepisu nebo jiného 

předmětu.  
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7. Předmět hudební výchova na Waldorfské škole v Brně 

 

Hudební výchova na waldorfské škole je velice důležitý předmět. Ačkoliv 

dotace tohoto předmětu je pouze jedna hodina týdně, hudba je zastoupena 

v mnoha jiných předmětech. V hlavním vyučování, v epoše, je hudba důležitým 

prvkem, díky kterému se žáci učí probíranou látku v předmětech. Na začátku dne 

se žáci s učitelem vítají písní, kterou zpívají nebo hrají na flétny. Jsou zde 

zastoupeny prvky rytmu, melodie i harmonie.  

Od první třídy se děti učí hrát nejprve na pentatonické, od třetí třídy 

na diatonické zobcové flétny. Využívají také kantelu
10

, lyru a nástroje Orffova 

instrumentáře. Díky tomu jsou žáci v Hudební výchově na velmi vysoké úrovni, 

a protože Hudební výchova neprobíhá pouze 45 minut jednou za týden, mají 

mnohem větší znalosti než na běžných základních školách. Toho samozřejmě 

využívají učitelé při měsíčních slavnostech a představeních pro rodiče. Mnoho 

žáků chodí i na individuální hodiny nástrojů, čehož mohou v hodinách hudební 

výchovy využít
11

.  

 

                                                           
10

  Tradiční finský drnkací strunný nástroj v pentatonickém ladění. 

11
 Sama mám zkušenosti s výukou Hudební výchovy, protože jsem na Waldorfské základní škole 

v Brně měla praxi. Učila jsem čtvrtou a pátou třídu a musím sama uznat, že úroveň žáků v jejich 

hudebních znalostech je velmi vysoká. Měla jsem pro ně připravené nové skladbičky ve více 

hlasech a očekávala jsem, že se budeme všechny hlasy dlouho učit, ale žáci reagovali pohotově 

a spolupráce s nimi byla velmi příjemná. Většina dětí dokázala zahrát na flétny všechny hlasy 

přímo z not, jen několik málo jedinců hrálo podle mě nebo svých spolužáků. Kromě toho mi žáci 

byli schopni říct základní informace o skladbě. Ptala jsem se jich, v jakém taktu je skladba 

napsaná, v jaké je tónině, popř. kolik předznamenání skladba má. V jedné hodině jsme s žáky 

nacvičili dvě skladbičky ve více hlasech, doprovázené nástroji Orffova instrumentáře. Každý žák 

si našel činnost, která ho v hodině zajímala, a chtěl si ji zkusit. Někdo hrál na zobcové flétny, jiní 

si zapůjčily altové flétny, děti hrály na rytmické nástroje a některé děti zpívaly.  

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Finsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Strunn%C3%A9_n%C3%A1stroje


37 

 

7.1  Hudební výchova ve školním vzdělávacím programu
12

 

V rámci předmětu Hudební výchova jsou realizována průřezová témata: 

Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova a Multikulturní výchova. 

Předmět je do čtvrté třídy vyučován v kmenové třídě, od páté třídy v odborné 

učebně hudební výchovy, je zde využívaná hromadná, skupinová, 

ale i individuální forma výuky. V průběhu vzdělávacího procesu je kladen důraz 

na tři základní oblasti, v jejichž rámci je tento vzdělávací předmět uskutečňován. 

Oblast vědomostní a poznatková zahrnuje hudební teorii, skladbu, dějiny hudby 

a hudební formy. Oblast pocitová obsahuje uchopování nálad jednotlivých tónin, 

harmonií a jejich realizaci prostřednictvím různých druhů nástrojů. Třetí, 

pohybová oblast umožňuje žákům proniknout do sféry hudby pomocí vlastního 

tělesného pohybu a prožít podstatu rytmu a taktu. Se všemi jmenovanými 

oblastmi se žáci setkávají jak v práci na společném a samostatném hlasovém 

projevu, tak v individuální i společné hře na nástroje, v rozhovorech o hudbě 

a jejích výrazových prostředcích a při poznávacích činnostech.  

 

V prvních třech ročnících je žák prostřednictvím nápodoby veden 

k uchopování hudby jako celku melodického, rytmického i harmonického. 

Pomocí přirozeného pohybu těla se společně se spolužáky učí písním, aniž by je 

zpracovával pomocí hudebních znaků. V následujících třech ročnících odpovídá 

způsob vedení vyučovacího procesu žákovým nově nabytým schopnostem 

uchopení hudební gramatiky (takt, rytmus, intervaly, tóniny, zápis hudby). 

V procesu učení působí prožitek z praktické realizace hudby v souladu 

s intelektuálním pojímáním hudebních výrazových prostředků. V průběhu 

posledních tří let základního vzdělávání jsou ve vzdělávacím procesu vytvářeny 

příležitosti k vývoji logického myšlení a utváření vlastního úsudku na základě 

hudební teorie a dějin hudby.  

 

 

 

 

                                                           
12

 Podle školního vzdělávacího programu na Waldorfské základní a mateřské škole Brno. 
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Vokální a pohybové činnosti 

V prvních třech ročnících se žáci učí jednohlasé písně, které odpovídají 

kvintové (pentatonické) náladě, jsou často s volným rytmem doprovázené 

jednoduchými, přirozenými pohyby a tanci. Nápodobou jsou procvičovány 

jednoduché rytmy, rozšiřuje se hlasový rozsah. Jsou použita dechová a intonační 

cvičení, většinou vycházející z obrazů (příběhů). Od třetího ročníku se realizují 

lidové a umělé písně, postupně se zavádí dvojhlas a vícehlas. Ve 4. a 5. ročníku 

se děti učí zpěvu písní v dur a moll tónině a procvičování zpěvu z not.  

Od šesté třídy zpívají žáci cizí lidové písně (vícehlasé), jednoduché durové 

a mollové písně z listu, učí se písně se silným rytmickým akcentem, intonují 

v durových a mollových tóninách a učí se hlasové hygieně (mutující hlas). 

 

Instrumentální činnosti  

Žáci rozvíjí schopnosti hry na nástroje, převážně na zobcové flétny, podle 

notového zápisu hrají děti od čtvrté třídy. Písně na flétnu realizují v návaznosti 

na vokální činnosti. Kromě fléten se děti učí hru na rytmické a jiné melodické 

nástroje s přihlédnutím na nástroje Orffova instrumentáře. Děti se učí princip 

předehry, mezihry a dohry a sami ji vytváří. Od čtvrté a páté třídy se učí 

jednoduchým improvizacím.  

Od šesté třídy hrají jednoduché skladbičky z listu, rytmicky improvizují 

na různé nástroje, učí se písně z různých období, tyto písně hrají na sopránové 

flétny. Některé děti se učí na altové flétny.   

 

Poslechové činnosti  

Do páté třídy hrají žáci tzv. poslechové hry (převádění výšky, síly, délky tónů 

či metra). Od šesté třídy se dětí učí rozlišení dur a moll tóniny v jednotlivých 

hraných, zpívaných i poslechových skladbách. Žáci poslouchají skladby a písně 

z různých období, častěji se je učí zpívat nebo hrát na flétny.  
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7.2  Osobnost učitele hudební výchovy  

Na prvním stupni základní školy výuku hudebních dovedností vede třídní 

učitel. Hudební výchova zde není chápána jako samostatný předmět, ale prolíná 

celou výuku. Učební náplň tvoří učitel sám s přihlédnutím na vývojové fáze 

dítěte. Základním požadavkem ve waldorfské škole je práce na hlasových 

a pěveckých dovednostech a hra na pentatonickou, později zobcovou flétnu, 

kantelu a lyru, používají se také nástroje Orffova instrumentáře k podpoře 

rytmické části hodiny. V první třídě si učitel volí jeden nástroj (kytara, flétna, 

zvonkohra, bubínek apod.) jako podporu pro utišení svých žáků místo zvýšeného 

hlasu učitele. Na prvním stupni se děti učí hrát na pentatonické flétny a tím rozvíjí 

své hudební dovednosti, potřebné pro další stupeň, učitel dětem často zhudebňuje 

říkadla či verše. Učitelé se své znalosti učí na waldorfském semináři pouze 

elementárním způsobem, takže ten učitel, který není tolik zdatný v hudbě 

a hudební teorii musí předat svůj ročník do rukou zkušenějšího kolegy, který třídu 

povede od 5. do 9. třídy. 

Specialista či zkušený učitel Hudební výchovy lépe dostojí požadavkům 

třídního sboru a orchestru. V tomto období se třída učí zpívat dvoj- a trojhlasně, 

používají se sopránové a altové flétny a nástroje z individuální výuky dětí. 

V Hudební výchově neprobíhá poslech skladeb z různých období, který je běžný 

na klasických základních školách, protože to není v souladu s waldorfskou 

pedagogikou, podle níž by si měli žáci všechno prožít sami. Proto jsou zařazovány 

pro hru na flétny kánony, ve vyšších ročnících středověký vícehlas, renesanční 

madrigal nebo skladby období baroka, klasicismu a romantismu. Všechny skladby 

jsou realizovány ve stejný čas, kdy se o daném tématu učí v epochách, aby měly 

děti přesnou spojitost mezi probíranou látkou. (STEINER, 2012, s. 156) 

 

7.3  Notové materiály pro výuku hudební výchovy 

Učitelé waldorfské školy vycházejí převážně z materiálů zahraničních autorů, 

většinou pod antroposofickými nakladatelstvími, které jsou zařazeny podle 

uplatnění v jednotlivých třídách. Tyto notové materiály jsou většinou vázány 

na krajové zvyklosti a tradice, proto se nedají použít na všechny waldorfské školy. 

Učitelé si často předávají materiály na seminářích a vyšší ročníky vycházejí 
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z České Orffovy školy a ze skladeb Pavla Jurkoviče. Učitelé zahraničním písním 

opatřují český text, který vychází z tradic a váže se k ročním svátkům v České 

republice.  

Hledání notových prostředků je náročné i v předmětu Eurytmie. Učitel zde 

využívá mnohé autory a často si musí sám najít vhodné materiály pro různá 

cvičení. Ve vyšších ročnících se pro specifické druhy cviků používají noty 

od amerického skladatele a příznivce muzikoterapie Leopolda van der Palse 

(1884–1966), jehož manželka, Marussia von Behse, byla eurytmistkou. Van der 

Pals mimo jiné skládal noty právě pro svou ženu a pro Eurytmii, vytvořil notový 

materiál pro cvičení geometrie v prostoru, základního metru verše (daktyl, jamb, 

trochej) apod
13

. 

Pro první stupeň se využívá hlavně publikace Karla Plicky a Františka Volfa 

Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách, vydaná 

ve čtyřsvazkovém souboru Jaro, Léto, Podzim, Zima, nebo Špalíček veršů 

a pohádek od spisovatele Františka Hrubína. Pro třetí a čtvrtou třídu se využívá 

převážně sborník lidových písní Moravské národní písně (František Sušil) 

či Řemesla ve hře a písni od Evy Kulhánkové. Cenným materiálem je i Česká 

Orffova škola I.–IV. díl v úpravě hudebních skladatelů Petra Erbena a Ilja 

Hurníka. Ve vyšších ročnících, kde se pracuje s rozpoznáváním tonality dur 

a moll, je využívána publikace (noty) Jiřího Holubce, Jana Prchala a Vlasty 

Reittererové Nebojme se klasiky či sborové partitury Milana Uherka a Vladimíra 

Kovaříka Sborový zpěv na základních školách a Sborový zpěv na střední 

pedagogické škole. 

Učitelé musí být schopni upravovat si tyto materiály pro využití ve svých 

třídách, pro školní a třídní orchestry.     

 

 

                                                           
13

 Notový materiál byl poskytnut učitelům při jejich dálkovém studium v Norimberku pro výuku 

v předmětu Eurytmie. 
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7.4  Hudební složka ve Waldorfské pedagogice podle 

antroposofie 

Antroposofie si klade za cíl přesně rozdělit a uchopit hudební prvky rytmu, 

melodie i harmonie.  

Rytmus je základním stavebním kamenem celého waldorfského systému. 

R. Steiner poukazuje na to, že celý život je podroben rytmickým zákonům (dech, 

pulsace, tep srdce aj.). Rytmus vychází na waldorfské škole z přirozené rytmizace 

říkadel, která jsou podpořena hrou na tělo, luskáním nebo tleskáním. Později je 

pro děti rytmus nositelem pevnosti a jistoty. V antroposofii je rytmus „především 

vnímán jako budovatel volních vlastností v člověku, jako pevný základ existence 

života na zemi.“ (KONVALINKOVÁ, 2012, s. 109) Proto je také školní den 

i celý školní rok rytmicky rozdělen na jednotlivé kategorie, ať už mluvíme 

o vyučování v epochách nebo o jednotlivých měsíčních slavnostech.  

Melodie je podle R. Steinera hlavním hudebním prvkem v hudbě, protože 

vede hudbu z pocitu do představ. Základním elementem melodie je tón, každý 

jednotlivý tón může znít samostatně nebo ve vztahu k ostatním tónům. „Podle 

R. Steinera sedm základních tónů zaznívá ve své jedinečnosti také v týdenním 

cyklu, kdy je každému dni v týdnu přiřazena určitá kvalita, kosmická a zemská 

souvztažnost a tón. Sedm dní v týdnu, sedm tónů, barev, sedm archandělů 

a planet, sedm kovů, orgánů, stromů a sedm druhů obilí, to je týdenní kruh, který 

prožívají děti ve waldorfských školkách a školách. Neděle: tón A, barva zlatá 

nebo bílá, archanděl Michael, Slunce, kov – zlato, orgán – srdce, strom – jasan, 

obilovina – pšenice, Pondělí: tón H, barva stříbrná, archanděl Gabriel, Měsíc, 

stříbro, mozek, třešeň, rýže, Úterý: tón C, barva červená, archanděl Samuel, 

mars, železo, žlučník, dub, ječmen, Středa: tón D, barva duhová nebo zelená, 

archanděl Rafael, rtuť, plíce, jilm, proso, Čtvrtek: tón E, barva oranžová, 

archanděl Zachariel, Jupiter, cín, játra, javor, žito, Pátek: tón F, barva zelená 

nebo měděná, archanděl Anael, Venuše, měď, ledviny, hruška, oves, Sobota: 

barva tmavomodrá, archanděl Orifiel, Saturn, olovo, slezina, jedle, kukuřice.“ 

(KONVALINKOVÁ, 2012, s. 110) 

Každý tón je spojen s příběhem a v nižších ročnících při ranním uvítání zazní 

vždy jeden tón, určený pro konkrétní den. Například tón A zaznívá v pondělí, 
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jako vzpomínka na nedělní sváteční den a následně po něm tón H, který vybízí 

k vykročení do nového týdne.  

Ve waldorfské pedagogice souvisí melodie s myšlením či představováním. 

Při výuce se žáci písně učí hlavně nápodobou od učitele. S melodií pracují 

i zvukomalebně a často v hodinách improvizují. Učitel začne zpívat melodický 

motiv a vybraný žák melodii dokončí. Sami tak poznávají zákonitosti fráze 

a stavby motivů.   

Harmonie souvisí podle R. Steinera s cítěním a prožíváním hudby. Cítění 

v hudbě se spojuje s představami a zároveň i s vůlí, když hudbu nějakým 

způsobem vytváříme. „Všechno prožívání v hudbě je založené na tajuplné 

souvislosti dýchání, s pohybem srdce a krevního oběhu. A zatímco proudem 

dýchání je melodie nesena od srdce k hlavě, rytmus je na vlnách krevního oběhu 

poháněn od srdce do údů a v údech se zachycuje jako chtění. V tom vidíte, 

jak hudebnost vyplňuje vlastě celého člověka. Když si představíte hudebně 

prožívajícího člověka jako lidského ducha, pak můžete-li prožívat melodicky, máte 

hlavu tohoto ducha, můžete-li prožívat harmonicky, máte hruď, střední orgán 

ucha a můžete-li prožívat rytmicky, pak máte údy ducha. Víme-li to, pak také 

pochopíte, že hudba může být prožívána vědomě a práce s ní být pro člověka 

velmi prospěšná.“ (STEINER, 1960, s. 58) 
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8. Eurytmie 

 

Slovo eurytmie je řeckého původu, skládá se ze dvou slov: eu (krásně, dobře) 

a rythmos (pravidelný rytmus, rovnoměrně členěný pohyb). Eurytmie je 

samostatné umění, vytvořené R. Steinerem v roce 1911 v Německu. Steiner 

se při vzniku tohoto umění nechal inspirovat Goethovou naukou o metamorfóze
14

, 

která tvrdí, že v každé části organismu je obsažen celek. R. Steiner převzal tuto 

vizi a zastává názor, že člověk dokáže vyjádřit sám sebe prostřednictvím svého 

pohybu. Eurytmie zviditelňuje pohybem těla hudbu a projevy řeči, 

proto se eurytmie někdy nazývá „viditelnou řečí“ nebo „viditelným zpěvem“. 

Eurytmie není výrazovým tancem, ale je viditelné zjevení duševního dění – vše, 

co slyšíme, převádí eurytmista do pohybu.  

Eurytmie se uplatňuje několika způsoby, kromě umělecké eurytmie 

rozlišujeme také pedagogickou eurytmii, která se používá jako výchovný 

prostředek. Vychází z umělecké eurytmie a žák se pomocí ní učí orientovat 

v prostoru a pomocí různých pohybů vyjádřit svoji duši. Třetím druhem je léčebná 

eurytmie, kterou vykonávají pouze speciálně vyškolení eurytmisté ve spolupráci 

s lékaři. Tento druh eurytmie je pozměněn, oproti pedagogické a umělecké 

eurytmii, na působení dovnitř. Podstatou léčebné eurytmie jsou pohyby přesně 

odpovídající hláskám a tónům, které souvisejí s pohyby probíhajícími 

v embryonálním vývoji člověka. Léčebná eurytmie se využívá při onemocnění 

pohybového aparátu člověka, srdce a celého krevního oběhu, nervové soustavy 

nebo i při dětských vývojových poruchách. (SVOBODOVÁ, JŮVA, 1996) 

 

Eurytmie je především jevištní pohybové umění, které vzniklo z potřeby nově 

uchopit jednotlivé prvky řeči a hudby.  Na vystoupeních se často používají 

barevné haleny a šátky, které umocňují gesta eurytmistů. K představení je také 

zapotřebí živá hudba, kterou většinou na klavír hraje korepetitor.  

                                                           
14

 Goethe ji vysvětlil v eseji Metamorfóza rostlin z roku 1790 (v originále Versuch die 

Metamorphose der Pflanzen zu erklären).  
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V roce 2011 vzniklo občanské sdružení Eurythmea
15

 a zaštítilo tak za podpory 

MŠMT vzdělávání učitelů eurytmie v České republice. U nás existuje pouze 

omezený počet učitelů a lektorů, kteří eurytmii studovali. Samotné studium 

probíhá dálkovou formou v pětiletém cyklu, studenti se scházejí k pravidelnému 

cvičení ve waldorfských školách v Praze, Ostravě a Písku a jsou vedeni 

zahraničními i českými lektory. Dvakrát do roka probíhají také týdenní stáže 

v zahraničí a o letních prázdninách dvoutýdenní soustředění. Studium je 

zakončováno diplomovou prací a závěrečným vystoupením.  

 

8.1  Předmět ve školním vzdělávacím programu  

Eurytmie je umělecká pohybová výchova, která je vyučována pouze 

na waldorfské škole a je součástí vzdělávacího oboru Člověk a zdraví od druhého 

ročníku. V osmém a devátém ročníku je tento předmět na Waldorfské škole 

v Brně organizován jako součást volitelného předmětu Cesty umění. Eurytmie má 

za úkol předvést viditelně v pohybu těla to, co se v prostoru odehrává ve chvíli, 

kdy zní hudba nebo mluvený text. Náplň hodin je vždy pevně spjata s děním 

v ostatním vyučování. Učitel volí skladby a verše s ohledem na věk a stupeň 

duševního vývoje žáků, ale i podle ročních období či momentální nálady celé 

třídy. Eurytmie se posuzuje hned z několika aspektů.  

Prvním z nich je aspekt zdravotní, ve kterém je cílem zprostředkovat žákům 

zážitek zdravého životního rytmu, ve kterém je pohyb střídán se zklidněním, cvičí 

se správná koncentrace a koordinace těla. Cvičení mají povahu duševní hygieny, 

pracuje se na zlepšení správného držení těla, na celkovém zklidnění či naopak 

povzbuzení. Vždy jde o pohyb umělecky ztvárněný, snaží se uvádět duševní 

stránku v soulad se stránkou tělesnou, svým cvičením doplňuje tělesnou výchovu.  

Druhým aspektem je aspekt umělecký, ve kterém se celé tělo stává nástrojem 

pro uchopení hudby a mluveného slova. Žáci se učí naslouchat, ale i aktivně 

uchopovat slovesná a hudební díla. Prohlubuje se vztah k hudbě a k mateřskému, 

ale později i cizímu jazyku. Na prvním stupni se učí používat základní prvky 

                                                           
15

 Viz http://www.eurytmie.cz/ 
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hudební (takt, rytmus, melodie) a slovesné (hlásky, rytmus, rým). Na druhém 

stupni roste schopnost vlastního uměleckého výrazu.  

Dalším aspektem je sociální hledisko. Žáci se od prvního ročníku učí úctě 

a porozumění pro sebe sama, probouzí cit pro spolupráci ve skupině, probouzí 

v dětech zdravé sebevědomí a pracuje se zde na vytváření sociálních vztahů 

s ostatními. 

 

8.2 Cíl předmětu        

Když se člověk vžije do hlásek a tónů, uplatňují se v něm všechny vnitřní 

duševní síly i člověk sám. „Není žádného jiného předmětu ve škole, jenž by 

poskytoval tak velké možnosti k uskutečnění základních cílů waldorfské 

pedagogiky: je to oduševnělá kultura těla.“ (CARLGREN a KLINGBORG, 2012, 

s. 79) 

Jakákoliv hláska nebo tón dokáže vyvolat zcela určitý pohyb, který je pro onu 

hlásku či tón charakteristický. U hláskové eurytmie se jedná o zvukomalbu určité 

hlásky či samotného slova. Žáci často předvádí eurytmická představení rodičům 

a ostatním spolužákům na měsíčních slavnostech, používají různé pomůcky, 

jako například měděné hůlky či dřevěné kouličky. Žáci někdy předvádí odlišná 

gesta a pohybují se současně v různých formách, proto je důležité, aby byli žáci 

v plné pozornosti a vědomí o vlastním pohybu i pohybu ostatních a měli 

vzájemný ohled. Eurytmie má tedy bezesporu uměleckou a sociální funkci.  

R. Steiner rozděloval eurytmii na hláskovou a tónovou, podle toho, kterou 

oblast umělec uplatňuje. V nižších ročnících se děti učí tyto dvě kategorie 

odděleně. Při jevištní a umělecké eurytmii se ovšem hlásková i tónová eurytmie 

protínají a obě tyto kategorie splynou v jedno.  
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8.2.1 Hlásková eurytmie 

Každá samohláska a souhláska má svůj specifický pohyb tak, 

aby zdůrazňoval přesné znění této hlásky. Hláskovou eurytmii můžeme přirovnat 

ke zvukomalbě.
16

 Dobrým příkladem pro „hláskovou zvukomalbu“ může být 

balada Vodník z jediného veršovaného díla K. J. Erbena Kytice. 

 

Vyvalily se vlny zdola, 

roztáhnuly se v širá kola, 

a na topole podle skal 

zelený mužík zatleskal. 

 

 Zde jasně vidíme zvukomalbu v obou verších. Podle eurytmie je dokonce 

písmeno „V“ symbolizováno vlnám a předvádí se rukama jako vlna před tělem.  

Nejčastěji se v eurytmii uplatňují pohyby rukou a paží, které doplňují 

pohyby ostatních orgánů – při eurytmii se tedy k vyjádření využívá celého 

lidského organismu. 

Hlásková eurytmie by se dala rozdělit na samohlásky a souhlásky, protože 

každou tuto kategorii jinak prožíváme. Samohlásky vyjadřují to, co člověk 

prožívá v oblasti cítění, jsou zrcadlem duševních pochodů. Souhlásky naopak 

odrážejí vnější svět, s jejich pomocí dáváme slovům přesný tvar.  

 

8.2.1.1 Samohlásky  

„Řeč, to je vždy poměr člověka ke světu. Když se pokusíte doopravdy vžít 

do toho, co je možné pocítit tím právě naznačeným způsobem v samohláskách, 

tedy to je právě takové to vystoupení duše ven z těla.“ (STEINER, 2012, s. 18) 

Když eurytmista předvádí hlásku „A“, otevírá se celému světu, obrací 

se ke světu s údivem, protože „veškeré poznání, tak to říkali Řekové, začíná 

vědomím zázračnosti světa – úžasem.“ (STEINER, 2012, s. 16) Proto je hláska 

„A“ ukazována natažením a rozevřením paží směrem dolů, nahoru nebo do středu 

a otevřením nohou. V tomto rozevření paží musíte cítit, že se otevíráte světu, 

                                                           
16

 Zvukomalba či zvukomalebnost je fonetický přepis zvuku do slova, typická pro slovní druh 

citoslovce. 
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přijímáte ho ve své kráse a se vším, co k němu patří. Nejde zde o pohyb, který 

provádíme pažemi či nohama, ale o vnitřní prožitek, při kterém cítíme radost, 

otevřenost, přijímání a otevření se světu.  

Přesný opak prožíváme s hláskou „E“, která vyjadřuje izolovanost, chceme 

se od něčeho oprostit, toužíme ubránit si vlastní prostor. Pokud chceme provést 

hlásku „E“, zkřížíme ruce před tělem, nebo nad tělem, stejně tak můžeme zkřížit 

nohy, abychom docílili ještě většího zážitku z písmene „E“. U této hlásky 

nenecháváme svět proudit k nám, stavíme se mu spíše na odpor, stavíme 

se do protikladu ke světu. Toto vyjádření musí být naprosto pevné, musí vycházet 

od srdce a uvnitř cítíme sami sebe, jak stojíme v protikladu ke světu. Cítíme, 

že jsem zde já a svět.  

Hláska „I“ vyjadřuje individualitu, hrdost, osu těla. V „I“ je jistota 

a vítězné prosazení „Já“.  Pomocí „I“ dáváme najevo, jak se stavíme svou 

existencí do světa. Při „I“ je postoj těla zcela narovnaný, přičemž jedna paže 

ukazuje s nataženou dlaní směrem doprava dolů a druhá směrem doleva vzhůru, 

paralelně proti sobě.    
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Hláska „O“ značí objímání, sounáležitost, soucit, je to všeobjímající gesto 

a přesně tento pocit by eurytmista měl mít v sobě, když předvádí hlásku „O“, 

pažemi, které jakoby něco objímají před tělem/nad tělem.  

 „U“ je zážitkem úzkosti, údělu, ale také pocitem, když ustupujeme před 

něčím větším nebo mocnějším, dáváme najevo úctu. V gestu eurytmisty 

vyjadřujeme představu, že široký prostor kolem nás chceme zkoncentrovat 

do úzkého rovnoběžného prostoru, v němž proudí energie. Proto je také gesto 

pro hlásku „U“ ukazováno nataženýma rukama od sebe, ve vzdálenosti našich 

ramen.  

 

 

Obrázky jsou použity ze Steinerových knih (HINDES, 2005–2011). 

 

8.2.1.2 Souhlásky 

Souhlásky vyjadřují přesný opak, co samohlásky. Zatímco 

při samohláskách dáváme najevo své vnitřní pocity, při souhláskách chceme 

ukázat svět takový, jaký je. Ukazujeme věci a předměty v jejich podstatě. 

Souhláska zachycuje přesnou a jasnou formu. Velmi často jsou gesta 

pro ukazování souhlásek velmi podobné tomu určitému slovu. Žáci se souhlásky 

učí vždy podle nějakého slova nebo příběhu.  
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Písmeno „K“ dětem symbolizuje krále nebo korunu, kterou si nasazují 

na hlavu. U písmene „K“ dopadnou pravou nohou na patu a ruce rozevřou 

před tělem naproti sobě.  

 

  Ukázka práce dětí z 6. třídy – slovo OKO 

 

Souhlásky „K“, „D“, „T“ nebo „P“ jsou hlásky, které jsou podle způsobu 

artikulace závěrové. To znamená, že se nedají vyslovit jako brumendo 

„M“, či úžinové „S“. Na tato písmena nemůžeme vydechovat vzduch nebo 

například zpívat, proto je pro tyto závěrové hlásky určeno gesto, které se zastaví.  

 

Písmeno „R“ je slabikotvorné kmitavé, proto neustále proudí. Hláska 

„R“ rotuje, roztáčí se, písmeno se předvádí celýma rukama jako kolo, 

které se neustále točí před tělem.  

Písmeno „L“ má specifický charakter, jedná se o hlásku proměny. Žáci 

dělají dostředné kruhy před tělem celýma rukama.  

Hláska „M“ rezonuje a uklidňuje, ruce jakoby hladí vzduch proti sobě, 

aby vyjádřily rezonanční vlastnost této hlásky.  



50 

 

V nižších ročnících se děti učí písmena samostatně, později se hlásky 

spojují s básnickým textem. Neznamená to ovšem, že eurytmista vyjádří všechny 

hlásky ve slově, ale vybere vždy ty svým charakterem nejpodstatnější.  

 

V následujícím schématu hláskové eurytmie spojují jednotlivé barvy 

ta písmena, která děti svými těly a pohyby ztvárňují, s odpovídající slovy 

pronášenými učitelem:  

 

              „L“ 

Přišel jsem na svět 

 

       „E“  „E“ 

Díky síle nebes 

 

                               „A“        „U“ 

Díky paprskům slunce 

 

  „A“   „E“ 

Díky záři měsíce 

 

    „L“  „H“ 

Díky lesku ohně 

 

 „R“      „B“ 

Díky rychlosti blesku
17

 

 

Při této básni žáci s paní učitelkou předvádí jednotlivá písmena podle toho, 

jak se správně hodí do určitého verše tak, aby vyjadřovala daná slova. V prvním 

verši „přišel jsem na svět“ ukazují písmeno „L“ jelikož se jedná o hlásku, která 

neustále plyne a je to hláska proměny, přesně zapadá do smyslu věty „přišel jsem 

na svět“. V dalších třech verších použijí samohlásky, díky kterým procítí smysl 

                                                           
17

 Požehnání živlům, báseň používaná v šesté třídě 
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vět. Ve verši díky rychlosti blesku ukáží písmena „R“, které symbolizuje rychlost 

(rychlá rotace rukama před tělem) a blesk, jenž vždy uhodí a zmizí, stejně jako 

písmeno „B“.  

 

      „D“  „D“        „D“ 

Dům, dům pevný dost 

 

               „E“    „O“          „T“ 

Dveře, okna, ba i strop
18

 

 

Další ukázkou je úryvek z básně o domu, kterou se děti učí ve třetí třídě. 

Souhláska „D“ se předvádí rukama před tělem. Žáci dají jednu ruku dlaní směrem 

dolů a druhou ruku si na ni položí. Rychlým pohybem spojenýma rukama zatlačí 

směrem k zemi a zůstanou stát. Proto tuto hlásku používají právě na zmíněný 

dům, protože i ten musí stát pevně na zemi. Ve druhém verši ukazují žáci 

na každé slovo jedno písmenko. Dveře symbolizují zavřený prostor, nedostupnost, 

proto se předvádí písmenko „E“, okno naopak představuje místo, kde vidíme ven, 

ukazují písmeno „O“ před tělem. Poslední ukazované písmenko je souhláska 

„T“ ve slově strop.  

Při hlásce „T“ si žáci stoupnou na špičky a konečky prstů se dotknou 

temena hlavy a zůstanou chvíli nehnutě stát. Symbolizuje to strop, který je vysoko 

a pevně drží.  

 

8.2.2 Tónová eurytmie 

Když je mluva nebo řeč poměr člověka ke světu, hudba je „poměr duševně-

duchového člověka k sobě samému.“ (STEINER, 2012, s. 18) Aby gesto vyjádřilo 

hudební útvar, mělo by být gestem prožitým, což může být jenom tehdy, 

když budeme vycházet z jistého základního zážitku. Zážitek z mluveného slova 

nebo hudby či zpěvu souvisí s celou lidskou bytostí a tento zážitek je zakotven 

v jeho „astrálním“ těle a v jeho „Já“.  

                                                           
18

 Úryvek z básně vyprávěné ve 3. třídě  
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Eurytmista svým tělem vyjadřuje celou skladbu, kráčí jí v prostoru, v chůzi 

vnímá rytmickou pulsaci, začátek a konec fráze, lehkost i náladu skladby. Gestem 

zachycuje stoupající a klesající melodii, ale i sílu, barvu a délku. Když bychom 

chtěli popsat, jaké gesta používají eurytmisté pro zachycení melodie nebo 

intervalů, musíme vždy vycházet ze základního tónu. V tomto základním tónu je 

člověk v rozpoložení, které není konečné, jedná se o neukončený stav – to je 

prožitek základního tónu. K tomuto tónu můžeme přidávat další intervaly, např. 

tercii. Zážitek tercie zůstává v člověku, nedostane se dál a je velice niterný. 

Je potřeba, aby došlo k dalšímu intervalu – kvintě. Prožitek kvinty, která se spojí 

se základním tónem a tercií se zdá být úplný. Člověk se v kvintě stává člověkem, 

dosahuje ve svém nitru klid a pocit radosti. Při intervalu septimy se člověk 

dostává ven ze sebe, má pocit neukončení, neklidu a v člověku nepanuje duševní 

rovnováha. Abychom interval septimy mohli předvést, gesto musí nějak ukazovat 

napětí, neklid, proto se gesto ukazuje třepáním nebo otáčením rukou. Jakmile 

zahrajeme oktávu, zapadne do základního tónu a ten pocit ukončení konečně 

přichází. Opět vznikne celek, když se k primě připojí oktáva. Gesta pro tyto 

intervaly jsou velmi podobná. Pro primu používá eurytmista gesta vzpřímeného 

člověka, který stojí s rukama podél těla, dlaně otočené směrem k sobě. Pro tercii 

mírně rozevře ruce od sebe. V kvintě cítí člověk sám sebe, své vlastní tělo, proto 

eurytmista stojí rovně, rozpaží ruce a dlaně míří směrem vzhůru. Při intervalu 

oktávy se ruce vzpaží a dlaně se ve vzduchu přetočí směrem dovnitř. 

Tímto způsobem se předvádí intervaly v eurytmii.  

 

Abychom mohli předvést akord, musíme provést několik gest. Prvním z nich 

bude vykročení jednou nohou směrem dopředu. Toto vykročení musí vyplynout 

z celého těla (naklonit hlavu a celé tělo trochu dopředu). Druhé gesto je pohyb 

rukou, jenž doprovodí krok. Eurytmista pravou ruku u těla obrátí dlaní směrem 

ven a pohne jí dopředu ve směru vykračující nohy. Druhou rukou lehce pohne 

směrem dopředu, a narazí na první ruku. To je třetí gesto, které dává tvar. 

Vykročením dopředu, pohybem jedné ruky a dotykem ruky druhé můžeme pohyb 

zachytit a zadržet. Stejně, jako se v gestu vyjadřují hlásky, v kroku, pohybu 

a tvaru prožíváme podstatu akordu. Těmito gesty můžeme vyjádřit akord c-e-g. 

Tímto způsobem nám krok tvoří notu c, pohyb notu e a nakonec tvar notu g.  
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Vykročením jedné nohy dozadu spolu s celým tělem, levou rukou před tělem 

a pravou rukou dotýkající se ruky levé bychom mohli zachytit mollový akord c-

es-g. Eurytmista musí cítit tuto sílu akordů, je velmi zapotřebí, aby u provádění 

těchto cviků zněl klavír či jiný nástroj, zejména jedná-li se o jevištní představení.  

Když člověk převádí hudbu do pohybu, dostává se svými pohyby do třech 

různých směrů. Prvním z nich je směr nahoru a dolu předváděn většinou rukou, 

ale i nohou či celým tělem. Zde můžeme ukazovat výšku tónů. Druhý směr je 

do boku (napravo a nalevo), pohybujeme se prostřednictvím nohou. Těmito 

pohyby ukazujeme takt a poslední směr je dopředu a dozadu, kterým předvádíme 

rytmus. Tím vyjadřují eurytmisté tři prvky hudby, s nimiž mohou na svých 

formách pracovat. V taktu, rytmu a melodii do eurytmie včleňujeme celého 

člověka.  

 

Ukázka taktu ze šesté třídy 

 

U člověka vyjadřuje takt jeho fyzické tělo. „Co tvoří u člověka jeho fyzickou 

postavu, to přece ve světě hudby poskytuje – řekl bych – ten nejméně významný 

hudební prvek, poskytuje nám to takt. Proto je tak přirozené, že na taktové čáře 

zdůrazňujete tělesnou podobu, že v ní jaksi ustrnete.“ (STEINER, 2012, s. 62) 

Jakmile má člověk předvádět rytmus, tedy znázorňovat sled tónů různé délky, 

dostává se ven z toho, co představuje tělesnou podobu, proto je rytmus 
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R. Steinerem označován za „éterné tělo“ u člověka. Když se ovšem zaměříme 

na melodii, která přináší vlastního ducha hudby, zjevuje se v ní „astrální“ člověk. 

„Předstupuji před svět jako člověk fyzicky taktující, éterně rytmizující a astrálně 

rozvíjející melodiku.“ (STEINER, 2012, s. 63) 

 

8.3 Hudba v eurytmii       

V první a druhé třídě hraje na různé nástroje učitel, podporuje příběhy, které 

vypráví hrou na flétnu, na rytmické bicí nástroje či kantelu. Od třetí třídy je 

potřeba korepetitora, který doprovází učitele a děti. Je nutné, aby uměl korepetitor 

improvizovat a neustále sledoval dění ve třídě. Po čase je korepetitor s vyučujícím 

naladěn na stejnou vlnu a tempo a učitel už nemusí říkat názvy skladeb, ale vždy 

postačí určité heslo (např. ve třetí třídě děti mají pohybové cvičení. Stačí, 

aby učitel dětem řekl, že si rozhýbou své ruce a nohy a korepetitor už přesně ví, 

co bude hrát). Úloha korepetitora je velice důležitá, protože děti jsou občas hodně 

roztěkané a nedokáží svou pozornost směrovat správným směrem, ovšem postačí 

krátká improvizace na klavír či začátek skladby a děti se okamžitě naladí na práci 

a jejich pozornost je opět na správném místě. Hudba v hodinách eurytmie začíná 

znít hned na začátku hodiny, kdy se děti teprve připravují před třídou. Vyučování 

totiž probíhá ve speciálním sále, určeném pouze eurytmii, takže vyučující pro děti 

přichází do jejich kmenové třídy a odvádí je na vyučování do eurytmického sálu. 

Vyučování probíhá v kruhu a před třídou se děti rovnají. Každý rok je uspořádání 

žáků jiné, jednou je to podle roku narození, jindy podle počátečního písmene 

v příjmení. Jakmile se otevírají dveře a děti vchází do místnosti, hraje dětem 

na příchod hudba.  

       Každá třída má svou vlastní skladbu při příchodu do třídy. Ve třetí třídě hraje 

korepetitor skladbu L. van Beethovena, žáci přichází po jednom do sálu 

a společně utváří kruh. Pro čtvrtou třídu je to Estonská národní píseň. V páté třídě 

dětem zní Sonatina G dur od L. van Beethovena. Tato skladba je napsaná ve 4/4 

taktu a žáci zde mají přidaný úkol. Před příchodem do třídy rozdělí učitel žáky 

do dvou skupin, jedna skupina vytleskává první a třetí dobu, druhá skupina 

druhou a čtvrtou dobu. Postupem času přidává učitel na náročnosti. V šesté třídě 

přichází děti za doprovodu Preludia harpeggiata od Johanna Kaspara Ferdinanda 
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Fischera (1662–1746)
19

 a v sedmé třídě děti slyší Turecký pochod W. A. Mozarta. 

Je velice důležité, aby děti už při příchodu do třídy slyšely jednotlivé písně, 

protože se mnohem lépe připraví na hodinu, ví přesný začátek a konec, dokáží 

se správně naladit na hodinu a zároveň se díky hudbě vnitřně useberou.  

 

8.4 Probíraná látka v předmětu Eurytmie podle ročníků 

Žáci probírají mnoho učiva a provádí různá cvičení v celém školním roce 

v jednotlivých ročnících. Diplomová práce vybere jenom ta cvičení, která jsou 

nejvíce zajímavá a pro oblast hudební výchovy klíčová a významná. V této 

kapitole budou uvedeny jednotlivé ročníky, přičemž první a druhá třída se bude 

popisovat dohromady z důvodu menší potřeby hudební výchovy v hodinách. 

Eurytmie je na Waldorfské škole Brno vyučována pouze do sedmé třídy. Poté je 

tento předmět součástí volitelného předmětu Cesty umění, který zahrnuje mnoho 

jiných uměleckých kategorií. Proto se tomuto volitelnému předmětu v diplomové 

práci věnovat nebudeme. V některých třídách je výuka s hudbou velmi spojena 

a hudba ve cvičeních hraje velmi zásadní roli, naopak v jiných ročnících 

se pracuje hlavně s hláskovou eurytmií, proto jsou některé ročníky popsány méně 

a jiné více.  

Na některých waldorfských školách probíhá výuka Eurytmie do devátého 

ročníku. Předmět Eurytmie mají také střední školy a lycea. Waldorfské lyceum 

v Praze se v roce 2013/2014 rozhodlo na žádosti studentů vytvořit z Eurytmie 

maturitní předmět, přičemž v roce 2014 maturovalo z Eurytmie dvanáct studentů. 

Tato zkouška sestává ze dvou částí – teoretické a umělecké. V teoretické části 

studenti maturovali z dvaceti vybraných témat z eurytmie a stejný počet otázek 

byl i z hudební teorie a poetiky. V umělecké části se studenti připravovali 

na veřejné vystoupení, ve kterém se prezentovali v sólových číslech i duetech. 

Zvláště pak pohybové ztvárnění „Patetické“ sonáty L. van Beethovena celou 

třídou, kde žáci svými gesty znázorňují hudební prvky, je velmi obdivuhodný
20

.  

                                                           
19

 Německý barokní hudební skladatel a kapelník, narozený v dnešním Ostrově nad Ohří. 

20
 Viz http://respekt.ihned.cz/c1-62260570-jaky-ma-smysl-maturovat-z-eurytmie 
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8.4.1 První a druhá třída 

Látka v první a druhé třídě navazuje na výuku epochy a doplňuje hlavní 

vyučování. V první třídě učitel vypráví pohádky, ve kterých se dětem zjevují 

obrazy (dobro/zlo apod.) a ve druhé třídě se vypráví legendy, bajky a příběhy 

svatých, ve kterých děti vždy hledají nějaké poučení, které by si měly z vyprávění 

odnést. V prvních dvou ročnících se děti nevědomě učí gesta prvních písmen, 

hlavně samohlásek, které budou poznávat až od třetí třídy. Pracuje se zde 

s nápodobou a hlavně se zvuky a barvy tónů. V první a druhé třídě není přítomen 

korepetitor, který svou funkci plní až od třetí třídy, proto musí být učitel eurytmie 

dostatečně hudebně vybaven, aby mohl své žáky doprovázet sám. Musí umět hrát 

na flétnu, klavír, dřevěné bicí nástroje a musí být schopen hudební improvizace.  

Jelikož se v těchto ročnících vypráví pohádky a příběhy, učitel určité postavy 

často hraje na nástroje, a děti se podle těchto nástrojů pohybují. Pro každou 

postavu mají zvolen typ nástroje i symbolickou hru. Například princezna dělá 

malé krůčky, chodí téměř po špičkách, proto paní učitelka zvoní na malý 

zvoneček a podle cinkání se děti pohybují. Král naopak důstojně kráčí s korunou 

na hlavě, paní učitelka hraje na flétnu nízké pomalé tóny. Stráž by měla být silná 

a pevná, takže se zde používá buben, který tuto stráž symbolizuje a děti dělají 

silné, dlouhé kroky.   

Ve druhé třídě se děti učí naslouchat pomocí různých příběhů se zvířecí 

tematikou. Každé zvíře je charakteristické něčím jiným a děti musí poznat, které 

zvíře paní učitelka zrovna hraje (rychle – zajíc, pomalu – liška, buben – medvěd, 

vysoké rychlé tóny na flétnu – ptáčci apod.).  

Děti se učí naslouchat různým nástrojům, poznávají, co znamená vysoko 

a nízko, rychle a pomalu a postupně jsou schopny charakterizovat jednotlivé 

zvuky. V hudbě se pracuje hlavně s pentatonickými písněmi a skladbami. Hudba 

je zde začleňována převážně pro podbarvení nálad v textu. Důležitým úkolem je 

také formou hry děti naučit naslouchat a rozlišovat mezi pohybem a klidem.  
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8.4.2 Třetí třída 

Ve třetí třídě se postupně opouští od metody napodobování a dítě je pomalu 

vedeno k samostatnosti. Koncem školního roku se děti v přípravě na první 

hudební tvoření setkávají s malou a velkou tercií.  

Ve třetí třídě je poprvé pro děti připraven korepetitor. Pro žáky je to velká 

změna, a hlavně je to pomoc pro učitele, který dosavadní hudební doprovody 

musel zvládat sám. Žáci mají na hodinu barevné haleny (žlutá, červená, modrá), 

takže když tvoří různé obrazce a formy, kromě hudebního prožitku se jim jeví 

i výtvarný umělecký prožitek. Děti nastupují do třídy podle halen tak, 

aby za sebou šla vždy červená, modrá a žlutá barva (pořadí se může lišit, důležité 

ovšem je, aby za sebou nešli žáci se stejnou barvou halen). Když potom provádí 

různá cvičení, vždy spolu cvičí děti oblečeny ve stejné barvě.   

 

Ve třetí třídě si děti vypráví příběh stvoření světa. V této souvislosti přichází 

první vědomě uchopená gesta hlásek. Každý týden paní učitelka povídá jeden den 

stvoření, při kterém děti po vyučujícím opakují jednotlivá písmenka v textu.  

 

Když seděl Bůh na svém trůnu, dal zaznít sedmi slovům.  

Objevilo se sedm barev duhy.  

Za duhou spalo tisíce lidských duší.  

A všude byla zima a tma, země byla pustá a prázdná.  

I řekl Bůh: „Budiž světlo!“  

Hned vše začalo zářit, svítit a jasně blikat.  

Temnota klesla do hlubin, takže zlí duchové se v hlubinách stlačili do houfu.  

Avšak nahoře, v očích andělů, to jiskřilo jako tisíc sluncí jasným světlem 

prvního dne stvoření.
21

 

 

Na konci vyprávění jednotlivých dnů, zavede vždy jeden žák celou třídu 

do spirály, ten žák, který je na konci celou třídu ze spirály vyvede. Přitom dětem 

hrají různé nástroje. Pro každý den je vybrán jeden nástroj, který je 

charakteristický pro jednotlivé dny. První den děti do spirály doprovází kantela, 

                                                           
21

 Ukázka vyprávění prvního dne „Příběhu stvoření“ ve třetí třídě na Waldorfské škole v Brně 
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druhý den, který symbolizuje oheň, zní buben, ve třetím dni, kdy je stvořena voda 

uslyší děti dešťovou hůl, při stvoření slunce, měsíce a hvězd zazní ve čtvrtém dni 

gong. Pátého dne doprovází děti flétna, protože vznikla první zvířata a rostliny. 

Šestého dne, když vznikl první člověk, hraje korepetitor na klavír. Děti si zde 

mohou uvědomit lidskou jedinečnost. Posledního dne se vše odehrává v tichosti 

a klidu, protože se jedná o den odpočinku. Děti se ve třetím ročníku v hlavním 

vyučování učí o stvoření světa a o Bohu, takže od začátku roku do Vánoc 

si i v eurytmii vypráví tento příběh.  

 

Ve třetí třídě se děti učí i základům taktu. Zatím neví, co takt znamená, 

vyučování probíhá nápodobou. Dobrým cvičením pro děti je cvičení s názvem 

trojkrok, kde děti musí nejprve tleskat na první, těžkou dobu. Korepetitor jim 

ze začátku pomáhá, ale časem děti zvládnou tleskat sami a přidávají ke cvičení 

i nohy. Na první dobu jedna noha vykročí a zbylé dvě, lehké doby, přidupávají.  

 

8.4.2.1 Cvičení s měděnými hůlkami 

Od třetí třídy děti také pracují s měděnými hůlkami. Dětem tyto cvičení 

pomáhají ve fyzické zdatnosti, vyrovnanosti, učí se pracovat s tělem 

a koordinovat sebe sama. Zde korepetitor hraje jednoduchou improvizaci podle 

cvičení na „odvahu, šikovnost a chytrost“. Jsou to většinou cvičení na čtyři takty. 

Každý takt obsahuje jednu část cvičení, které se dalším taktem opět opakuje. 

Tato cvičení dělají děti od třetí do čtvrté třídy, ve čtvrté třídě se do cvičení 

přidávají náročnější prvky.  

Ve třetí třídě jsou většinou hůlky připravené již před začátkem hodiny, jsou 

rozložené na zemi do tvaru slunce (hůlky jsou paprsky sluníčka). Hůlku si bere 

vždy skupinka dětí se stejnou barvou halen. Korepetitor hraje rozložené akordy 

přes tři oktávy směrem nahoru (děti zvednou ruce do vzduchu), následně tyto 

akordy zahraje směrem dolů (děti směrují ruce k hůlkám a každý si jednu vezme). 

Korepetitor zopakuje rozložené akordy opět směrem nahoru, děti zdvihnou oběma 

rukama hůlku do vzduchu, a jakmile slyší akordy směrem dolů, vrací se na svá 

místa a hůlku směrují směrem k zemi. Tímto způsobem si každá skupinka dětí 

bere svou hůlku.  



59 

 

 

 

 Cvičení „odvahy“ 

 

 

Zde vidíme zapsanou improvizaci korepetitora na cvičení „odvahy“. Žáci mají 

měděnou hůlku v libovolné ruce, jakmile melodie stoupá vzhůru, stoupá i jejich 

hůlka. Když se ozve nejvyšší nota, děti hůlku pustí a na půlové noty hůlku opět 

chytnou. Hlavním cílem je hůlku pustit v přesně určenou dobu a opět ji chytit.  

  

 

 

 Cvičení „šikovnosti“ 

Děti drží hůlku ve zkřížených rukách, a jakmile slyší první čtyři tóny (d-a), 

„rolují“ hůlkou směrem dolů, v dalším taktu hůlku opět „narolují“ nahoru. 

Toto cvičení je pro třetí třídu těžší, protože musí hůlku „rolovat“ na prsou 

ve zkřížených rukách. Je to cvičení, které potřebují k výkonu dalších cviků 

ve čtvrté třídě.  
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 Cvičení „výtah“ 

Zde musí být korepetitor v plné pozornosti a sledovat žáky, protože hraje 

hlavně podle nich. Děti vynesou hůlku v rukách nad sebe, nechají ji sklouznout 

po rukách až k hlavě a následně skloní ruce směrem dolů a hůlka jim po nich 

sklouzne až k dlaním, kterýma ji zachytí. Ve čtvrté třídě přidávají těžší cvičení. 

Když děti vynesou hůlku nad sebe a po rukách ji pustí dolů, tak ruce otočí 

dlaněmi směrem dolů, to znamená, že jakmile hůlku spustí směrem k zemi, musí 

ji vyhodit a chytit, jinak by jim spadla na zem. Proto jsou v posledním taktu 

dva akordy ve čtvrťových notách, které značí vyhození a chycení hůlky. 

 

Tato cvičení se zdají být velice jednoduchá, ale vůbec tomu tak není. Děti 

musí být velmi zkoncentrované, musí cvičit a pracovat s hůlkou přesně 

podle hudby a zároveň dávat pozor, aby jim hůlka nespadla a někoho nezranila. 

Pro korepetitora je to také náročné, většinou nehraje podle předepsaných not, 

ale spíše improvizuje, protože musí neustále sledovat žáky, když pracují, převážně 

když vyhazují a chytají hůlky.  

 

8.4.3  Čtvrtá třída 

Zatímco ve třetí třídě pracují děti hlavně s hláskovou eurytmií, ve čtvrté třídě 

se více zaměřují na tónovou eurytmii a jsou zde velice zajímavá cvičení.  

Čtvrtá třída je pro žáky zlomovým okamžikem, protože v tomto období 

se v dětech probouzí jejich osobnost, prochází velkou proměnou a uvědomují 

si vlastní individualitu. Proto se ve čtvrté třídě např. v Matematice učí zlomky, 

v Pracovních činnostech křížkový steh a vše, co souvisí s lámáním.  
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8.4.3.1 Cvičení s dřevěnými kouličkami 

K tomuto cvičení se používá hudba zapsané improvizace
22

. Skladba má 

16 taktů a každé čtyři takty se mění délky not. I zde v přeneseném významu 

dochází ke zlomkům. Nejprve se děti učí vyhazovat kouličku do vzduchu před 

sebe podle toho, jaké délky not korepetitor hraje. Skladba začíná celými notami, 

po čtyřech taktech se hrají noty půlové, následně noty čtvrťové a nakonec 

osminové. Když si děti hudbu několikrát poslechnou a u toho provádí toto cvičení, 

můžou přidat nohy. Ty ovšem chodí neustále čtvrťové noty. Pro některé děti 

to není moc náročný úkol, protože korepetitor sice hraje v hlavním hlase různé 

délky not, ale doprovodný hlas je celý napsán ve čtvrťových notách.  

Jakmile mají děti házení kouličkami podle délek not dobře zautomatizované, 

přichází na řadu těžší část. Je potřeba, aby žáci dokázali délky not převést 

i do chůze, proto se děti učí délky not chodit. Následně předvádí s kouličkami 

a s kroky kánon, přičemž klavírní doprovod hraje stále stejné noty. První čtyři 

takty děti vyhazují kouličku na noty celé. V dalších čtyřech taktech vyhazují 

kouličku na půlové noty, ovšem nohy kráčí noty celé. Poté hází čtvrťové noty, 

ale nohy kráčí noty půlové a nakonec ruce předvádí osminky, zatímco nohy 

čtvrťové noty. Celá skladba se dvakrát opakuje, aby mohly nohy chodit osminové 

noty, a ruce opět hází noty celé. Toto cvičení je hodně náročné, ale děti to velmi 

často dokážou.  

V dalším pokračování tohoto cvičení se děti rozdělí na čtyři skupinky 

po čtyřech a rozestoupí se podle obrázku.  

                                                           
22

 Viz příloha č. 1 
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Děti, které jsou nejblíže ke středu, chodí a hází celé noty. Žáci, kteří stojí 

vedle, hází noty půlové. Předposlední děti v řadě vytváří čtvrťové noty a poslední 

žáci představují noty osminové. Každé čtyři takty se vždy jednotlivé skupinky 

postupně posunou dopředu, na místo svých spolužáků.  

 

Toto cvičení je velmi efektní i proto, že na sobě žáci mají barevné haleny, 

a velmi často je toto cvičení předváděno při různých příležitostech 

(např. na slavnostech).  

 

Rozmístění žáků při cvičení s kouličkami (4. třída) 

 

8.4.3.2 Hudební cvičení  

Dalším cvičením je cvičení na melodii, takt a rytmus. Zde bude část třídy 

předvádět rytmus, další část melodii a poslední část takt. Děti cvičí na skladbu 

G. F. Handela Gavotte in G
23

. Skladba je ve 4/4 taktu a začíná předtaktím. 

Toto předtaktí bývá pro žáky problematické hlavně v předvádění taktu. Nejdříve 

se společně učí melodii, následně takt a nakonec rytmus. Při melodii stojí žáci 

v kruhu a ukazují výšku tónů rukama před tělem nebo pomocí hůlek.  

                                                           
23

 Viz příloha č. 2. 
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Ukázka melodie žáky 6. třídy 

 

Takt vydupávají nohama, první, těžkou dobu vykročí pravou nohou a zbylé 

tři doby vyťuknou špičkou. Většinou si děti sami vymýšlí, jakým způsobem takt 

předvedou. Rytmus předvádí všichni společně, přičemž jeden vede celou třídu 

a ostatní žáci chodí v řadě za sebou. Jakmile mají rytmus plně zautomatizovaný, 

vedoucí žák zavede všechny děti do tvaru osmičky.  

Po čase předvádí takt, rytmus i melodii najednou tak, že čtyři děti předvádí 

takt ve formě čtverce a každý žák je v jednom rohu tohoto čtverce. Uprostřed 

čtverce stojí většinou dvě – čtyři děti, které ukazují melodii a všichni ostatní 

předvádí chůzí rytmus. Stejně jako cvičení s kouličkami je toto cvičení velice 

efektní, takže se často předvádí na vystoupeních. Na následujícím schématu 

vidíme rozmístění jednotlivých žáků, kteří předvádí takt, melodii a rytmus.  
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8.4.3.3 Geometrické obrazce v prostoru – čtverec  

Ve čtvrté třídě se žáci začínají učit v Matematice základy geometrie. Proto je 

i zde v Eurytmii výuka některých geometrických obrazců. Ve čtvrtém ročníku se 

učí principům čtverce. Cvičení využívá skladbu Arabesque op. 100, 

no. 2 od německého skladatele a pianisty 19. století Friedricha Burgmüllera
24

. 

Žáci jsou rozděleni do skupinek po čtyřech a každá skupinka si stoupne v prostoru 

do tvaru čtverce.  

V prvních dvou taktech této skladby zazní čtyři akordy ve čtvrťových notách, 

žáci si těmito akordy upevní své místo tím, že akordy vytleskají nebo vydupou. 

Následně slyšíme čtyři takty, ve kterých zní osminové noty. Tyto čtyři takty 

pro děti znamenají čtyři cesty a čtyři strany čtverce. Každý ve čtverci proběhne 

všemi stranami čtverce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka žáků 4. třídy – čtyři cesty ve čtverci 

 

V dalších čtyřech taktech si vymění všichni ve čtverci místo tak, že se vymění 

ti, kteří stojí naproti sobě. Při výměně je důležité, aby si žáci nekřížili cestu. 

                                                           
24

 Viz příloha č. 3.  
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To docílí jedině tím, když všichni půjdou rovně, stejnou rychlostí a každý dá 

přednost tomu, který stojí po pravé straně. Tuto výměnu žáci sami zkouší a snaží 

se přijít na to, aby se navzájem nekřížili. V dalších osmi taktech žáci vymýšlí 

různé formy a cviky, které už umí a snaží se je dosadit do těchto taktů. Musí 

přemýšlet tak, aby to ladilo s hudbou (např. rychlé noty – rychlý pohyb apod.) 

a zároveň musí skončit přesně na hudbu, protože po těchto osmi taktech se opět 

opakují čtyři cesty ve čtverci a výměny spolužáků, kteří stojí naproti.  

 

8.4.4 Pátá třída 

V pátém ročníku se žáci zabývají tónovou i hláskovou eurytmií. Učí 

se principům taktu, novým geometrickým obrazcům a pokračují ve cvičení 

s měděnými hůlky. 

 

8.4.4.1 Hudební cvičení 

Velice dobrým hudebním cvičením je rozpoznávání taktů. Tato skladba je 

zapsaná improvizace korepetitora. Žáci předvádí 2/4, 3/4 a 4/4 takt. Ve 2/4 taktu 

jsou 4 takty, na každý jeden takt jsou určené dva kroky a jedno tlesknutí. První 

takt vyjde žák jednou nohou směrem dopředu, udělá dva kroky a tleskne na první 

dobu. Dalším taktem se dvěma kroky vrátí zpět na původní místo a tleskne 

na druhou dobu. Ve třetím taktu tleskne žák opět na druhou dobu a udělá dva 

kroky dopředu a v posledním taktu udělá dva kroky dozadu a tleskne na první 

dobu. Toto cvičení je vytvořeno tak, aby žák postupně tleskl na všechny doby 

a následně vytleskal doby pozpátku. (např. 1234 4321). 
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Na stejném principu je založený také 3/4 a 4/4 takt, přičemž u 3/4 taktu je 

zapsáno šest taktů a žáci dělají tři kroky dopředu a dozadu a 4/4 takt má osm taktů 

a chodí se čtyři kroky tam a zpět. Mohli bychom klidně pokračovat s žáky 

na 6/4 takty apod., vždy se ale musí zvětšit i počet taktů tak, aby žáci mohli 

tlesknout na všechny určené doby. Největší problém mají žáci s prvními čtyřmi 

takty, kde tleskají ve 2/4 taktu rychle po sobě. Pro lepší pochopení přikládám 

noty, vekterých je přesně zapsané, na kterou dobu děti tlesknou
25

.  

 

8.4.4.2 Cvičení s měděnými hůlkami 

V páté třídě žáci hodně pracují s hůlkami a s nimi spojeným rytmem, 

lehkými a těžkými dobami v taktu, prvními dobami v taktu a básnickými stopami. 

Velice zajímavé je to, jakým způsobem si žáci rozdávají hůlky. Hraje jim k tomu 

skladba L. van Beethovena (Ecossaise no. 305), která je ve 2/4 taktu. Žáci stojí 

v kruhu a uprostřed stojí jeden z nich. Drží v ruce určitý počet hůlek a vždy 

na první, těžkou dobu hází jednu hůlku jednomu spolužákovi. První čtyři takty 

jsou pro žáky jednodušší, protože na první dobu zní čtvrťová nota, takže žák ví, 

že na tuto dobu má házet hůlku. V dalších taktech ovšem zaznívají noty 

osminové. Zde mívají žáci problémy a často čekají až na další čtvrťovou notu, 

aby mohli házet hůlkou.  

 

 Další cvičení je založené opět na házení hůlek podle určitého rytmu. 

V páté třídě se děti učí tzv. anapest, což je trojslabičná vzestupná metrická stopa. 

První dvě doby jsou krátké a poslední je dlouhá. Žáci hází hůlky ve dvojicích, 

přičemž na první dvě doby si přehodí hůlku z jedné ruky do druhé a zpátky 

a na dlouhou dobu hodí hůlku spolužákovi naproti sobě a přitom od něj chytí letící 

hůlku. Cvičení není vůbec jednoduché, v první fázi se učí správně s hůlkou 

pracovat a házet, je zde i možnost zranění, jelikož jsou hůlky relativně těžké a při 

špatném zacházení nebo hození mohou někoho poranit. Proto je velmi důležité, 

aby byli žáci koncentrovaní, velká odpovědnost je i na vyučujícím, který celou 

třídu neustále sleduje a koriguje. Zde žákům většinou nehraje žádná hudba, 

                                                           
25

 Viz příloha č. 4. 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/metricky
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ale korepetitor hraje na buben a žákům určuje přesné metrum. Vždy na čtyři doby 

zní dvě krátké a jedna dlouhá doba. Časem zkouší další možné varianty házení 

(dlouhá – krátká – krátká nebo krátká – dlouhá – krátká). Děti mají často problém, 

jakmile mají házení ukončit, protože brzy přestanou vnímat daný rytmus a vrátí 

se k původnímu (krátká – krátká – dlouhá). Při tomto rytmu se ovšem končí 

dlouhou, ale u zbylých dvou musí žáci skončit krátkou.  

 V další fázi tohoto cvičení hraje žákům hudba Leopolda van der Palse 

s názvem Planetentanz
26

, na kterou děti hází hůlky stejným způsobem (krátká – 

krátká – dlouhá). Sudý počet žáků stojí v kruhu, vždy otočená dvojice naproti 

sobě a po domluveném počtu hodů hůlky se otočí na souseda a hází s ním. Žáci 

si sami vymýšlí různé varianty (např. 54321 – tzn., že si žák pětkrát přehodí hůlku 

s jedním spolužákem, následně se rychle otočí a čtyřikrát hodí hůlku dalšímu 

spolužákovi atd.) 

 

8.4.4.3 Geometrické obrazce v prostoru - pentagram 

  Dalším cvičením je cvičení pentagramu neboli pěticípá hvězda, 

nakreslená pěti přímými tahy. Korepetitor většinou improvizuje a hraje 

pět různých akordů, jako pět cest z prvního vrcholu až do posledního. Třemi 

kroky (jedním akordem se třemi obraty) projde žák vždy jednu cestu. V poslední 

fázi cvičení stojí v každém vrcholu jeden žák a všichni společně prochází třemi 

kroky všechny cesty.   

 

8.4.5 Šestá třída 

V šesté třídě se žáci zabývají těžšími geometrickými obrazci a formami. 

Zároveň se zde učí správnému pochopení taktu, lehkých a těžkých dob 

a správnému metrickému cítění.   

 

                                                           
26

 V překladu Tanec planet. 
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8.4.5.1 Rytmické rozcvičení 

Prvním popisovaným cvičením se žáci v šesté třídě rozcvičují, musí 

se velmi koncentrovat a přemýšlet nad svou činností. Cvičení je založené 

na čtyřech dobách, které se opakují v osmi taktech. Každým lichým taktem žáci 

vyjdou čtyři kroky směrem dopředu a v sudém taktu udělají čtyři kroky 

zpátky,přitom tleskají na určené doby. V prvních dvou taktech tleskají na první 

doby, v dalších dvou taktech tleskají na druhou dobu. Poté na třetí dobu a nakonec 

na čtvrtou dobu. V praxi to vypadá tak, že žáci vyjdou dopředu, udělají čtyři 

kroky a zároveň tlesknou na první dobu, čtyři kroky udělají také zpátky na místo, 

ze kterého vycházeli a přitom opět tlesknou na první dobu. Poté vyjdou a udělají 

čtyři kroky dopředu, ale tlesknou na druhou dobu. Při cestě zpět opět tlesknou 

na druhou dobu. Stejný princip je i při tleskání na třetí a čtvrtou dobu.  

Je velmi důležité, aby žáci chodili v naprosto přesném rytmu. K tomuto 

cvičení se opět používá buben, který všechny žáky drží ve správném rytmu. 

Následně toto cvičení provádí v kánonu, přičemž vychází jeden žák a po čtyřech 

dobách vychází další. Ten žák, který se cvičením začal, skončí jako první, 

a po něm postupně i ostatní, v momentě, kdy vychází poslední spolužák. 

Toto cvičení je velmi náročné, protože jakmile jeden žák udělá chybu, je velká 

pravděpodobnost, že se celé cvičení rozpadne a zároveň musí všichni žáci chodit 

ve stejném tempu.  

 

8.4.5.2 Geometrické obrazce v prostoru - trojúhelník 

 Přibližně v polovině školního roku se žáci v geometrii učí trojúhelníky, 

vepsanou a opsanou kružnici. Eurytmie na výuku geometrie navazuje a učí děti 

geometrii v prostoru, přesněji geometrický útvar trojúhelníku. Je zapotřebí devět 

žáků, kteří v prostoru vytvoří tři trojúhelníky, které společně tvoří jeden velký 

trojúhelník.  
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K tomuto cvičení se využívá skladby Leopolda van der Palse, která je 

určena právě pro toto cvičení
27

. Skladba je napsaná ve 3/4 taktu. V prvních třech 

taktech žáci v malých trojúhelnících projdou třemi kroky tři cesty, neboli projdou 

postupně podle hudby třemi stranami trojúhelníku. V následujících třech taktech 

následují výměny všech tří trojúhelníku. Žáci v prostoru kreslí vepsanou 

a opsanou kružnici velkého trojúhelníku. Opsaná kružnice se skládá ze tří vrcholů 

velkého trojúhelníku, takže si tito žáci vymění místo a přesunou se na vrchol, 

který je nalevo od nich. Všichni ostatní žáci tvoří z velkého trojúhelníku kružnici 

vepsanou. Ti si také vymění místo tak, že projdou tuto kružnici směrem doleva 

a zastaví se na místě ob dva spolužáky. Těmito kroky si všichni navzájem 

vyměnili místa a zároveň vznikly opět stejné trojúhelníky, ovšem žáci jsou 

posunutí o jeden malý trojúhelník.  

 

                                                           
27

 Viz příloha č. 5. 
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Velice zajímavou součástí Eurytmie, kterou si žáci osvojí, je koordinace 

a práce se svým tělem, cílem tohoto učení je sladit a uklidnit svou mysl a tělo. 

Jak již bylo řečeno, žáci pracují s měděnými hůlkami, které ovšem nevyužívají 

pouze na házení nebo různé pohyby. Žáci se učí správnému postavení těla a hlavy 

tak, že si hůlku položí na hlavu a hůlka jim na místě zůstane i při pomalém 

pohybu a některým žákům i při sednutí či lehnutí. Při cvičení žákům hraje skladba 

Chaconne od J. K. F. Fischera. Hudba je zde spíše pro dokreslení situace 

a úplnému uklidnění, jelikož je hudba velmi pomalá a korepetitor ji hraje 

pianissimo.  

 

                                    Práce žáků v 6. třídě 

Kromě pokládání hůlky na hlavu si ji také drží pomocí balancování 

ve svislé poloze na předním článku ukazováčku. S hůlkou na prstu postupně chodí 

dopředu i dozadu.  

 

8.4.4 Sedmá třída 

Sedmým ročníkem pro mnohé žáky předmět Eurytmie končí, proto mají 

na konci roku představení pro učitele, rodiče i ostatní žáky školy. V posledním 

ročníku provádí žáci mnohá cvičení spíše z hláskové eurytmie. Velmi často 



71 

 

vytváří pohybové formy, založené na básních různých spisovatelů. Objevuje 

se zde hlásková eurytmie, cvičení s hůlkami a mnohé formy a obrazce v prostoru.  

Jedním ze zásadních cvičení, které se v sedmé třídě učí, jsou básnické 

stopy, tvořené jambem, daktylem, trochejem či anapestem. Jamb je dvouslabičná 

básnická stopa, tvořena z první nepřízvučné a druhé přízvučné slabiky, 

neboli krátké a dlouhé. Trochej je přesný opak jambu, tedy první slabika je 

přízvučná a druhá nepřízvučná. Daktyl je tříslabičná básnická stopa, skládající 

se z jedné přízvučné a dvou nepřízvučných slabik, neboli z dlouhé 

a dvou krátkých, opakem je anapest. Žáci na tyto rytmy hází hůlky sobě 

nebo spolužákům, nebo se pohybují podle těchto rytmů v různých formách.  

 

Velmi důležitým cvičením na vnímání hudby je i cvičení s názvem 

vodopád. Pro výkon potřebují žáci měděné hůlky a skladbu Leopolda van der 

Palse, která je opět napsaná pro tento druh cvičení. V prvních dvou taktech 

melodie stoupá nahoru, proto žáci vynesou svou hůlku nad hlavu, následně opět 

dva takty melodie klesá a žáci svou hůlku pustí za hlavou, ruce musí velmi rychle 

dát za sebe a letící hůlku opět chytit. Není to zas tak těžký úkol, ale po čase tvoří 

různé formy a hůlku pouští a následně chytají i v pohybu. Zde je potřeba velké 

koncentrace a také rychlosti.  
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Závěr 

Tato práce se zabývá waldorfskou pedagogikou, přesněji Waldorfskou 

školou v Brně. Za cíl si určila výuku předmětu Eurytmie, který se vyučuje pouze 

na waldorfských školách. Nejprve jsme se zabývali významem alternativní 

pedagogiky a s ní spojené některé alternativní typy škol. Práce se primárně 

zabývala Waldorfskou školou v Brně, principy, které jsou na této škole využívány 

a základní metodické, učební postupy. V hlavní části práce jsme se zabývali 

hudbou a Hudební výchovou na waldorfské škole a následně, ve spojení s hudbou, 

předmětem Eurytmie. Člověk, který eurytmii nezná a přišel by na představení, 

by si mohl myslet, že jde o výrazový, moderní tanec. Není tomu ovšem tak. 

V eurytmii se vše to, co slyšíme, slova nebo hudba, převádí do pohybu. 

Pro každou hlásku je vymyšlen specifický pohyb přesně podle toho, jak tato 

hláska zní, žáci pak předvádí některá vhodná písmena ve slovech tak, aby tyto 

pohyby dávaly smysl slovům. Například při slově „neřeknu“ zkříží ruce na prsou, 

což je samohláska „E“. Zkřížením rukou ukazují hlásku „E“, ale zároveň nám 

to signalizuje zápor.  

Eurytmie je velmi náročný, ale obohacující předmět. Učí správnému 

držení a koordinaci těla, je zde potřeba spolupráce celé třídy, ale i jednotlivců 

a velká koncentrace na některá cvičení. Podle Rudolfa Steinera má eurytmie 

léčivé účinky oproti jiným tanečním uměním. Je zde zapotřebí sladit duši i tělo, 

proto se eurytmie specializuje i na léčení některých duševních a fyzických 

onemocnění.  

 K eurytmii mám blízký vztah, protože na Waldorfské škole v Brně již delší 

dobu korepetuji právě v předmětu Eurytmie. Mimo jiné jsem zde vykonávala 

učitelskou praxi v Hudební výchově, takže mám s dětmi velmi dobrý vztah a jsem 

zapojena do dění na této škole. Pro mě to byla obohacující zkušenost a musím 

uznat, že waldorfská škola pracuje se svými žáky odlišným způsobem 

než na klasické základní škole. Žáci zde mají prostor pro vyjádření svých názorů, 

učí se samostatnosti a spolupráci a k učitelům mají velmi blízký vztah. 

Neznamená to ovšem, že by zde panovala „volná výchova“ a žáci by si dělali to, 

co chtějí. Všichni mají určené podmínky a pravidla chování a žáci to respektují. 

Všechny výchovné problémy nejprve řeší učitel se žákem, kdy probíhá dlouhá 

diskuze a žák sám musí říci, co dělá špatně a pokusit se domluvit s vyučujícím 
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na nápravě. Až následně, v případě nedodržení pravidel, stanovených žákem 

ve spolupráci s učitelem, se problémy řeší s rodiči. Celkový přístup k dětem 

se mi zamlouvá a ve své budoucí praxi bych tento přístup chtěla realizovat také.  

 V práci jsem popisovala výuku jednotlivých ročníků v předmětu Eurytmie, 

jelikož jsem korepetovala ve všech ročnících a mám přístup k notovým 

materiálům a informacím. Postupně jsem ovšem svým pozorováním zjistila, 

že toto pohybové umění neučí žáky pouze práci se svým vlastním tělem, vnímání 

mluveného slova a hudby. Žáci se učí i spolupráci, samostatnosti, toleranci 

a zodpovědnosti za své činy, což jsou velmi důležité schopnosti, které budou 

aplikovat a budou pro ně potřebné celý život.  
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Resumé 

Tato diplomová práce popisovala waldorfskou pedagogikou, vymezila 

hlavní znaky a dále se zabývala hudbou na tomto typu školy. Pozornost věnovala 

předmětu Eurytmie, který se vyučuje pouze na waldorfských školách. Práce zde 

vysvětlila princip tohoto předmětu, učební látku v jednotlivých ročnících 

a věnovala se hlavně těm oblastem Eurytmie, které jsou spojeny s hudbou.  

 

 

Summary 

This diploma thesis dealt with Waldorf type of education. It set main 

characteristic features and focused on music on this type of school. The work 

drew attention to the subject of Eurhythmy that is taught solely on Waldorf 

schools. The thesis explained the principal of the subject, its matter in individual 

grades and focused especially on those areas of Eurhythmy that are connected to 

music. 
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Seznam notových příloh: 

 

Příloha č. 1: Zapsaná improvizace ke cvičení s dřevěnými kouličkami pro 4. třídu 

Příloha č. 2: G. F. Handel: Gavotte in G – cvičení na melodii, takt a rytmus 

pro  4. třídu 

Příloha č. 3: Friedrich Burgmüller: Arabesque op. 100, no. 2  – cvičení pro 

geometrický obrazec čtverec pro 4. třídu 

Příloha č. 4: Zapsaná improvizace na cvičení taktů pro 5. třídu  

Příloha č. 5: L. van der Pals – cvičení pro geometrický obrazec trojúhelník pro 

7. třídu 
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