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Přehled článků

publikovaných v časopisu Člověk a výchova 
v letech 2007 až 2009

Milí čtenáři časopisu Člověk a výchova,

když jsme před třemi lety v novém redakčním složení obnovili 
vydávání časopisu, připravili jsme tehdy pro Vás (v č. 1/2007) 
přehled všech článků, které zde dosud byly publikovány.
V posledním čísle připraveném stávající redakcí na tento počin 
navazujeme a přinášíme přehled statí vydaných v minulých 
dvanácti číslech časopisu. Seznam je opět pro usnadnění Vaší 
orientace tematicky rozdělen do několika oddílů. V rámci 
jednotlivých oddílů jsou texty řazeny abecedně podle příjmení 
autora. Za jménem autora najdete název článku, číslo a ročník 
časopisu a příslušné stránky. Na závěr seznamu jsme zařadili 
přehled Studánek vydaných jako příloha časopisu Člověk 
a výchova a přehled jednotlivých témat časopisu.
Doufáme, že vám tento seznam poslouží při vyhledávání 
zajímavých článků, které jsme pro Vás s radostí připravovali.

Za redakci Radomil Hradil
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AnthroPosofie, PedAgogikA, vývoj ČlověkA Y

Bauer, hermann: opovážlivost astronomie. 4/2009, s. 12 – 14
Bejšáková, Pavla (podle daniela Wirze): vyprávění o zvířatech. 4/2008, s. 17 – 24
Bergmann, gottfried: Botanický deník. 1/2009, s. 42 – 45
Boogerd, Cornelis: Mírová pedagogika na příkladu židovsko-arabské waldorfské školky 

ein Bustan v izraeli. 4/2008, s. 54 – 57
Boogerd, Cornelis: sedm učebních procesů a vývoj dítěte. 3/2009, s. 47 – 52
Bosse, dankmar: Člověk na počátku. 2/2009, s. 28 – 32
Bosse, dankmar: nakonec člověk. 4/2009, s. 5 – 8
Bosse, dankmar: Člověk: začátek nebo konec? 2/2009, s. 25 – 28
Bühler, Walther – schütze, Alfred: Mít čas. 4/2007, s. 25 – 28
Cílek, václav: Posvátná krajina. 2/2008, s. 10 – 13
dvořáková, tereza: Moc a bezmoc vychovatele – práce s naší agresí. 3/2007, 

s. 49 – 50
hepp, karl-ludwig: smetanka a řeřišnice. 1/2009, s. 22 – 25
hradil, radomil: Polemika s darwin(ism)em. 2/2009, s. 17 – 23
hradil, radomil: Země jako umělecké dílo. Projekty johanesse Matthiessena. 3/2007, 

s. 10 – 17
kemme, Udo: kroky k pochopení krajiny. hlediska k osázení školního pozemku. 2/2008, 

s. 19 – 23
kočová, Monika: krátká poznámka se spolupráci s rodiči v naší škole. 3/2009,  

s. 36 – 38
krček, josef: lidová píseň. 1/2007, s. 7 – 14
kubíčková, Miluše: jak může waldorfský učitel obnovovat své síly. 4/2007, s. 4 – 7
kummer, karl-reinhard: Co je pozornost a co se děje, když se jí nedostává? 3/2009, 

s. 17 – 22
kunderová, helena: Pravda barvy. 1/2007, s. 38 – 39
loebell, Peter: smysl pro krásu a tělesné prožívání. 1/2009, s. 36 – 42
Matthiesen, johannes – stewart, david: Moudrost stvoření u Aboriginců v Austrálii. 

3/2007, s. 18 – 23
Mílek, Petr: Chronická únava – příběh. 4/2007, s. 19 – 25
Mílek, Petr: syndrom vyhoření. 4/2007, s. 14 – 18
Mílková, eva: lMd, sPUCh, Adhd – zkratky, ukrývající neúspěchy a utrpení mnoha 

dětí. 3/2009, s. 3 – 10
Mílková, eva: Moc a bezmoc vychovatele. 4/2007, s. 38 – 40
Pleštil, dušan: Člověk a zvíře. Waldorfská pedagogika a biologie svobody. 4/2008, 

s. 4 – 10
Pleštil, dušan: o živých pojmech. 1/2009, s. 5 – 12
rohrbach, klaus: „ono je vlastně všechno etika…“ výuka etiky ve waldorfské škole. 

3/2008, s. 25 – 30
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ronner, stefan: děti, které bručí. Proč nedovedou zpívat a jak jim můžeme pomoci. 
1/2007, s. 14 – 17

ronovský, vít: evoluce a inteligentní design. 2/2009, s. 23 – 25
schad, Wolfgang: darwin a náhoda. 2/2009, s. 32 – 34
sirotková, hana: syndrom vyhoření. Prožitek vyčerpání u pomáhajících profesí, tedy 

i učitele. 4/2007, s. 9 – 12
steiner, rudolf: entusiasmus jako zdroj síly. 4/2007, s. 7 – 8
Špičková, dana: Pohovor o dítěti v Základní škole a střední škole waldorfské v Praze 

na opatově. 3/2009, s. 27 – 31
schad, Albrecht: touha po iniciaci. 3/2008, s. 16 – 20
schad, Albrecht: vzdělávací hodnota přírodovědeckého vyučování. 4/2008, s. 35 – 40
suchantke, Andreas: ekologický impuls waldorfské pedagogiky. 1/2008, s. 13 – 21
Švec, jiří: eurytmie: srdce. 2/2009, s. 44 – 45
Švec, jiří: Pokus o eurytmický rozbor slova plíce. 3/2009, s. 58 – 59
Švec, jiří: Pokus o eurytmický rozbor slova žebra. 4/2009, s. 19 – 20
Švec, jiří: synkritická metoda. 4/2009, s. 15 – 19
votavová, daniela: Moje cesta k výtvarné terapii aneb hledání, nacházení, ověřování 

a stále nové otázky. 3/2009, s. 23 – 27
votavová, daniela: Příspěvek k „pohovorům o dítěti“ – studium výtvarných projevů 

žáků. 3/2009, s. 31 – 35
Westermeier, ernst: Poruchy čtení a psaní – jak je chápat. 3/2009, s. 11 – 16
Wiechert, Christof: o setkávání a umění učit (se). 2/2007, s. 30 – 32
Wirz, daniel: náčrty na cestě k novému chápání přírody: rostliny. 1/2009, s. 25 – 30
Zech, Markus Michael: …lidský život sám v sobě nese zárodek své budoucnosti. 

4/2007, s. 31 – 33
Zech, Michael M.: těhotný svým já. Pedagogika v přechodu od dětství k mládí. 

3/2008, s. 21 – 25
Zimmermann, heinz: Co je vzpruhou v učitelském povolání. 4/2007, s. 12 – 14
Zuzák, tomáš: Pomoc, mé dítě je v pubertě! 3/2008, s. 13 – 16

MetodiCké texty k výUCe PředMětů Y

Bačuvčíková, Petra: Máme ve třídě cizince. 2/2007, s. 25 – 26
Bílá, kateřina: ekologické výukové programy na sluňákově. 1/2008, s. 45 – 49
Brakel, johannes f.: sloni. 4/2008, s. 28 – 31
gažiová, jana – dvořáková, kateřina: roční stoly. 1/2008, s. 21 – 22
grohmann, gerbert: Čtení z Botanické čítanky. 1/2009, s. 16 – 22
grohmann, gerbert: Medvěd hnědý. 4/2008, s. 24 – 27
gugerelová, Alexandra – ritschelová, katharina: Zahrada pro děti. 1/2008, s. 43 – 45
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hattanová, Adéla: ekologická (environmentální) výchova: výběrová bibliografie 
z informačních zdrojů k ekologické výchově. 2/2008, s. 40 – 45

hattanová, Adéla: epocha poetiky v 10. ročníku waldorfského lycea v Praze. 2/2007, 
s. 13 – 17

hattanová, ludmila – hradilová, lucie: Zahradní jezírko. Ukázky z ročníkové práce 
žákyně 8. třídy WŠ. 1/2008, s. 34 – 4é

havlíčková, Alena: epocha polních prací ve 3. a 4. ročníku v Písku. 1/2008, s. 28
holzachová, Almut: nauka o rostlinách a výcvik smyslů. 1/2009, s. 30 – 36
hradil, radomil (podle Malte schuchardta): epocha humoru v 9. třídě. 2/2007, s. 21 – 25
hradil, radomil: Možnosti vytváření zajímavých biotopů. 1/2008, s. 40 – 42
hradilová, lucie: labyrint a krajina. 2/2008, s. 60 – 61
hradilová, lucie: tvořivý sloh aneb zastavení nad malými traktáty a scénáři. 2/2007, 

s. 17 – 20
kožíšková, yveta: Pokusy s vodou pro děti. 1/2008, s. 52 – 54
kožíšková, yveta: Pokusy s vodou pro děti – dokončení. 2/2008, s. 28 – 32
kožušník, Břetislav: literatura na střední škole. 2/2007, s. 8 – 13
kožušníková, helena: Z vyučování hudební výchovy na waldorfském lyceu. 1/2007, 

s. 17 – 31
kropáč, Marek: geometrie a její propojení s kreslením a modelováním. 2/2009, 

s. 51 – 53
kropáč, Marek: několik postřehů z mé práce s dětmi se specifickými poruchami učení. 

3/2009, s. 38 – 40
kubištová, Zuzana: Život pražských dětí v přírodě a epocha polních prací. 1/2008, 

s. 23 – 25
liebendörfer, Walter: Příroda v člověku – člověk v přírodě. epocha ekologie v 9. třídě. 

2/2008, s. 6 – 10
ostřížek, kristian: na podzim je pole holé, v něm se zrnko skrývá dole. 1/2008, 

s. 26 – 28
Picht, Benedikt: Bajky a příběhy o zvířatech. vyprávění ve druhé třídě. 4/2008, 

s. 11 – 14
Picht, Benedikt: První nauka o rostlinách ve waldorfské škole. 1/2009, s. 12 – 16
Pleštil, dušan: výchova k péči o životní prostředí. Pedagogické know – how 

waldorfských škol. 1/2008, s. 8 – 12
radecki, Matthias von: darwin a hledání nové etiky. k výuce biologie ve 12. třídě. 

4/2009, s. 9 – 11
rohde, dirk: Přehled živočišné říše. epocha zoologie ve 12. třídě. 4/2008, s. 40 – 45
Uhříčková, Alena: environmentální vzdělávání na lipce. 1/2008, s. 50 – 51
Weimer, josef: Cesty pro děti. Prožívání přírody na školním pozemku. 1/2008, 

s. 30 – 34
Wirz, daniel: Živý přírodopis. 4/2008, s. 14 – 17
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WAldorfské hnUtí, WAldorfské Školy,  Y
AkCe, vZdělávání

Anonym: tak tohle je rovensko. 1/2009, s. 55 – 56
Anonym: Waldorf v Českém rozhlase. 1/2009, s. 57
Anonym: Waldorfské školy ve světě. 4/2007, s. 30
Bařinková, Zuzana – krobotová, Petra: hradec králové: žádné zrno se neztratí. 

2/2008, s. 54 – 56
Beil, Zdeněk: Projekt Centrum inovativního vzdělávání v olomouci. 3/2007, s. 47 – 48
Bejšáková, Pavla: „Pojďte si (s námi) hrát“. informace z červencového semináře 

v Bukovině u Brna. 3/2008, s. 55 – 56
Bejšáková, Pavla: Waldorfské třídy v Praze 6 – dědině letos vstoupily do 2. sedmiletí 

svého života. 4/2007, s. 48 – 50
Berková, dáša: Příbram: Pohled na evropské kultury po stěhování národů. 2/2007, 

s. 45
Bezpalcová, svatava: Masopustní veselí v semilech. 2/2007, s. 44 – 45
Boogerd, Cornelis: Co nového na slovensku. 1/2009, s. 61 – 62
Boogerd, Cornelis: ein Bustan – židovsko – arabská waldorfská školka v izraeli. 

3/2007, s. 44 – 46
Boogerd, Cornelis: vzpomínka na hanse Petera van Manen. 3/2009, s. 61
Boogerd, Cornelis: Zprávy ze slovenska. 4/2007, s. 60
Brynda, jarmil: ekostopa 2009. 3/2009, s. 63 – 64
Brynda, jarmil: k uplynulému řezbářskému sympoziu v Příbrami. 2/2007, s. 49
Czére, Marián: Prázdninové zamyslenie z Bratislavy. 3/2008, s. 52
Czére, Marián: Waldorf na slovensku – škola v Bratislavě. 3/2007, s. 29 – 30
Čápová, jitka: Co nového ve waldorfských školách? Písek. 2/2007, s. 41 – 42
Čápová, jitka: ohledně budov je v Písku živo. 2/2008, s. 56 – 57
Čápová, jitka: Písek: duhové divadlo 2007. 3/2007, s. 60 – 61
Černá, Monika: Pomoc při výcviku slepeckých psů. 4/2007, s. 50 – 51
Černocká, Markéta – sázelová, sandra: rozkvétající žena. 3/2008, s. 20 – 21
dynková, hana: letní seminář s hrou v Brně. 4/2007, s. 52 – 53
dynková, hana: (nejenom) práce s ovčí vlnou. 4/2007, s. 52
dynková, hana: Pojďte si s námi hrát! 1/2007, s. 53 – 55 
geryšerová, Magdalena: vzpomínka na jakoba streita. 3/2009, s. 60
giteva, hana: o projektu eurytmické vzdělávání. 4/2007, s. 55 – 56
hajnová, hana: 19. letní kurz waldorfské pedagogiky v Pardubicích 2009. 3/2009, 

s. 66 – 67
hajnová, hana: Čtvero ročních období – alchymie ročních dob. 4/2009, s. 34
hajnová, hana: dvanáct smyslů s gemmou Alfrink. 2/2007, s. 46 – 47
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hajnová, hana: identita waldorfského mateřského centra. 2/2007, s. 47
hajnová, hana: letní akademie v semilech. 3/2009, s. 65 – 66
hajnová, hana: Pocta panu doktoru johannessi schneiderovi. 3/2008, s. 57
hajnová, hana: semilská rezonance. 3/2007, s. 64
hajnová, hana: semily: trojčlenný pohled na člověka a přírodu. 2/2009, s. 58 – 59
hanáčková, Anežka: Michaelská slavnost z pohledu žákyně 2. C. 4/2007, s. 56
hanousková, helena: Základní škola waldorfská ostrava. 3/2008, s. 46 – 48
havelková, Ľubica: i tak může vypadat spolupráce. 1/2007, s. 48
havelková, Ľubica: společný dům. 2/2007, s. 42 – 44
havelková, Ľubica: společný dům. 1/2009, s. 57 – 58
henchozová, vlasta: Waldorfská martinská slavnost. 1/2008, s. 65
henchozová, vlasta – hanousková, helena: 8. interní setkání waldorfských učitelů 

a vychovatelů v ostravě. 1/2009, s. 59 – 60
hlaváčová, lucie: eurytmie v olomouci. 3/2008, s. 61
holeksová, lenka – ostřížek, kristian: dvě zprávy z olympiády 5. tříd waldorfských 

škol v semilech. 3/2007, s. 62 – 63
hradil, radomil: Anketa: příčiny únavy a jak jí předcházet. 4/2007, s. 28 – 29
hradil, radomil: epocha mediální nauky v Pardubicích. 2/2007, s. 48
hradil, radomil: stromy a planety v opatově – fotoreportáž. 3/2008, s. 58 – 60
jakubů, lucie: Banát. návrat do starých časů. 1/2009, s. 53 – 55
kecová, Alena – lišková, johana: Pobyt v bavorském Prienu am Chiemsee. 2/2008, 

s. 58 – 59
kočová, Monika – trtílková, gabriela: Co nového ve waldorfských školách? ZŠ a sŠW 

Praha. 4/2007, s. 45 – 48
kolektiv: Co nového ve waldorfských školách? Brno. 3/2007, s. 54 – 55
kolektiv: naše jana aneb impuls proměněný v čin. 1/2007, s. 45 – 46
kolektiv: obilí ve 3. a 4. třídě v semilech. 1/2008, s. 29
kolektiv: Projekt „oáza klidu a pohybu“ okliPo. 3/2009, s. 64 – 65
kolektiv: Příbram: Abeceda managementu úspěchu. 1/2009, s. 60 – 61
kolektiv: Život waldorfských tříd v olomouci. 4/2008, s. 62 – 63
konířová, radka: České Budějovice – legenda pokračuje. 1/2008, s. 64 – 65
konířová, radka: divadlo v Českých Budějovicích. 3/2007, s. 55 – 57
konířová, radka: nový přírůstek ve společenství waldorfských základních škol. První 

školní rok v Základní škole waldorfské České Budějovice o. p. s. 3/2008, s. 50 – 52
kopecký, Pavel aj.: Žáci waldorfské školy vyrazili po stopách českých legionářů do 

severní itálie. 3/2008, s. 54 – 55
kortusová, kateřina: ohlédnutí za masopustem v 1. C. 2/2008, s. 57 – 58
kožušník, Břetislav – smolka, ivan: Polemika s argumenty proti waldorfské 

pedagogice. 2/2009, s. 11 – 13
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kožušník, Břetislav – srbová, Markéta: Connectconference 2007. 4/2007, s. 57 – 59
kraemer, Pavel: staré tance a hudba v Příbrami. 1/2007, s. 49 – 52
krásová, renata: eurytmické představení v Praze. 4/2007, s. 54 – 55
kropáč, Marek: ekologická výchova v Čimicích. 1/2008, s. 29
kropáč, Marek: jezdecký kroužek při Základní škole logopedické a Základní škole 

praktické v Čimicích. 4/2008, s. 66
kropáč, Marek: naše vycházky do přírodního parku drahaň – troja. 2/2008, s. 28
kůželová, Miroslava: ohlédnutí za velikonočním trhem v semilech. 3/2007, s. 57 – 58
lánská, eva: grant zvyšování jakosti řízení ve WŠ Příbram. 1/2008, s. 52
lütkenhorst, Angelika: Waldorfská pedagogika v rakousku. 3/2007, s. 35 – 37
Milde, jan: letošní pardubický kurz waldorfské pedagogiky. 4/2009, s. 33
Mílková, eva: léčebně-pedagogický kurs v Praze. 4/2008, s. 65 – 66
Mlčáková, eva: Školní představení v ostravě. 3/2007, s. 23 – 25
němcová, Zdena: Základní škola a střední škola waldorfská. návštěva studentů 

waldorfského lycea. 4/2008, s. 63 – 64
niederhausen, holger: Waldorfské školy jako kulturní faktor. 3/2007, s. 38 – 41
Palkosková, karolína: Pozorování mouchy. 4/2008, s. 33 – 34
Pavlatová, Petra aj.: kovárna ve waldorfské škole v Prienu. 2/2008, s. 59
Petrů, jana: Michaelská slavnost pro první třídu. 4/2007, s. 51
Petrů, jana: Prof. Wolfgang schad: savci a člověk. 2/2009, s. 59 – 60
ostřížek, kristian: Co nového ve waldorfských školách? Příbram. 2/2007, s. 40 – 41
ostřížek, kristian: olympiáda v Příbrami. 3/2009, s. 62 – 63
Pleštil, dušan: Pracovní víkend Pedagogické sekce v dornachu. 4/2007, s. 59 – 60
Převrátil, leoš: ohlédnutí za skončeným projektem esf. 3/2008, s. 53 – 54
rosková, lenka: Afrika nevšedníma očima … nejen v českých školách. 4/2008 

s. 60 – 61
různí: Memorandum. 2/2009, s. 16
rys, Štěpán: Základní škola waldorfská v Praze – jinonicích. 3/2008, s. 48 – 50
sadecká, iveta: Život řeky. 2/2008, s. 27
smolka, ivan: Zpráva o jednáních na MŠMt o změnách školské legislativy. 3/2007, 

s. 65 – 66
Šimek, Petr – smolka, ivan: jak si vedou nové střední školy? semily. Praha. 1/2007, 

s. 47 – 48
Šmahová, Alžběta: návštěva mnichů z indie. 3/2007, s. 25 – 26
Šobová, radka aj.: Co nového ve waldorfských školách? Pardubice. 3/2007, s. 53 – 54
Šperková, lucie: naše nová škola v Brně. 4/2009, s. 34
Šperková, lucie: Pomoc dětí z brněnské 8. W v uprchlickém táboře. 2/2007, s. 36 – 37
Šperková, lucie: rada Asociace waldorfských škol v Pardubicích 29. 3. 2009. 2/2009, 

s. 61
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Šperková, lucie: samostatná škola v Brně. 2/2009, s. 55 – 56
stránská, jana: Waldorfské školy v Anglii. 3/2007, s. 31 – 35
Šťastná, julie: dobrodružství objevování a sebeobjevování. 3/2007, s. 59 – 60
Šťastná, julie: vzhůru do světa, deváťáci! 2/2009, s. 56 – 58
terniaková, rébecca: Waldorfská škola v arabštině. 3/2008, s. 44
trtílková, gabriela: lyrový koncert johna Billinga. 2/2007, s. 45 – 46
václavík, david: Waldorfská pedagogika a náboženství. 2/2009, s. 13 – 15
vaňková, lucie: Pomoc Zemi v Pardubicích. 3/2007, s. 65
veselková, stanislava: japonská výstava v galerii josefa Adamce. 3/2007, s. 50 – 53
vlčková, Milena: naše cesta – inspirace pro nové iniciativy, které chtějí založit školu. 

4/2007, s. 37
vršan, luděk: Co se stalo v jeseníku. 2/2009, s. 9 – 11
vršan, luděk: Waldorfská pedagogika v jeseníku se chce stát skutečností! 1/2008, 

s. 62 – 63
Walker, thekla: Aktuální situace waldorfských škol v německu. 3/2007, s. 37 – 38
Wiechert, Christof: Waldorfská pedagogika je univerzálně lidská. Práce Pedagogické 

sekce svobodné vysoké školy při goetheanu. 3/2007, s. 26 – 29
Zdražil, tomáš: k světovému setkání waldorfských učitelů. 2/2008, s. 62 – 63
Zdražil, tomáš: k založení první Waldorfské školy ve stuttgartu v roce 1919 – 1. díl. 

emil Molt a jeho firma Waldorf – Astoria. 1/2008, s. 60 –  62
Zdražil, tomáš: k založení první Waldorfské školy ve stuttgartu v roce 1919 –  

2. díl. vznik učebního plánu, zařízení školní budovy a sestavení učitelského kolegia. 
2/2008, s. 51 – 54

Zdražil, tomáš: k založení první Waldorfské školy ve stuttgartu v roce 1919 – 3. díl. 
vzdělávací kurz pro budoucí učitelský sbor. 3/2008, s. 40 – 43

Zdražil, tomáš: k založení první Waldorfské školy ve stuttgartu v roce 1919 – 4. díl. 
Útržky z prvních let fungování školy. 4/2008, s. 58 – 60

Zdražil, tomáš: k založení první Waldorfské školy ve stuttgartu v roce 1919 – 5. díl. 
Zkušenosti se školní inspekcí. 2/2009, s. 53 – 55.

Zdražil, tomáš: k založení první Waldorfské školy ve stuttgartu v roce 1919 – 6. díl. 
starosti a problémy posledních let školy pod vedením rudolfa steinera. 4/2009, 
s. 28 – 31

Zdražil, tomáš: Waldorfská škola a duch času i. 2/2009, s. 48 – 51
Zdražil, tomáš: Waldorfská škola a duch času ii. 3/2009, s. 52 – 58
Zdražil, tomáš: Z práce Mezinárodní konference hnutí waldorfských škol (haagského 

kruhu). 1/2009, s. 62 – 64
Zdražil, tomáš: Zpráva o setkání Mezinárodní konference waldorfských škol, tzv. 

haagského kruhu. 3/2007, s. 66 – 67
Zdražil, tomáš: Zpráva ze setkání Mezinárodní konference hnutí waldorfských škol 

(haagského kruhu) 21. až 24. května 2009 v Haagu. 4/2009, s. 35



– IX –

Být soUČAsníkeM, soUČAsná téMAtA Y

Buermann, Uwe: Média: důsledky pasivity. 2/2009, s. 40 – 43
dbalá, Martina: Andělce. 4/2009, s. 25 – 28
dbalá, Martina: vzpomínky na porod v kuchyni. 4/2008, s. 51 – 53
hradil, radomil: Cui bono? o porodech doma, prasečí chřipce a mediální manipulaci. 

3/2009, s. 41 – 45
hradil, radomil: našeho syna jsme očkovat nenechali. rozhovor s jaroslavem l. 

4/2009, s. 24 – 25
hradil, radomil: Práva rostlin. 4/2009, s. 11 – 12
hradil, radomil: Zdravotní účinky mobilních telefonů: velká výzva současnosti. 3/2008, 

s. 37 – 40
hradil, radomil – svobodová, eliška: několik zpráv k sociálním otázkám. 4/2007, s. 61
kovtun, Caroline a kol.: současná situace povinného očkování v Čr pohledem rodičů. 

1/2009, s. 48 – 53
labusová, eva: České porodnictví: dočkají se ženy možnosti volby? 4/2008, s. 46 – 48
labusová, eva: film „orgasmický porod“ odhaluje dobře střežené tajemství. rozhovor 

s vlastou jiráskovou. 4/2008, s. 50
Mrowetz, Michaela: Právo matek na volbu a odpovědnost. 4/2008, s. 49
Muselík, roman A.: děti a elektrosmog: zvýšená opatrnost na místě. 2/2008, 

s. 45 – 48
Převrátil, leoš: dračí výročí v michaelské době. 3/2008, s. 33 – 36
 – red – : Paul i: přístroj na identifikaci mobilů ve škole. 2/2009, s. 38
rosselnbruch, klaus: experiment: bez médií. 2/2009, s. 34 – 37
tolzin, hans U. P.: Pohádka o mamince, která chtěla všechno přesně vědět. 4/2009, 

s. 21 – 23

UMění, PříBěhy, Básně Y

goethe, johann Wolfgang: Zemři, by ses zrodil. 4/2007, s. 3
havelková, Ľubica: krajina a umění. 2/2008, s. 23 – 24
hradil, radomil: ještě k Athénské škole. 4/2009, s. 40 – 42
hradil, radomil: tajemství Athénské školy. 2/2009, s. 65 – 69
kleinová, elisabeth: jitrocel (vyprávění). 1/2009, s. 3 – 5
Moreau, daniel: o působení andělů v malířském díle. 4/2009, s. 48 – 50
 – rh – : labyrint jako orgán dýchání krajiny. 2/2008, s. 61
sadecká, iveta: Brána do Českého ráje. 2/2008, s. 25 – 27
sládek, josef václav: Z osudu rukou. 4/2007, s. 3
stránská, jana: Andělé pro všechny – hudbymilovní andělé fra Angelica. 1/2007, 

s. 32 – 34



– X –

stránská, jana: joseph Mallord William turner: odysseus vysmívající se Polyfémovi. 
2/2007, s. 28 – 29

stránská, jana: krajina jako zrcadlo duše. Caspar david friedrich. 2/2008, 67 – 72
stránská, jana: Poselství v díle giotta. 4/2007, s. 64 – 68
stránská, jana: „tento dům je moje duše“. 1/2008, s. 67 – 76
stránská, jana: velikonoční příběh o znovuzrození v díle leonarda, Michelangela 

a raffaela. Část 1. 1/2009, s. 66 – 72
stránská, jana: velikonoční příběh o znovuzrození v díle leonarda, Michelangela 

a raffaela. Část 2. 2/2009, s. 70 – 74
stránská, jana: vzpomínka na švýcarského spisovatele jakoba streita. 4/2009, 

s. 42 – 48
Zemánek, jiří: o spojování země s nebem. romantismus, Caspar david friedrich 

a karel hynek Mácha. 2/2008, s. 14 – 19

reCenZe knih A výstAv Y

Anonym: nová kniha: očkování – obchod se strachem. 3/2009, s. 46
hattanová, Adéla: kam kráčíme? Zamyšlení nad lidskými kroky a ohlédnutí za h. d. 

thoreauem. 2/2008, s. 38 – 39
hradil, radomil: dušan Pleštil: okem ducha. 4/2007, s. 41 – 43
hradil, radomil: julian sleigh: rodičovský průvodce dospíváním. 3/2008, s. 31 – 32
hradil, radomil: james lovelock: gaia – živoucí planeta. 2/2008, s. 34 – 37
hradil, radomil: jan dostal: Život s duchem jazyka – 1. díl. 2/2007, s. 27 – 28
hradil, radomil: jochen Bockemühl: Umierajúce lesy – otázka vedomia. 2/2008, 

s. 32 – 34
hradil, radomil: lidstvo na rozcestí. 2/2009, s. 43 – 44
hradil, radomil: tomáš Zdražil: rudolf steiner – vyučování a zdraví. 1/2008, s. 55 – 57
hradilová, lucie: josef krček: Špalíček lidových písní a Musica humana. 1/2009, 

s. 45 – 47
hradilová, lucie: stephan ronner: Proč vyučovat hudební výchovu? 1/2007, s. 35 – 36
kožíšek, františek: radomil hradil: rokytka – putování k pramenům. 1/2008, 

s. 58 – 59
Pokorná, Zdeňka: jana rákosníková: hrajeme si u maminky. 1/2007, s. 36 – 37
Převrátilová, Žofie: daniel Wirz: výchova začíná vztahem. 2/2007, s. 38 – 40
rh: Muzikoterapie. terapie zpěvem. 1/2007, s. 37
Šimek, Petr: Ueli seiler – hugova: Barvy – vidět, prožívat, rozumět. 4/2009, s. 37 – 38
Štuksová, naďa: Albert soesman: dvanáct smyslů. 2/2009, s. 38 – 39
václavík, vladimír: táňa smolková: dítě v úctě přijmout… 4/2007, s. 44 – 45



– XI –

BásniČky Pro děti, BAjky, BásniČky  Y
stUdentů

freimannová, sára – krušina, jan – janíček, kryštof – Zlonická, eliška. 2/2007, s. 3
frýdová, jaroslava. 1/2008, s. 3
hlináková, eva. 3/2008, s. 3
josífová, kateřina. 1/2007, s. 3
josífová, kateřina. 3/2007, s. 3
josífová, kateřina. 4/2008, s. 3
josífová, kateřina. 4/2009, s. 4
lhotová, libuše. 2/2008, s. 3
slavík, jan. 1/2009, s. 3
slavík, jan. 2/2009, s. 3
váchová, jindřiška. 3/2009, s. 3

roZhovory Y

giteva, hana – kraemer, Pavel: Mistr projektivní geometrie na waldorfském lyceu 
v Praze. rozhovor s oliverem Conradtem. 4/2009, s. 32 – 33

hradil, radomil: otevírat zdroje vlastního nitra. rozhovor s tomášem Zuzákem. 
2/2009, s. 3 – 8

hradil, radomil: Pět otázek pro autora. rozhovor s josefem krčkem. 1/2009, 
s. 47 – 48

hradil, radomil: Poznali to na nás… rozhovor s Annou dosoudilovou a Patrikem 
Ulrichem. 3/2008, s. 4 – 12

hradil, radomil: s dětmi se cítím dobře. rozhovor s lucií Šperkovou. 1/2008, s. 4 – 8
kozlová, kateřina: Měl bych vypozorovat „chemii“ vládnoucí ve vyučování. rozhovor 

s Bernhardem schwarzfischerem. 2/2008, s. 49 – 50
hradilová, lucie: jak se rodí flétny. rozhovor s kateřinou josífovou. 1/2007, s. 4 – 7
hradilovi, lucie a radomil: České Budějovice: hlavní je trpělivost. rozhovor s kateřinou 

kozlovou a Milenou vlčkovou. 1/2007, s. 40 – 44
hradilovi, lucie a radomil: když píšu, nacházím klid. rozhovor s Beate langerovou. 

1/2007, s. 4 – 7
hradil, radomil: olomouc: Překonali jsme bariéru nedůvěry. rozhovor s radkou 

Šmídovou. 2/2007, s. 33 – 36
hradil, radomil: Učitel se učí nejvíc… rozhovor s tomášem Zdražilem. 3/2007, s. 4 – 9
hradil, radomil: Porozumění mezi národy je pro nás důležité. rozhovor s francisem van 

Maris. 3/2007, s. 41 – 44



– XII –

hradilová, lucie – hradil, radomil: Chtěla jsem začít něco dělat. rozhovor s janou 
Plešmídovou. 4/2007, s. 34 – 36

Zdražil, tomáš: Waldorfská výchova oživuje, co jinak odumírá. rozhovor s Christofem 
Wiechertem. 2/2008, s. 4 – 5

stUdánkA Y

Č. 24: vzdělávání. 1/2007
Č. 25: dítě a radost. 3/2007
Č. 26: dítě a domácnost. 1/2008
Č. 27: dítě a napodobování. 3/2008
Č. 28: dítě a odpovědnost. 1/2009
Č. 29: dítě a zlobení. 3/2009

seZnAM téMAt ČAsoPisU Y

1/2007: hudba a vyučování
2/2007: Český jazyk a literatura
3/2007: Multikulturní projekty. Waldorfská pedagogika v zahraničí
4/2007: Zdroje síly waldorfského učitele
1/2008: ekologie a ekologická výchova
2/2008: Příroda, krajina, Země
3/2008: období dospívání
4/2008: Zvířata ve výuce
1/2009: rostliny ve waldorfské pedagogice
2/2009: Být současníkem
3/2009: Poruchy učení a chování
4/2009: evoluce a vesmír


