
svátky a tradice mají místo v životě každého z nás, žily v každém lidském 
společenství, lhostejno jaké kultury a náboženského vyznání. Poskytovaly lidem 
útěchu a duchovní občerstvení v běhu všedních dní, ohraničovaly dny odpočinku  
a obnovy. Není pochyb o tom, že mají sílu a že mohou být znameními na cestě.  
Dnes se Svátky a tradice staly více zábavou než duchovním pokrmem. Ale současné 
děti jsou v něčem pořád stejné jako děti před sto nebo dvě stě lety. Potřebují stejné 
věci: ujištění, že život je dobrý a smysluplný.

Čtyřdílná studijní skupina Svátky a tradice Bude vytvářet rámec pro společné 
hledání odpovědí na otázky, jak je možné svátky a tradice nově uchopit a žít, 
dostat se k jejich obsahu a učinit ho současným. Budeme se zabývat otázkou, 
proč je umění práce s obrazností klíčovou dovedností každého průvodce.  
Budeme pracovat s jazykem (řečí), jako s nástrojem imaginace.  Budeme hledat 
obsahy a odpovídající formy, hledat osobní vztah k jednotlivým svátkům  
a pracovat s vlastní biografiíí.

Studijní skupina bude uzavřená, není možná účast na jednotlivých setkáních. 
Je určena průvodcům — pedagogům, lidem v poháhajících profesích, rodičům  
a prarodičům.

Johana Passerin  
Od roku 2010 se pohybuje v prostředí lesních mateřských škol. Čtyři roky 
působila v jedné z nejstarších českých lesních MŠ, v Dětském klubu Šárynka. 
Studium waldorfské pedagogiky ji zavedlo do školek v Dánsku, Izraeli, Německu 
a Skotsku. Z těchto cest stále čerpá svou inspiraci. Vzdělávání vnímá jako 
celoživotní proces. Touhu po poznání a pochopení naplňuje nyní sobě i jiným 
skrze vzdělávací projekty v Asociaci lesních MŠ, jejichž je koordinátorkou (např. 
Průvodce dětí světem, Školka blízká přírodě). V roce 2014 založila se svými kolegy  
a několika rodiči v Praze na Bílé hoře školku Hvězdy v lese. Je také členkou Rady 
Asociace lesních MŠ, mentorkou a lektorkou. Je kvalifikovanou chůvou pro děti 
0—7 let a absolventkou tříletého Semináře waldorfské pedagogiky prvního 
sedmiletí.

ZŠ Krasohled a LMŠ Stromík

21/09 2017   17.00—20.00  
Úvod. Svátky a tradice jako znamení na cestě. Hledání tvaru času. Imaginace jako 
umění. Sedm životních procesů v zrcadle roku.

23/11 2017  17.00—20.00  
Sklizeň, svátky podzimu a Advent, Vánoce. 

01/02 2018  17.00—20.00 
Čas ticha. 13 svatých nocí. Zima a předjaří. Tvoření mapy/mandaly.

27/04 2018  17.00—20.00  
Čas obnovy. Znovuzrození. Svátky jara a předletí. Léto. Narozeniny.
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2.200 Kč za všechna čtyři setkání
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