
 
Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a nesvedu si pamatovat, dovol mi se zúčastnit a pochopím. 

 

Od 1. 10. 2018 volná místa! 

Více informací na www.skolkaladenka.cz nebo na facebooku Školka Laděnka 

 

 

Místo: Libušská 27/210, 142 00 Praha-Libuš (Dobrá dostupnost a možnost parkování, nově 

zrekonstruované prostory) 

Čas školky: 8:00 - 16:00 

Školné: 4.500Kč/ měsíčně (možné i jednotlivé dny), platby do 20. v měsíci, stravování 150,- Kč 

na den-možnost vlastního stravování. 

5 dní v týdnu 4 500,00,- Kč                             4 hodiny denně: 

4 dny v týdnu 3 800,00,- Kč   2 půl dny 2000,- Kč 

3 dny v týdnu 3 000,00,- Kč   3 půl dny 2200,- Kč 

2 dny v týdnu 2 100,00,-Kč   4 půl dny 2400,- Kč 

1 den v týdnu 1 500,00,- Kč   5 půl dny 2600,- Kč 

 

Kontaktní údaje: Koordinátorka školky Mgr. Yvetta Nobilisová, +420 737 768 699, 

info@skolkaladenka.cz  

Číslo účtu a forma placení: 230078248/2010 

 

 

Školka Laděnka má metodologický plán 

založený na principech přírodních zákonů, 

folklóru, slovanské kultury a tradic našeho 

národa. Moudrost našich předků je 

přizpůsobena pro ty nejmenší a je 

předávána prostřednictvím vyprávění 

příběhů, malování, zpívání, tance, 

výtvarné výchovy a oslav významných 

událostí a svátků, procházek do přírody 

a her venku. Děti se tak seznámí s 

postavami jako jsou vodník, rusalka, 

krakonoš či lesní muž a poznají přírodní 

jevy, které naši předkové vnímali a na 

jejich počet pořádali jednotlivé oslavy, od 

slunovratu, přes rovnodennost, hody, dušičky, svatomartinské noci, příchodu zimy, 

hromnic, velikonoc, májových oslav, až po svatojánskou noc. Děti se také seznámí s 

příběhy starých českých pověstí - O Krokovi, o Libuši, o Dívčí válce či o Přemyslovi. Školka 

http://www.skolkaladenka.cz/
mailto:info@skolkaladenka.cz


nabízí unikátní příležitost předávat dětem kořeny naší kultury a rozvíjet jejich měkké 

dovednosti.  

 

Školka Laděnka je v registru dětských skupin pod MPSV a nabízí i návazný program pro rodiče 

propojený s událostmi Slovanského kruhu. 

 

 

 

 

O TÝMU 

 

 

Mgr. YVETTA NOBILISOVÁ - Koordinátorka školky Laděnky, výuka 

francouzského jazyka,  pedagožka, 10 let zkušenosti práce s dětmi, maminka 

“ Žila jsem ve Francii. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu. Vedla kurzy 

francouzštiny. Pracovala jsem v nadnárodní firmě a po mateřské dovolené jsem 

nastoupila do státní školy.  Výchova k občanství mě přivedla k hlubšímu 

zamyšlení nad svými kořeny. Začala jsem zkoumat  formy předávání dětem z 

hlediska výchovně-vzdělávacích cílů. V té době jsem se dozvěděla o Ceremoniální škole 

Zdeňka Ordelta. Slovo dalo slovo, čin k činu a na světě je unikátní projekt. Školka Laděnka 

je milou výzvou k zhodnocení dosavadních zkušeností z praxe i poznatků ze studia.  

Nejspokojenější jsem, když můžu uvařit dobré jídlo a užít si ho s přáteli. 

Zakončím citátem: “Není pravda, že máme málo, pravdou ale je, že ho hodně promarníme. 

Těším se na setkání s Vámi.  

 

 

 

 

NAMI MARIA HALLINGTEN - Paní učitelka, průvodkyně slovanské kultury, hudební 

výchova, výtvarná výchova. Češka kanadského původu.  

 

“Volání předků mne vedlo mnoha cestami a zeměmi. Pocit vykořeněnosti 

vyvolal intenzivní potřebu hledání kořenů, potřebu, která přesáhla rovinu 

mého osobního příběhu. Chci být nádobou, skrz kterou může volně protékat léčivý 

proud tvořivosti usměrněn hlubokým smyslem. Mými nástroji jsou hlavně zpěv, 

výtvarná činnost, práce se slovy, propojování a komunikace nejen mezi lidmi.” 

 

 

 

 

ZDĚNEK ORDELT - zakladatel školky a vedoucí Slovanského kruhu, člen 

kongresu ECER; komunikace s veřejností, studium a odborný výzkum 

slovanských kultur a tradic.  

 

“Provádím celosvětový průzkum tradičních národů, přináším přístup k tradičním 

metodám a zabývám se průzkumem moderní metodiky. Výsledky aplikuji v práci na 

domácím poli. Snažím se o zapojení naší organizace do světového dění. Již více než 

deset let pracuji na obnově slovanské domorodé tradice v Čechách. “ 


