
In f o r m a t ó r i u m  školy  waldorfskej    
 

Týždenník učiteľov, rodičov a priateľov waldorfskej školy v Bratislave 
Rok vydania: 14                                                                      dátum: 01.10. 2015                                                  

 

 

Vyhlásenie riaditeľského voľna : 

Vzhľadom ku konaniu medzinárodnej konferencie waldorfskej organizácie ECSWE v dňoch  

2. – 4. októbra 2015 v priestoroch Súkromnej základnej školy waldorfskej s účasťou našich 

učiteľov, vyhlasujeme na 2. 10. 2015 riaditeľské voľno, pretože nie sme schopní z priestorových 

dôvodov zabezpečiť súbežne vyučovanie a organizáciu konferencie. Zároveň pozývame záujemcov 

z radov rodičov na túto konferenciu. Ďakujeme za pochopenie.  Xénia Činčurová – riaditeľka školy 

 

Michaelská slávnosť : 

V prílohe Vám posielame plagát na Michaelskú slávnosť, ktorá sa uskutoční 10.10.2015 o 11.00 h. 

 

 

Odhlasovanie obedov a desiat : zmena tel. !!!!! 

Oznamujeme rodičom zmenu účtu pre odhlasovanie obedov a desiat : 

Nové telefonické číslo: 0910259609 

Odhlasovanie je možné do 8.00 hod. aj formou sms. Odhlásenie po tejto hodine je neplatné. 

 

Výtvarný ateliér pre dospelých : 

Začína svoju činnosť v stredu 7.10. o 17:30 h. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na adrese: 

janabanikova@seznam.cz, alebo SMS  na čísle: 0903164031. Bližšie informácie pošlem 

záujemcom mailom. Baníková Jana 

 

Pripomíname : 

 

Cez seba bližšie k deťom : 

Príďte po pracovnom dni načerpať RADOSŤ a SPONTÁNNOSŤ v INTUITÍVNYCH HRÁCH , 

kde budeme spolu ZAŽÍVAŤ ŽIVOT, ale aj naše prekážky k pochopeniu, prijatiu SEBA  A 

NAŠICH DETÍ. Každé stretnutie zavŕšime SPOLOČNÝMI  ROZHOVORMI na pedagogické a 

rodičovské témy, ktoré vyplynú z hier ako zo života samého.  

Kde? V telocvični waldorfskej školy na Vihorlatskej 10 v Bratislave. 

Kedy?  Od 5.10. 2015 (každý nepárny utorok) o 16.30 -18.00 h. 

Poplatok: 5,- €  

Hrami Vás bude sprevádzať Miroslava Okuliarová: miroslava.okuliarova@iwaldorf.sk 

Rozhovory na témy bude viesť  Martin Kabát: martin.kabat@iwaldorf.sk 

 

Seminár – „ Vytváranie koncepcie školskej záhrady a záhradných prvkov“: 

Pozývame Vás na seminár vytvárania koncepcie školskej záhrady a záhradných prvkov s lektorom 

Oldřichom Hozmanom dňa 3.10.2015 od 9.00 hod do 19.00 hod. 

Vstupné : dobrovoľné 

Prosíme Vás prihláste sa do 1.10.2015 na:  tatiana.matova@iwaldorf.sk 

 

Kurz jogy : 

- každý utorok  od 15:30 do 16:50 h v eurytmickej miestnosti WŠ 

Prihlásenie na jogah@azet.sk a info na www.jogah.sk. 

 

 

Spievanie v škole : 

- každú stredu od 16.30 h do 17.30 h v eurytmickej miestnosti WŠ  

 

 

Priestorová dynamika : každý piatok od 14.30 – 16.00 h v eurytmickej miestnosti WŠ                                    
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