
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: 11. 9. 2015                                                  

 
Vzdelávacie poukazy: 

Pripomíname, že termín na odovzdanie vzdelávacích poukazov je do 22. 9. 2015. 

Ak viete s určitosťou, že Vaše dieťa nebude navštevovať žiadny z ponúkaných krúžkov, vzdelávací poukaz 

nemusíte odovzdať.  Ak ste už rozhodnutí, ktorý krúžok bude navštevovať, napíšte ceruzkou na zadnú stranu 

VP, ktorý ste si vybrali. Prípadne, ak ste ešte nerozhodnutí, môžete vzdelávací poukaz odovzdať a zaradíme 

ho dodatočne. Ďakujeme. Tatiana Jozefíková                                                  

                 

Krúžky: 

V tomto školskom roku ponúkame tieto krúžky: 

 

Výtvarný krúžok: 

Podrobnejšie informácie Vám už  posielala  tento týždeň Gabika Binderová v mailoch. 

 

Aikido krúžok: 

Bližšie info – v prílohe informatória.                                                                                                               

 

Chlapské ruky: 

"Dospievajúci mladík, ktorý trávi dostatok času v spoločnosti svojho otca a jeho priateľov, nepotrebuje 

hľadať vedenie u osemnásťročného vodcu partie." S. Biddulph, kniha Mužství. 

Od októbra ponúkam otcom a ich synom priestor a čas v drevárskej dielni (každý párny utorok 

od 17.00 h do 20.00 h ) na spoločné stretávanie sa pri práci a rozhovoroch. Náplň práce si určíme spoločne 

na začiatku. Poplatok je 5,- € za otca a syna.  Záujemci sa môžu hlásiť na martin.kabat@iwaldorf.sk  

Martin Kabát, učiteľ práce s drevom            

 

Ekodielnička:  (nový krúžok) 

V slameno-hlinenom domčeku každý utorok od 15. 30 h  do 17. 00 h od 22. 9. do konca roku 2015 len pre 

deti z blízkeho okolia na podporu prepojenia komunít ( hradené z projektu participálneho rozpočtu ), 

pre všetky tvorivé ruky, ktoré si chcú vyskúšať pletenie z pedigu, šitie, filcovanie, drôtovanie,.. s Tatianou 

Maťovou. 

Od januára 2016 pokračovanie Ekodielničky pre žiakov našej školy  v tom istom čase. Môžete sa prihlásiť 

na tatiana.matova@iwaldorf.sk do 20.9. Výšku príspevku na krúžok  ešte dohodneme.  

Tatiana Maťová, učiteľka výtvarnej výchovy                                                                       

 

Krúžok - ruský jazyk: 

Zdravím všetkých, aj tento rok otváram krúžok ruského jazyka v pondelok a stredu  

od 16.00 h – 17.30 h. Ste vítaní. Do svidania.  Renata Kubečková                                                    
 

Jazierko: 

Od pondelka 14. 9. 2015 začnú práce na jazierku. 

Prvá etapa : vypustenie,  zloženie fólie,  výkopové práce. 

Práce budú prebiehať v rámci prác na pozemku 8. a  9. ročníka. Jazierko bude zatiaľ z bezpečnostných 

dôvodov oplotené.  Tatiana Maťová 

 

Mozaikový workshop: 

Dňa 15. 9. 2015 - od 10:00 - 16:00 bude mozaikový workshop na novom mieste v prístupovej uličke  - 

zastávka a schodíky,  kde mozaikou prepojíme na zadnej strane garáží vzniknutý grafit s mozaikovou 

tvorbou.  Je to na zastávke autobusu č. 58 na Magnetovej ulici . Zastávka sa volá Vihorlatská.  

Tešíme sa na Vás a na Vaše nové dielka.   Gabika Binderová      

       

Akcie : 

Zóna bez peňazí  - dňa 13. 9. 2015  (bližšie info v prílohe informatória).   

 

V prílohe Vám posielame prehľad  používaných skratiek mien učiteľov v rozvrhoch  a v informatóriach.  

 

A ešte na záver Vám posielame termíny slávností a prázdnin v školskom roku 2015/16 : 
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Termíny slávností a prázdnin 
školský rok 2015/2016 

 
 

 
Michaelská slávnosť 3. október 2015 (sobota) 
 
Jesenné prázdniny 29. október – 1. november 2015 (štvrtok – nedeľa) 
 
Adventná špirála 27. november (piatok) až 30. november 2015 

(pondelok) - 1. adventná nedeľa je 29. 11. 2015 
 
Vianočná besiedka 12. december 2015 (sobota) 
 
Vianočné prázdniny 23. december 2015 – 7. január 2016 (streda – štvrtok) 
 
Karneval 29. január 2016 – popolcová streda je 10. 2. 2016 
 
Polročné prázdniny 1. február 2016 (pondelok) 
 
Jarné prázdniny 22. február -26. február 2016 (pondelok – piatok) 
 
Monitor – Morena ??? – astronomický koniec zimy je 19. 3. 2016 
 
Veľkonočná besiedka 12. marec 2016 (sobota) 
 
Veľkonočné prázdniny 24. marec – 29. marec 2016 (štvrtok – utorok) 
 
Stavanie májov     2. mája 2016 (utorok) 
 
Svätodušné sviatky  16. mája 2016 (pondelok) – svätodušná nedeľa je 15. 5. 

2016 
 
Jánska slávnosť 25. jún 2016 (sobota) 
 
Letné prázdniny  1. júl – 2. september 2016 (piatok – nedeľa) 
                                               

 

 

 


