
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: 13                                                            dátum: 12.9.2014 

Obedy :

Informatívne Vám posielame pravidlá na opečiatkovanie  lístkov na obedy, s ktorými dnes boli 
žiaci oboznámení.

Týka sa to len žiakov 2. stupňa :

1. Lístok sa opečiatkuje vždy deň vopred do 15.00 hod.

2. Lístok si opečiatkujte podľa výberu jedla číslom 1 alebo 2.

3. Časť lístka s popisom OBJEDNÁVKA vhoďte do krabičky.

4. Časť lístka s popisom POUKÁŽKA slúži na vybratie obeda pri okienku.

Konzultačné hodiny pre rodičov :

AJ, NJ, Eurytmia – p. učiteľka Dojčárová :

Pondelok :  14.30 h - 15.00 h.
Streda :         9.00 h -  10.00 h.

Stretnutie je potrebné vopred dohodnúť na : mdojcarova@gmail.com ,  tel.: 0911277028.

Platobné výmery  a vzdelávacie poukazy:
Žiaci v týchto dňoch dostali do tašiek platobné výmery k zmluve o štúdiu  a vzdelávacie poukazy. 
Bližšie info som uvádzala v mailovej správe v stredu 10.9.2014.
Pre zhrnutie : Platobné výmery i vzdelávacie poukazy boli odovzdané triednym učiteľom, ktorí ich 
mali v obálkach rozdať žiakom jednotlivých tried. Pokiaľ sa Vám platobné dekréty nedostali do rúk, 
skontrolujte deťom tašky, prípadne sa informujte u triednych učiteľov. 
Platobné dekréty si nechávate. ( 1.ročník dostali PD aj za školský klub).
Odovzdanie vzdelávacích poukazov je nutné do 22.9.2014 . 
Ich odovzdaním podporíte krúžky, ktoré naša škola bude v tomto školskom roku organizovať.
Môžete podporiť záujmové krúžky aj v iných organizáciach.
Pokiaľ ste ešte nie rozhodnutí, ale viete, že určite jeden z ponúkaných krúžkov bude Vaše dieťa 
navštevovať, môžete odovzdať poukaz aj bez uvedenia konkrétneho krúžku. Môžeme ho uviesť aj 
neskôr. Ide teraz hlavne o počty prijatých VP.

V tomto školskom roku ponúkame tieto krúžky :

1. Výtvarný ateliér
2. Krúžok „Da Vinci“
3. Krúžok „Chlapské ruky“

      4.   Aikido
      5.   Ruský jazyk
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Bližšie info o krúžkoch:

Výtvarný ateliér:
Aj v tomto školskom roku bude pokračovať výtvarný ateliér ako záujmový krúžok SZWŠ avšak 
pod vedením novej pedagogičky (mojej spolužiačky z VŠVU ) - Mgr.art. Beáty Gerbocovej, ktorá 
v súčasnosti pôsobí ako pedagogička na Vysokej škole výtvarných umení. 

Vedúcou ateliéru zostávam naďalej ja, takže všetky otázky a prihlášky môžete na nižšie uvedené 
kontakty.:

Výtvarný ateliér bude prebiehať:

Pondelok: 13:45 – 15:15  ( termín určený pre najmladšie ročníky 1.- 3. trieda )

                 15:30 –  18:00 ( výtvarná príprava na talentové skúšky )

Utorok:     15:00 –  17:00 ( termín prioritne určený pre 3. - 5. triedu )

Streda:      15:30 – 17:45  ( termín prioritne určený pre 6 – 9. ročník a na individuálne realizácie )

                 17:00 – 19:00  ( termín určený pre učiteľov, rodičov, stredoškolákov, širšiu verejnosť ) 

Forma výtvarného ateliéru je podobná ako na ZUŠ, pričom jeho osnovy vychádzajú aj z podnetov 

waldorfskej pedagogiky vyučovania výtvarnej výchovy. 

Pokiaľ máte záujem, urobte tak prihlásením sa na moju adresu gabika.binderova@iwaldorf.sk . 
alebo sms na tel. č. 0903 707365, alebo priamo u mňa. Počet detí je limitovaný, preto ak máte 
záujem urobte tak čím skôr. 

(Podrobnejší mail o výtvarnom ateliéri bol rodičom  posielaný začiatkom roka.)   Gabika Binderová

Krúžok „Da Vinci“ :
Ponúkame pre Vaše deti úspešné pokračovanie tvorivej dielne ,,Da Vinci", kde si budú môcť deti 
vytvoriť z prírodných materiálov, pomocou vlastných rúk, rôzne herné či užitkové predmety pre 
radosť.

Podrobnosti o podmienkach a periodicite prinesieme opäť v  ďalšom informatóriu.

Peter Heriban M.A., Dominik Dluhoš

Krúžok :“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 januára ponúkam otcom a ich synom priestor a čas v drevárenskej dielni (1x za 2 týždne v 
podvečerných hodinách) na spoločné stretávanie sa pri práci a rozhovoroch. Náplň práce a prípadné 
témy si určíme spoločne na začiatku. Záujemci sa môžu hlásiť na  martin.kabat@iwaldorf.sk
Martin Kabát, učiteľ práce s drevom

Krúžok Aikido :
Vedie p. učiteľ Michal Klučka, kontakt : michal.klucka@iwaldorf.sk , tel.: 0944124799

Termín :    Utorok : 15.00 – 16.15 hod.   v telocvični školy

                  Štvrtok : 15.00 – 16.15 hod.   v telocvični školy

Bližšie info – priamo u pána učiteľa Klučku.                                                                                    mk
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Krúžok ruský jazyk :

Vedie p. učiteľka Renáta Kubečková, kontakt : renata.kubeckova@iwaldorf.sk, tel: 0905639575

Termín : Každý pondelok od 16.00 – 17.00 hod. Krúžok začína od októbra.
Bližšie info – u pani učiteľky Kubečkovej.                                                                                        rk

Letné práce uskutočnené v škole počas leta 2014:

Počas tohto leta sa nám konečne podarilo zrekonštruovať horné chlapčenské záchody, 
konkrétne sme vymenili staré pisoáre za zariadenia bez vody URIMAT, ktoré šetria vodu a sú 
jednoduché na údržbu. Zároveň sa z nich nešíri zápach a sú hygienicky vhodnejšie. Prerábal sa 
taktiež obklad a boli zrekonštruované odpadové odtoky. Už niekoľko rokov sme riešili nutnosť 
prerábky kuchyne, ktorá sa tohto roku stala skutočnosťou. Je vymenený obklad v celej kuchyni, 
pribudol nám umývací pult na varnice, drevené regále nahradili kovové. Ešte nás čaká 
rekonštrukcia osvetlenia v kuchyni. Počas leta sa nám podarilo vyrobiť niekoľko nových stojanov 
na noty do tried a dve nové drevené lavice do tretej triedy. V rámci priestorovej núdze sme 
presťahovali špeciálnu triedu zo školského bytu do priestorov terapeutickej miestnosti, ktorá sa 
presťahovala do malej terap. miestnosti. Menšie zmeny sa udiali tiež vo výtvarnom ateliéri. Projekt 
hlineno-slamený domček sa posunul opäť výrazne smerom k dokončeniu. Dostal niekoľko nových 
vrstiev hliny, kamenné opevnenie zdola a nové dvere. Momentálne pokračujú práce na ukončení 
zelenej strechy a jej odvodnenia. V rámci tried a spoločných priestorov sa urobilo množstvo malej 
práce, či už opráv alebo nových riešení. S pomocou učiteľov a rodičov sa nám množstvo vecí 
podarilo načas stihnúť. 
Za všetku pomoc vrelá vďaka.

                      Za denný chod : Dominik Dluhoš 

Gaudího dielne – mozaikový workshop:

Dňa 13. -15.9.2014 v čase od 11:00 – 16:00  hod. sa ktokoľvek, akéhokoľvek veku môže zúčastniť 
Gaudího dielne – mozaikového workshopu – v pešej uličke spájajúcej Rožňavskú a Vihorlatskú 
ulicu. Za tento workshop sa neplatí, je hradený z projektu Participatívneho rozpočtu Nového mesta. 
Deti do 9 rokov prosím iba v sprievode dospelej osoby, pedagogický dozor nie je zabezpečený, 
účasť je na vlastné riziko :-). Odporúčam si doniesť pracovné oblečenie, prázdny plastový kelímok, 
papierovú krabicu v ktorej si odnesiete kachličky na Vami zvolené miesto práce na múre, plastový 
kelímok, občerstvenie a pracovné rukavice ( pokiaľ máte ), úzku špachtlu ( pokiaľ máte ) a dobrú 
náladu s chuťou tvoriť spoločné mozaikové dielo :-). V prípade dažďa sa akcia nekoná a bude daný 
náhradný termín. Na túto akciu sa nemusíte nahlasovať stačí iba prísť.                 Gabika Binderová

Cvičenie jogy v škole:
Po priaznivých ohlasoch a záujme o cvičenia jogy z minulého školského roka ponúkame nový kurz 
jogy v priestoroch WŠ. Cvičenia sú vhodné pre úplných začiatočníkov a aj pre pokročilejších 
z radov učiteľov, rodičov a priateľov WŠ. Kurz vedie mamina žiaka našej školy – Danica 
Ondrušová. V jej podaní nie je joga iba telesným cvičením, ale aj rozvíjaním duševných kvalít 
a prácou s celou bytosťou človeka.
Obdobie: 9.9. - 9.12.2014
Termín: každý utorok 15:30-16:50
Miesto: eurytmická miestnosť, 1. posch.
Cena: 50 €
Prihlasovanie: jogah@azet.sk alebo 0905 273 585
Info: www.jogah.sk
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mailto:renata.kubeckova@iwaldorf.sk
mailto:jogah@azet.sk

	In f o r m a t ó r i u m  školy  waldorfskej   
	Rok vydania: 13				                                                           dátum: 12.9.2014                                                 

