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Milí rodičia, 

Vzhľadom na to, že nám v škole dosluhuje kopírovací stroj (Canon iR 2800), chceme sa Vás 

opýtať, či:  

1. má niekto z vás možnosť poskytnúť dobrú cenu na nový, resp. zánovný stroj  

2. máte kontakt na niekoho, kto sa týmto zaoberá, vie o niečom výhodnom na kúpu 

3. vie poradiť, vybaviť zľavu vo firme atď. 

Parametre stroja: multifunkčný čierno-biely kopírovací stroj, duplex, podávač, možnosť skenovať,  

tlačiť a kopírovať A4 a A3, online pripojenie, počet výtlačkov cca 5-10 tis./mesiac. 

Svoje tipy mi posielajte, prosím, na spravca@iwaldorf.sk      dd 

 

 

 

 

Werbeck seminár : 
oznamujeme rodičom, že už tento víkend sa bude na našej škole konať víkendový seminár spevu 

podľa metódy pani Werbeck (škola odhalenia hlasu). Termín kurzu : 13.2. – 15.2.2015. 

Kurz je určený nielen pre profesionálnych či amatérskych spevákov, ale i pre tých, ktorí si možno 

vždy mysleli, že spievať nevedia.  

Kurz nie je len o speve, ale tiež o správnom dýchaní, liečebných procesoch v nás a v spoločnosti, 

načúvaní sebe a druhým a určitej "duševnej hygiene", ktorá je  čím ďalej viac v tejto dobe potrebná. 

Každý z nás môže "po novom načúvať" svojmu hlasu.  

Ak budete vedieť o niekom, kto by mal záujem zúčastniť sa semináru, posuňte mu túto informáciu 

             zb                            
   

 

Hľadá sa dídžej 

Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na tradičný školský karneval pre dospelých, ktorý sa 

uskutoční 14.2.2015 o 18.00 hod. v priestoroch našej školy. Pozor, ochorel nám DJ. Hľadáme preto 

ochotného rodiča/ priateľa školy, ktorý by nám mohol pomôcť s hudbou.  Aparatúru vieme 

zabezpečiť. 

 

Maskovanie je ľubovoľné, podľa Vašej fantázie, ale nie je podmienkou.  

(V prípade záujmu Vás pri vstupe pomaľujeme farbami na tvár.) 

Program : hudba, občerstvenie, prosociálne hry, hudobné a tanečné vystúpenia, možné i karaoke. 

Vstupné : slané alebo sladké občerstvenie, prípadne pitie. 

Kto nám môže pomôcť s prípravou a dobrou organizáciou (výzdoba, upratanie, výdaj jedla v 

kuchyni), je vrelo vítaný a môže sa ozvať Saši Paršovej na : sasa.parso@gmail.com 

Tešíme sa na spoločný večer.                          

 

              Rada rodičov + učitelia SZŠW 
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Milí rodičia, 

aj tento rok k Vám prichádzame s prosbou: HLASUJTE ZA NAŠE ŠKOLSKÉ PROJEKTY :-), 

znovu sme sa prihlásili s troma projektami v rámci participatívneho rozpočtu Nového mesta. V 

minulom roku nám Vaše hlasy pomohli k úspešnému získaniu a realizácii dvoch projektov Gaudího 

dielňa a Škola dokorán.  

 

Online môžete hlasovať tu : http://pr.banm.sk/liferay/hlasujte-online  

 

Avšak tento rok oveľa väčšiu váhu dostalo fyzické hlasovanie, preto sme sa rozhodli mať pre Vás 

hlasovacie lístky k dispozícii u ranných a poobedných klubistov, po vypísaní, ich zároveň môžete 

nechať u nich. V prípade, že prídete v čase mimo hodiny klubu, tak hlasovacie lístky nájdete v 

kancelárii školy. Hlasovacie lístky prázdne si môžete aj vziať domov a dať vyplniť aj ostatným 

členom rodiny nad 15 rokov. Hlasovať môžete aj keď nie ste z Mierovej kolónie , ale nejakým iným 

spôsobom ste s ňou spojený ( škola, práca ). Hlasovať môžete aj online aj fyzicky do 20.2.2015, 

hlasovacie lístky budú mať klubisti k dispozícii od pondelka. 

 

Veľmi Vám ďakujeme za podporu:  

projektu s číslom 2 : Krásnozdravšie bývanie - M.Okuliarová - hlinený domček 

projekt s číslom 3: Gaudího dielňa 2 - G. Binderová - komunitná mozaika 

projekt s číslom 7: Cirkus - L. Nosčáková - tradičný šiestacky cirkus 

 

Viac o projektoch nájdete:http://pr.banm.sk/liferay/projekty-2015 

 

gb, mo, ln 
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