
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: 12                                                            dátum: 13.6.2014 

Individuálne projekty :
Už tradične sa deviataci lúčia so školou jedným spoločným, triednym projektom - v našom prípade 
to bolo divadelné predstavenie Kupec benátsky - a sami za seba individuálnym projektom, 
celoročnou prácou na zvolenej téme, ktorá vyvrcholí prezentáciami v predposlednom týždni 
školského roka. Ak ste zvedaví, ako si s tým poradia, príďte sa pozrieť a podporiť ich. 
V priloženom plagátiku nájdete všetky potrebné informácie.                                                             ib

Školský časopis :
Ak ste si ešte stále nestihli zadovážiť náš ŠKOLSKÝ ČASOPIS Waldero, ktorý je určený deťom, 
ale aj dospelým – je najvyšší čas!
Posledné kusy dostanete ešte v kancelárii školy, alebo sa informujte u šiestakov. Cena: 1,50 €       zb
                                                                                                                                      
List :
Vážení rodičia,  v prílohe Vám posielame list , ktorý nám doniesol zástupca občianskeho združenia 
Mierová kolónia, ohľadom dodržiavania povolenej rýchlosti na ceste v Mierovej kolónii.
Na ich požiadanie Vám ho posielame na  prečítanie.                                                                        wš

Pripomíname :
V minulom informatóriu sme Vám poslali žiadostí o súrodenecké a zvýhodnené školné.
Pripomíname dodržanie termínov podania do 30.6.2014.

Workshop omietania hlinou :
V dňoch 14.-15.6.2014 bude v areáli školy prebiehať workshop omietania hlinou.
Súčasťou workshopu bude aj večerná prednáška o prírodnom staviteľstve vo svete.
Kurzovné 10,-€/deň
Prihlášky na adrese : miroslava.okuliarova@iwaldorf.sk                                                                 mo

Jánska slávnosť :
Pozývame Vás na Jánsku slávnosť dňa 21. júna od 15.00 hod. - (do 24.00 hod. :-)                       ak

                                              
Téma Jazierko  - pokračovanie :
V tomto školskom roku 2013/2014 sme urobili na návrh Dominika Dluhoša spoločné rozdelenie 
záhrady a školského dvora. Jazierko si zobrala na starosť 6. trieda. Od semptembra do decembra sa 
žiaci starali o jazierko 4 krát do týždňa na hodinách prác na pozemku. Čistili priestor okolo neho, 
strihali vŕbu, čistili brehy. Vyberali z neho popadané konáre, jablká, riasy. Cez prestávky dozerali, či 
niekto zo žiakov tam nehádže konáre, kamene, či sa aj ostatní k jazierku správajú dobre.
 V novembri som sa rozhodla, že niečo pre jazierko urobím a oslovila som naše waldorfské maminy 
Denisu Struňákovú a Ľubicu Noščákovú, aby mi pomohli nájsť projekt, ktorý by nám zaistil 
financie na jeho dokončenie. V decembri som sa dohodla na spolupráci s architektom Oldřichom 
Hozmanom pri príprave a realizáícií dokončenia jazierka. S jeho a s pomocou Denisy Struňákovej 
bol vypracovaný projekt pre nadáciu Ekopolis.
Chceli sme získať peniaze  na dokončenie brehov, na nákup kameňov, filtra na čistenie vody. 
Bohužiaľ projekt nebol schválený. O pár mesiacov neskôr bol vypracovaný ďalší projekt pre 
nadáciu Pontis. Ani ten nebol vybratý. Nakoľko sme stále nezískali financie, v spolupráci s 
ôsmakmi, ktorí majú na starosti Jánsku slávnosť, sme pripravili dražbu umeleckých obrazov a 
remeselných výrobkov. (Pokračovanie na budúce.) 
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