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Poďakovanie : 

 

V mene učiteľov a rodičov sa chceme srdečne poďakovať pani Dagmar Sekelovej za 

spolurealizáciu obnovy pieskoviska pre deti na prednom dvore školy, ktoré je už v plnom užívaní. 

Ďakujeme.  

DD,PH,SŠ 

Dve percentá: 

Opäť je tu čas daňových priznaní. Dovoľujeme si Vás osloviť v mene školy vo veci možnosti 

prispieť našej škole 2% dane z príjmov. 

Usilujeme sa dať našim žiakom do života viac a veľmi si vážime aj pomoc Vás,  rodičov a priateľov 

školy. Minulý rok získala naša škola prostredníctvom vašich  2% daní 7907,- EUR, ktoré sme 

použili na rekonštrukciu výdajne stravy a chlapčenského WC. 

Tento rok by sme príspevok chceli použiť na zveľaďovanie a rozširovanie súčasných priestorov 

školy. 

 

Formulár na vyplnenie nájdete na stránke školy 

http://waldorfskaskola.sk/clanok/2015/2-dan-z-prijmov 

 

Údaje o obdarovanej organizácii : 

  

Obchodné meno:    Výchova k slobode, o.z. 

Sídlo:                      Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava 

IČO:                        36061042  

SID:                        nepridelené 

Právna forma:         občianske združenie 

Ďakujeme.  

                                            Wš 

Deň Zeme: 

Milí rodičia, v stredu, 22.apríla, oslávime spolu s deťmi Deň Zeme. Pre žiakov všetkých ročníkov je 

pripravený program plný hier a činností viažúcich sa k životu včiel. Na jednotlivých stanovištiach 

školského dvora sa dozvedia ako včela "tancuje", ako ju rozoznáme, čo znamená pre svet i ako je 

ohrozená a čo môžme pre ňu urobiť. 

Deti, ktoré majú alergiu na včelie produkty, prosím, nahláste triednym učiteľom, vynecháme s nimi 

"ochutnávku". 

Program začína 8.30 v triedach, žiaci majú prestávku na desiatu, obed, program končí vyhlásením 

výsledkov o 14.00. 

Tešíme sa a veríme v pekné počasie! (v prípade horšieho nezúfame, máme i "mokrú" alternatívu :-) 

BK 

 

 

http://waldorfskaskola.sk/clanok/2015/2-dan-z-prijmov


Tepanie medených misiek: 

V sobotu 25.4.2015 od 9:00 do 12:00 bude niekoľko rodičov tretiakov spolu s niekoľkými učiteľmi 

tepať misky z medi. Pracovnú dielničku povedie Jiří Moravec z Čiech. Náklady na materiál 

a lektora závisia od počtu účastníkov. Aktuálne to vychádza na 20 eur na účastníka. Prípadný 

záujem môžete ešte ohlásiť na slavomir.lichvar@iwaldorf.sk. Teším sa na spoločné stretnutie pri 

remeselno-umeleckom procese. 

SL 
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