
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: 18.10.2013 

Dôležité upozornenia:
Radi by sme Vás upozornili, že v pondelok pre neprítomnosť Tatiany Jozefíkovej nebudú rodičom k 
dispozícii úradné hodiny v kancelárii školy. V utorok už bude kancelária školy pracovať v obvyklom režime
                                                                                                                                                                          wš
Dovolíme si Vám pripomenúť mail z minulého týždňa s naším dotazníkom ku kvalite školy. Ešte do konca 
týždňa máte možnosť sa zapojiť svojím názorom.    xč

                      
Jesenné prázdniny :   30.10.2013 – 1.11.2013
Nástup do školy :        04.11.2013

Upozorňujeme aj na poslednú možnosť si do pondelka vyzdvihnúť  zo strát a nálezov oblečenie Vašich 
detí, v utorok budú všetky nálezy presunuté do kontainerov charity.
                                                                                                                                                                          wš
Rodičovské stretnutia:
V šiestom ročníku bude v stredu 23.10. o 16.00 rodičovské stretnutie. Teším sa na hojnú účasť.
                                                                                                                                                                           zb
Brigáda :
Ako sme Vás už vopred informovali v sobotu 19.10.2013 nás čaká JESENNÁ BRIGÁDA. 
Začíname o 10,00 hod. a pracovať budeme počas celého dňa.
Vaša účasť je dôležitá nie len preto, že potrebujeme Vašu pomoc, aby sme zvládli dôkladnejšie vyčistiť areál 
školy a urobiť veci, na ktoré počas roka nie je čas, ale aj pre sociálny význam týchto akcií. Waldorfská škola 
je iná práve pre túto pridanú hodnotu. Našim príkladom učíme naše deti starať sa o svoje okolie a vážiť si ho, 
našou účasťou im dokazujeme, že nám na ich priestore, v ktorom trávia veľa svojho času, záleží a tiež im 
ideme príkladom, že niet nad osobné stretnutie, že spoločnými silami zvládneme podstatne viac.

Strávime spolu príjemnú pracovnú sobotu, budeme variť kotlíkový guláš a pre tých bezmäsových fazuľu. 
Navaríme Vám kávičku, čaj, ponúkneme koláčik na doplnenie energie a urobíme si počas prestávok priestor 
aj na kus reči :o). 
Tí, ktorí by aj radi prišli, ale časovo im to bohužiaľ nevyjde, nám môžu pomôcť dobrovoľnými finančnými 
príspevkami na jedlo a pitný režim pre tých, ktorí budú pracovať. Príspevky môžete priniesť alebo poslať do 
kancelárie k Tatiane Jozefíkovej. ĎAKUJEME.
Nové: Súčasťou akcie bude aj pečenie v našej peci, preto si môžete pripraviť aj pizzové cesto.
Čaká nás:
- zasypávanie dier po celom areály školy kompostovanou pôdou vzadu pri hlinenom domčeku
- prehádzať veľké kompostovisko, doupratovať staré
- vykopať a naplniť štrkom dopadové plochy pod kyvadlom na zadnom dvore
- píliť, sekať, ukladať drevo podľa veľkosti, drviť kriačiny
- pokosiť celý areál (kosačkou, krovinorezom)
- opadané lístie kopiť na kopy a odnášať na kompost
- doomietať piecku pri ohnisku, omietať domček
- uložiť na poriadok slamu, drevené palety a zvyšky dreva okolo hlineného domčeka
- urobiť poriadok v starej kotolni (kvôli budúcej demontáži plynovej sústavy)
- zazimovať jazierko
- práce na ihrisku na prednom dvore (dokončiť šmýkalku, obrúsiť, namoriť a natrieť vstupné bráničky, 
dokončiť strechu na veži)
- preosiatie piesku v pieskovisku
- nahodiť špárovaciu hmotu do opravenej dlažby pred hlavným vchodom do budovy
- opraviť veľký altánok (doplniť chýbajúce dosky)
- namaľovať basketbalové koše vonku na ihrisku na bielo aj čierne línie 
- vymaľovať na bielo horné žiacke WC (dievčatá, chlapci) - akútne



Koordinátorom prác bude Daniela Nitonová, aby Váš čas bol efektívne využitý.
Za jednotlivé časti budú zodpovedať Hanka Červenáková, Dominik Dluhoš, Peter Heriban a Slavomír 
Lichvár, viď priložený plánik.
O občerstvenie, guláš a fazuľu sa postarajú rodičia 3. ročníka, Artúr Takáč, Jaroslav Mikulič a ochotní 
pomocníci.
Veríme v hojnú účasť a tešíme sa na Vás.

Organizátori WŠ a RR
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