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Vyhlásenie riaditeľského voľna : 

Vzhľadom ku konaniu medzinárodnej konferencie waldorfskej organizácie ECSWE v dňoch  

2. – 4. októbra 2015 v priestoroch Súkromnej základnej školy waldorfskej s účasťou našich 

učiteľov, vyhlasujeme na 2. 10. 2015 riaditeľské voľno, pretože nie sme schopní z priestorových 

dôvodov zabezpečiť súbežne vyučovanie a organizáciu konferencie. Zároveň pozývame záujemcov 

z radov rodičov na túto konferenciu. Ďakujeme za pochopenie.  Xénia Činčurová – riaditeľka školy 

 

Zmena termínu  Michaelskej slávnosti : 

Z dôvodu konania sa medzinárodnej konferencie sa posúva termín slávnosti na 10. 10. 2015 .                                                                                                                                                                                                              

 

Oznam pre rodičov: 

Od 1. 10. 2015 bude vjazd do školy pre automobily uzavretý  bránou s kamerovým systémom 

a videotelefónom. Prosíme Vás, aby ste tento vjazd prestali používať, alebo tak robili len  

v najnutnejších prípadoch.  

Tieto opatrenia robíme kvôli bezpečnosti detí na otvorenom priestranstve školy ako i kvôli 

bezpečnosti celej budovy a areálu školy.  

Stále platí odporúčanie, vyhnúť sa vjazdu do Mierovej kolónie a dať deťom kompetenciu, že do 

školy prejdú sami od schodíkov (zastávka autobusu č.58, Vihorlatská), kde je možné pozdĺž cesty aj 

parkovať, alebo od parkoviska na začiatku Mierovej kolónie. Toto odporúčanie platí aj v čase 

rodičovských stretnutí. Výnimkou sú mesačné slávnosti, kedy bude areál školy pre parkovanie 

sprístupnený. Zároveň sa takto čiastočne vyhneme neustálym sťažnostiam obyvateľov Mierovej 

kolónie na zhustenú frekvenciu prejazdu áut úzkymi ulicami kolónie. 

 

Cez seba bližšie k deťom : 

Príďte po pracovnom dni načerpať RADOSŤ a SPONTÁNNOSŤ v INTUITÍVNYCH HRÁCH , 

kde budeme spolu ZAŽÍVAŤ ŽIVOT, ale aj naše prekážky k pochopeniu, prijatiu SEBA  A 

NAŠICH DETÍ. Každé stretnutie zavŕšime SPOLOČNÝMI  ROZHOVORMI na pedagogické a 

rodičovské témy, ktoré vyplynú z hier ako zo života samého.  

Kde? V telocvični waldorfskej školy na Vihorlatskej 10 v Bratislave. 

Kedy? Od 5.10. 2015 (každý nepárny utorok) o 16.30 -18.00 h. 

Poplatok: 5,- €  

Hrami Vás bude sprevádzať Miroslava Okuliarová: miroslava.okuliarova@iwaldorf.sk 

Rozhovory na témy bude viesť  Martin Kabát: martin.kabat@iwaldorf.sk 

 

Seminár – „ Vytváranie koncepcie školskej záhrady a záhradných prvkov“: 

Pozývame Vás na seminár vytvárania koncepcie školskej záhrady a záhradných prvkov s lektorom 

Oldřichom Hozmanom dňa 3.10.2015 od 9.00 hod do 19.00 hod. 

Vstupné : dobrovoľné 

Prosíme Vás prihláste sa do 1.10.2015 na:  tatiana.matova@iwaldorf.sk 

 

Kurz jogy : 

Milí učitelia, rodičia a priatelia WŠ, pripravili sme pre Vás kurz jogy v priestoroch školy.  

Srdečne pozývame, začiatočníkov, aj tých, ktorí už jogu cvičili. Vychádzame z pojmu Rudolfa 

Steinera „nová jogová vôľa“, ktorý vysvetlil vo svojej prednáške 30.11. 1919. Ponúkaná joga teda 

nevychádza zo starých jogových cvičebných spôsobov, ktoré Steiner často vo svojich prednáškach 

kritizuje a ukazuje ich nevhodnosť pre súčasnú dobu. Náš cvičebný spôsob je niečím celkom 

novým. Môžete sa o tom presvedčiť na cvičeniach každý UTOROK od 15:30 do 16:50 

v eurytmickej miestnosti WŠ. Treba si doniesť vhodnú podložku na cvičenie.  

Začíname budúci utorok 29. 9. 2015. Prihlásenie na jogah@azet.sk a info na www.jogah.sk. 
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Spievanie v škole : 

Milí rodičia, učitelia, zamestnanci školy a všetci ostatní priatelia waldorfskej pedagogiky, 

už niekoľko rokov sa na pôde waldorfskej školy stretáva skupinka nadšencov spoločného 

zborového spievania. Do nášho repertoáru patria jednoduché kánony, piesne ku kolobehu roka i 

náročnejšie viachlasné skladby. Skupina je otvorená a radi privítame nových členov, ktorí nemajú 

zábrany si s nami zaspievať. Ak máte chuť a čas, pridajte sa k nám.  

Stretávame sa každú stredu od 16.30 h do 17.30h v eurytmickej miestnosti WŠ.  

Tešíme sa na vás.  S.Lichvárová 

 

„Ako si neničiť svoje telo“  – ďalšia aktivita v škole pre dospelých : 

Informácie o tejto ponúkanej akcii si môžete prečítať v prílohe informatória.                                

 
 

 

 

 

 

 


