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Michaelská slávnosť :
Zajtra, 27.9. o 11.00 hod.Vás pozývame na Michaelskú slávnosť. Prosíme Vás, aby ste prišli o 
niečo skôr, aby sme  mohli začať presne. Trvanie Michaelskej slávnosti – cca 50 minút.
Po skončení slávnosti bude prebiehať dražba na podporu jazierka.                                                    sl

O jazierku :
Z minulých informatórii ste sa mohli dozvedieť o histórií jazierka. Našou snahou je  dokončiť ho 
do krásnej a harmonickej podoby. Na minuloročnej Jánskej dražbe sa nám podarilo vydražiť 560 €. 
Potrebujeme ešte na vykrytie nákupu materiálu cca 1500 eur ( na nákup fólie, filtračného 
zariadenia, kameňov na brehy). Budeme sa snažiť získať prostriedky aj cez rôzne granty. 
Na zajtrajšiu Michaelskú dražbu, ktorá sa uskutoční hneď po programe sme pripravili: obrazy, 
bábiky, zvieratká, ktoré vyrobili šikovné ruky žiakov a dospelých. 
Ďakujeme všetkým za podporu.                                                                                                         tm

Prednáška o elektrosmogu – dôležité!!!

V stredu 1.10.2014 o 17.00 hod. Vás pozývame na prednášku pána Schlegela , ktorý bude  už po 
druhýkrát na našej škole rozprávať na pálčivé témy, ktoré sú v tomto roku hlavnou prioritou našej 
školy. Sú to: Elektromagnetické žiarenie na škole a  jeho pôsobenie na zdravie žiakov a 
učiteľov, mobilné žiarenie, čo znamená žiť s mobilmi, wifi, bezdrôtovou technikou...
Môžete si pripraviť otázky, ktoré Vás v súvislosti s touto témou najviac zaujímajú.

Pán Peter Schlegel, Dipl. Ing. ETH je švajčiarsky predstaviteľ medzinárodnej iniciatívy v boji 
proti elektrosmogu. V minulom školskom roku bol na našej škole a okrem prednášky urobil aj rôzne 
merania, ktoré boli v niektorých častiach budovy dosť alarmujúce. 
Kvôli zdraviu našich žiakov sme sa rozhodli v tomto školskom roku urobiť čo najviac opatrení, aby 
sa tieto hodnoty znížili na minimum a tak sa predišlo možným nepriaznivým vplyvom, ktoré sú v 
mnohých prípadoch  príčinou budúcich zdravotných problémov nás všetkých.

Prednáška je veľmi zaujímavá , určite sa dozviete množstvo informácií, ktoré sú nám v bežnom 
živote nedostupné a možno nám aj ako rodičia pomôžete pri plnení niektorých opatrení, ktoré pôjdu 
smerom k žiakom.                                                                                                                              wš

Krúžok Da Vinci:

Krúžok Da Vinci začne od 6.októbra  každý  pondelok od 14:30 h, trvanie približne do 16:00 h. 
Poplatok za krúžok je 10,- Eur na mesiac (osobne na krúžku), výška poplatku bude znížená o 
hodnotu vzdelávacie poukazu, pokiaľ bol vzdelávací poukaz do určeného termínu už odovzdaný 
škole. Otázky a podrobnosti prosím mailom na: peter.heriban@iwaldorf.sk.

Peter Heriban M.A., Dominik Dluhoš.
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