
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: 27.9.2013 

Michaelská slávnosť:
Pozývame všetkých rodičov na zajtrajšiu Michaelskú slávnosť. Začiatok besiedky bude o 12.00 hod. 
V doobedňajších hodinách od 9.30 hod. bude prebiehať príprava na besiedku. 
V prílohe posielame plagát.                                                                                                                  wš 

Krúžky :
Zhrnutie informácií pre rodičov. 
Na škole ponúkame zatiaľ 5 krúžkov:

1.Výtvarný ateliér – vedie Gabika Binderová 
2. Krúžok Da Vinci – vedie Mirka Okuliarová a Dominik Dluhoš 
3. Krúžok ruského jazyka – vedie Renáta Kubečková 
4. Krúžok šikovných rúk – vedie Sáša Paršo 
5. Krúžok Aikido – vedie Michal Klučka

Doplňujeme info o krúžku Aikido:
„Pokojamilovní bojovníci“:

Tréningový program pre deti je vytvorený tak, že sa neučia iba Aikido, ale učia sa osvojovať si základné 
pohyby, ktoré sú stavebnými prvkami pre všetky bojové umenia a rôzne iné športy. Zameriavame sa na to, 
aby deti získali kondíciu, disciplínu, sebakontrolu, rešpekt, fyzickú aj psychickú odolnosť, ohľaduplnosť 
voči druhým. Tréningy sa konajú pravidelne v týchto časoch:

Utorok :   15:30 – 16:45 
Štvrtok :  15:00 – 16:15 
Piatok :    15:00 – 16:15

Všetci sú vítaní.

V prípade akýchkoľvek otázok či potreby ďalších informácií píšte na adresu:

michal.klucka@iwaldorf.sk

Krúžok šikovných rúk – doplnenie :
Pre tých, ktorí majú p krúžok šikovných rúk záujem a ešte sa neprihlásili, dopĺňame informáciu, že krúžok 
bude prebiehať v textilnej dielni v stredy od 15h. - 16.30 hod.
Mesačný poplatok : 15,- €,  po odovzdaní vzdelávacieho poukazu cena: 12,-€.
V prípade záujme píšte na : sasa.parso@gmail.com, predmet : krúžok šikovných rúk
Ďakujem. Sáša Paršová (rodič dieťaťa 2. ročníka)

Informácie o ostatných krúžkoch sme Vám poskytli v predošlých informatóriach.                                          tj

Krúžky ponúkané zvonku:
Celý týždeň ste mali možnosť prihlasovať svoje deti do rôznych krúžkov podľa ponuky lektorov Happy 
Kids. Záujem prejavilo z celej školy len 6 rodičov s celkovým počtom 9 detí. Najviac záujemcov bolo o 
tenis, ostatné športy mali len po jednom, maximálne dvoch záujemcov, pričom 2 rodičia uviedli, že by v 
určitom dni dali dieťa na akýkoľvek krúžok z ponuky firmy. Zároveň sa objavili vekové rozdiely: Malé deti 
by nemohli byť v jednom krúžku s veľkými. Takže výsledok: nepodarilo sa vytvoriť ani jeden krúžok piatich 
detí, preto odporúčame všetkým záujemcom, aby prihlásili svoje dieťa individuálne, ak o danú aktivitu majú 
záujem. Ďakujeme za Vaše odpovede a prejavený záujem.                                                                              xč
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Stretnutia :

Finančná rada:

V pondelok 30.9.o 16.00 hod. sa uskutoční stretnutie finančnej rady. Na programe je dokončenie štatútu rady. 

Rada rodičov:

Budúci týždeň, v utorok alebo v stredu, sa o 16.30 hod. uskutoční stretnutie Rady rodičov, ktoré bude 
pokračovať preberaním bodov, ktoré ostali z predchádzajúceho stretnutia. Termín a miesto bude upresnené 
Radou rodičov.                                                                                                                                                  xč

  

Akcie školy:

Lukostreľba:
Dňa 5.10.2013 od 16.00 hod – do 18.00 hod bude v škole v priestoroch zadného dvoru  prebiehať 
lukostreľba pri sieti. Akciu opakujeme po úspešnej lukostreľbe z 1.júna.
Vstupné: 6,- € na osobu
Rodič a dieťa : 8,- € s vlastnými lukmi
Za pozičanie luku : 2,- €  
Tešia sa na Vás Karpatskí pecúchovia  - priatelia waldorfskej skoly
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