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Jesenná brigáda – už zajtra!!!!! 

Vážení rodičia, pripomíname zajtrajšiu jesennú brigádu v škole :  7.11.2015 od 9.00 hod. 

Počas brigády pravdepodobne o 12.00 h príde do waldorfskej školy nestor slovenského 

ovocinárstva profesor Hričovský. V praktickej časti predvedie správny rez ovocných drevín, rez 

kríkov drobného ovocia - egreše, ríbezle, josta. Bude priestor aj na vaše otázky, každému poradí  

ohľadom prebiehajúcej jesennej výsadby ovocín - aké odrody sú najlepšie, v akom tvare ich 

pestovať, akí sú vhodní opeľovači pri jednotlivých odrodách, aby ste si zabezpečili dobrú úrodu 

vlastného ovocia. Všetci, teda učiteľky, klubistky, učitelia, ako aj deti a rodičia sú vítaní. 

 

Pripravované práce: 

 orezanie ovocných stromov (pod vedením p. Hričovského) 

 uzatvorenie prístreška (koordinuje MŠ) 

 rozšírenie a vyčistenie jazierka (potrebné lopaty, rýle – koordinuje TM) 

 vytvorenie chodníka k hlinenému domčeku – vyhĺbenie, obruba (koordinuje MŠ) 

 dokončenie dreveného plota (koordinuje MŠ) 

 „oslobodenie“ duba (koordinuje TM), v tejto súvislosti zabezpečí MŠ kontajner pre domový 

odpad (betón, príp. iný odpad zo školy) 

 drvenie konárov (koordinuje MŠ) 

 terénne úpravy boku budovy (v susedstve materskej školy) 

V prípade, ak bude dostatok času a brigádnikov: 

 upratanie priestorov pri telocvični (toalety, sprcha, šatne...) – koordinuje DŠ 

 prenesenie sonetu 

 vyzametanie a vyčistenie areálu školy, príp. hrabanie lístia 

 

Spresnený zoznam bude vyvesený na informačnej nástenke na chodbe. 

Čakajú na Vás aj prekvapenia, ktoré sme pre Vás prichystali a veríme, že Vás potešia..... 

                                                                                                                                      Organizátori 

 

Martinská slávnosť s lampiónovým sprievodom : 

V stredu 11.11. 2015  o 16.30 Vás pozývame na Martinskú slávnosť spojenú s lampiónovým 

sprievodom, po ktorom bude dlho očakávaný krst Gaudího uličky a premietanie dokumentárnych 

časozberov pripravovaného filmu Múr o Mierovej kolónii a Gaudího dielni v priestoroch 

7. triedy. Stretneme sa na zadnom dvore.  

V prílohe informatória Vám posielame plagát v novej verzii, v ktorom je obsiahnutá aj táto 

spomínaná udalosť, ktorá je výnimočne zaradená z dôvodu jej dôležitosti do programu dňa po 

ukončení Martinskej slávnosti.                                                                                      Organizátori 

 

 

Účasť v relácii „Pálenica“ s Borisom Filanom : 

V sobotu 7.11.2015 o 11.00 h sa bude v slovenskom rozhlase vysielať relácia „PÁLENICA“ 

s Borisom Filanom. Jej súčasťou bude aj téma waldorfských škôl a malý vstup tam budú mať aj 

učitelia našej školy. Boris Filan sa počas pobytu v Mníchove dostal na tamojšiu waldorfskú školu, 

ktorá mu bola sympatická, preto oslovil nás, žeby rád spropagoval Waldorf na Slovensku. Ide 

o humoristickú reláciu, ktorá sa tak trochu  v dobrom slova zmysle „ baví na náš účet“, otázky sme 

nevedeli vopred, výsledok teda posúďte sami. 

Keďže relácia je v čase brigády, veríme, že sa nám (účastníkom brigády), podarí si ju vypočuť 

spoločne v škole.                                                                                                                              xč              

 

2. ročník : 

Rodičovské stretnutie v pondelok 9.11.2015 o 16.00 h začneme triednou besiedkou.  

Teším sa na veľkú účasť.                                                                            ib                           

              


