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Michaelská slávnosť: 

Pripomíname zajtrajšiu Michaelskú slávnosť ( 10. 10. 2015 ) o 11.00 h.  (Plagátik v prílohe.) 

 

Jesenná brigáda v škole: 

Vážení rodičia, avizujeme prvú spoločnú brigádu v tomto školskom roku, ktorú naplánovala Rada 

rodičov na 7. november. Podrobnejšie informácie a zoznam prác Vám ešte spresníme.  

Termín Vám oznamujeme mesiac dopredu, aby ste si mohli medzi svoj súkromný program 

naplánovať aj účasť na tejto brigáde a tým prispeli k zveľadeniu školského areálu, v ktorom sa Vaše 

deti a v neposlednom rade aj my všetci, budeme cítiť dobre.                                           Rada rodičov 

 

Poďakovanie: 

Chceme poďakovať rodičom, ktorí pomohli alebo boli ochotní pomôcť pri ubytovaní účastníkov 

medzinárodnej konferencie waldorfskej organizácie ECSWE, ktorá sa konala minulý víkend 

v priestoroch našej školy. Veľmi si vážime Vašu pomoc.                              Organizátori konferencie                                                                                    

      

Desiate: 

Vážení rodičia, keďže témou desiat sa na našej škole často zaoberáme, je našou snahou, aby 

zloženie a príprava desiat zodpovedali našim a Vašim predstavám. Pracujeme na jedálničku, ktorý 

bude zostavovaný podľa určitých pravidiel, aby vždy v konkrétny deň dieťa vedelo, či bude mať na 

desiatu kašu alebo chlebík s nátierkou, prípadne so zeleninovým šalátom. Uvedomujeme si isté 

nedostatky, ale snažíme sa na nich neustále pracovať a odstraňovať ich.  

Z toho dôvodu, prosíme aj Vás, aby ste poslali nejaké návrhy na receptúry nátierok, aby sme mali 

z čoho vyberať a informovať o tom i dodávateľa. Ďakujeme za nápady. Môžete ich posielať na 

školský mail : ba@iwaldorf.sk                                                                                                         wš 

 

Oznam: 

Na škole sa nám objavilo pár myší. Pracujeme na ich odstránení, dnes ráno prišla na obhliadku 

deratizačná firma, a budúci týždeň príde urobiť potrebné opatrenia.                                               mš                                                                    

 

Kancelária školy – úradné hodiny: 

Chceli by sme Vás informovať o úradných hodinách v kancelárii školy, keďže od septembra 

pristúpila na čiastočný úväzok p. Denisa Struňáková a taktiež koordinátor školy Peter Végh. 

 

Prítomnosť v kancelárii: 

Tatiana Jozefíková :  Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok 

Denisa Struňáková :  Pondelok, Utorok, Štvrtok 

Peter Végh :              Spravidla je v kancelárii k dispozícii každý deň od 8.30 h. do 10.30 h. 

O prípadných zmenách budete informovaní v kancelárii školy, kde mu môžete aj nechať odkaz. 

 

Úradné hodiny pre rodičov: 

Pondelok :  od 8.15 – 9.00 h   a    od 14.00 -  do 15.30 h 

Utorok :      od 8.15 – 9.00 h   a    od 14.00 -  do 15.30 h               

Streda :       od 8.15 – 9.00 h   a    od 14.00 -  do 16.30 h 

Štvrtok :     od 8.15 -  9.00 h   a    od 14.00 -  do 16.30 h 

Piatok :       od 8.15 – 9.00 h   a    od 14.00 – do 14.30 h                                                         tj, ds, pv 

                                                                                                         

 

 

 

 



 

 

II. ročník: 

V pondelok 12. 10. 2015 o 16.h  bude ďalšie rodičovské stretnutie.                                                ib                      

 

Seminár spevu – „Werbeck“: 

pozývame Vás na víkendový seminár spevu podľa metódy pani Werbeck (škola odhalenia hlasu). 

Kurz je určený nielen pre profesionálnych či amatérskych spevákov, ale i pre tých, ktorí si možno 

vždy mysleli, že spievať nevedia. Tiež pre hercov i učiteľov a všetkých ďalších, ktorí využívajú hlas 

vo svojej práci. Alebo by radi vniesli vlastný spev ako nový impulz do svojho života. 

Kurz nie je len o speve, ale tiež o správnom dýchaní, liečebných procesoch v nás a v spoločnosti, 

načúvaní sebe a druhým a určitej "duševnej hygiene", ktorá je  čím ďalej viac v tejto dobe potrebná. 

Každý z nás môže "po novom načúvať" svojmu hlasu.  

Ak budete vedieť o niekom, koho by táto informácia a pozvánka mohla zaujať, budeme radi  ak ju 

posuniete ďalej. Bližšie info a prihláška je v prílohe mailu.                                                             wš                                                                                                                      

  


