
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: 11                                                              dátum: 1.3.2013 

Jarné prázdniny:     4.3. - 8.3.2013
Nástup do školy:     11.3.2013 (pondelok)

Termín veľkonočnej besiedky : 16.3.2013 od 11.00 do 16.00 hod.
(Plagátik s podrobnejšími informáciami bude vyhotovený po jarných prázdninách a taktiež bude zverejnený 
na našej webovej stránke.}                                                                                                                             Pgk

Testovanie deviatakov:
Milí rodičia, dnes písali naši deviataci pilotné testovanie z matematiky a slovenského jazyka, ktoré zastrešil 
NÚCEM (Národný ústav certifikovaných meraní).
Jeho výsledky budú slúžiť na štatistické overenie typov a náročnosti rôznych testových položiek pre tvorbu 
nových testov. Testovanie dopadlo dobre, kompletné výsledky budeme vedieť až v apríli.

Bola to akási príprava na Testovanie 9, ktoré sa uskutoční 13.marca 2013 (streda).
V tento deň bude budova prázdna (okrem deviatakov :-)), nebude prebiehať klasické vyučovanie, ostatné 
triedy pôjdu na výlety - info vám zašlú triedni.
Žiaci nevchádzajú ráno do budovy, ranný klub v tento deň nebude.
I. -IV. ročník sa v popoludňajších hodinách vrátia do školy a bude pre nich zabezpečený obed a klub. 
Ostatným triedam sa obedy odhlasujú. V tento deň sa nebude vydávať ani desiata. Bude pripravená iba pre 
deviatakov. Držme deviatakom palce a podporme ich spoločne v myšlienkach. Ďakujeme.                           sš

               

Pripomíname:
Dnes 1.marca 2013 o 19:00 hod. sa v škole uskutoční prednáška skúseného umeleckého terapeuta zo 
Švajčiarska – Huga Spalingera – DROGY.
Drogy a závislosť vo všeobecnosti sú veľkou témou súčasnosti – pre dospelých, mladistvých, ale i detí. Tí z 
Vás, ktorí majú záujem preniknúť do spôsobu, akým sa s drogami vysporadúva waldorfská pedagogika, sú 
na prednášku srdečne pozvaní.
Následne 2. - 5. marca sa v škole bude konať seminár k tejto téme. Tu sa p. Spalinger bude môcť venovať aj 
individuálnym otázkam účastníkov. Vopred  ich môžete zaslať na adresu: slavomir.lichvar@iwaldorf.sk.
Poplatok za prednášku a seminár je dobrovoľný – na pokrytie ubytovacích, stravných a cestovných nákladov 
lektora.     sl

2 % z dane:
Dovoľujeme si Vás osloviť v mene Súkromnej základnej školy waldorfskej vo veci možnosti prispieť 
2 % z dane (fyzické osoby), alebo 2 % z dane a 0,5 % dar (právnické osoby) pre našu školu. 
Snažíme sa dať našim žiakom do života viac a veľmi si vážime aj pomoc Vás, rodičov školy. Minulý rok 
získala naša škola vďaka Vašim 2% z daní 9 300 EUR.  Použili sme ich na výmenu okien v celej telocvični a 
na rekonštrukciu prístupovej cesty v areáli školy. 
Tento rok by sme príspevok chceli použiť na: 
- zriadenie špeciálnej triedy, 
- dokončenie detského ihriska,
- nákup vybavenia na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.
Bližšie informácie nájdete aj v letáčiku v prílohe nášho e-mailu.    pk
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