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Rodičovské stretnutie : 

3. ročník :                                                                                                                                                         

Dňa 15.2.2016 o 16.00 hod.bude rodičovské stretnutie rodičov žiakov tretieho ročníka.                               dm 

4. ročník :                                                                                                                                                         

Dňa 17.2.2016 o 16.00 hod bude rodičovské stretnutie rodičov žiakov  štvrtého ročníka.                               sl     

Krúžok – Ekodielnička :                                                                                                                               

Milí rodičia, od budúceho týždňa bude pokračovať krúžok ekodielnička, ktorý bol od septembra do 

decembra určený pre deti z Mierovej kolónie a z okolia a bol hradený z projektu pre hlineno-slamený 

domček. Každý utorok od 15. 30 h do 17. 00 h bude prebiehať ekodielnička v domčeku. Budeme šiť, 

filcovať, tvoriť nové veci zo starých ponožiek, rukavíc, tričiek...                                                                    

Ak máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo tento krúžok, prosím Vás, prihlaste ho do pondelka 15.2. na 

mail tatiana.matova@iwaldorf.sk. Poplatok je za krúžok je 5 eur za 1 stretnutie. ( v cene je zahrnutá cena za 

materiál, za lektora ). Počet detí je obmedzený na 10. Začíname šitím prstového divadielka v utorok 16.2. od 

15.30 h.                                                                                                                                                              tm 

Info z vianočného bazáru :                                                                                                                             

Na vianočnom bazáre sa vyzbieralo 855,- eur. Suma bude rozdelená do jednotlivých tried.           sp 

 

Víkendový seminár spevu : 
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, budem rada ak ju posuniete 

ďalej. Bližšie info v prílohe informatória.                                                                                                       zb 
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