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Hugo Spalinger – prednáška:
Milí rodičia, 
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

Straty a nálezy:
Milí rodičia,
naša obľúbená skriňa s názvom "Straty a nálezy" už opäť praská vo švíkoch. Ak vašim deťom chýba nejaké 
tričko, mikina, rukavice, ponožky, čiapka, šál alebo pršiplášť, skúste sa pozrieť na "výstavku" v chodbe pri 
prednom vchode. Veci tam budú vystavené do utorka budúceho týždňa.
Ďakujem. sh

Rodičovské stretnutie 3. ročníka:
3. ročník: Milí rodičia, rodičovské stretnutie sa uskutoční 18. 2. (pondelok) o 17:00 hod. Teším sa na vás! 

mo

Prednáška – Krízy a príležitosti na prahu nášho veku:
Pozývame vás na prednášku: Yehuda Tagar - Krízy a príležitosti na prahu nášho veku.
Teraz, v strede Michaelskej doby, stojíme na prahu medzi obnovou alebo degradáciou ľudskej 
civilizácie. Po viac ako 100 rokoch existencie antropozofie, s jej tak malým dopadom na našu 
civilizáciu, sme odrezaní od vedomého spojenia s duchovným svetom. Staré tradičné spojenie sa javí 
ako mŕtve. Odkiaľ príde nové spojenie s duchovným svetom?
Yehuda Tagar, učiteľ antropozofickej psychoterapie a psychozofie Rudolfa Steinera sa podelí so 
svojimi myšlienkami k tejto téme, vychádzajúc zo svojho klinického, vzdelávacieho a 
psychozofického výskumu.
Yehuda Tagar pôsobí ako vedec a psychoterapeut v Austrálii, Južnej Afrike a ako riaditeľ Persephone 
College of Psychophonetics, UK.
Dátum: sobota 16. 2. 2013, 17:00 hod.
Miesto: Slovenská antropozofická spoločnosť, Hattalova 12A, Bratislava
Vstupné: 3€                           

pk

2 %
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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