
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: 14                                                                     dátum: 16. 10. 2015                                                  

 

Oznam: 

V pondelok 12. 10. 2015 nám bola  deratizačná firma urobiť potrebné opatrenia na odstránenie 

vyskytujúcich sa myší v budove. Dohodli sme sa, že tieto opatrenia budeme robiť pravidelne  

2x do roka.                                                                                                                                         mš 

 

Ranný klub : 

Milí rodičia, radi by sme Vám pripomenuli, že v prípade nepriaznivého počasia je ranný klub pre 

1.- 4. ročník v jedálni. Prosíme, nasmerujte ráno Vaše ratolesti do týchto priestorov, aby sa netúlali 

po škole. Ďakujeme Vám za spoluprácu. Ďakujem.                                                                            lk 

Jesenná brigáda – 7.11.2015 : 

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 

Práce môžu byť priebežne doupravované, definitívny zoznam Vám spresníme tesne pred brigádou. 

 

Témy RR :                                                                                                                                                           

 1.  BRIGÁDA – dohodnúť a odsúhlasiť koordinátorov jednotlivých častí školy, občerstvenie.                 

    (Inka Kaščáková                                                                                                                                    

 2.  Členovia Finančnej rady – výsledok hlasovania členov kolégia, výber ešte jedného člena do FR  

   (Xénia Činčurová )                                                                                                                                  

 3. Využitie a použitie úrody zo  školskej záhrady  a zo školského dvora (jablká, hrušky) –( rodič)                                 

 4. Fajčenie pred vstupnou bránou do školy -  (rodič)                                                                                

 5.     Diskusia na tému – ročné voľno pre  učiteľov po ukončení  9. ročného cyklu 

                                                                                                                                                           mš 

Gaudího dielňa : 

Gaudího dielňa organizuje dňa 29.10.2015 workshop „Graffiti“ pre žiakov 2. stupňa (horná veková 

hranica bez limitu),v prístupovej uličke do  Mierovej kolónie, Workshop je  spojený  s prednáškou o 

Street  arte. Workshop vedie  Ing.arch. Fero Radačovský a Mgr. art. Gabika Binderová. 

Záujemcovia sa musia prihlásiť na mail gabika.binderova@iwaldorf.sk. , nakoľko počet účastníkov 

je limitovaný. Stretávame sa pred školou o 9:00, predpokladaný čas ukončenia 16:00. Prineste si 

stravu na celý deň, pracovné oblečenie a chuť tvoriť ;-).  

Workshop je zadarmo vďaka podpore nadácie Orange a  PR Nového mesta.                                   gb 

 

Volejbal pre rodičov : 

Každý piatok od 18.00 hod. sa stretáva  niekoľko rodičov v telocvični školy, kde si majú možnosť 

zahrať volejbal. Ak by sa chcel niekto ešte pridať,  nech sa obráti na  jedného z účastníkov : 

Adrián Struňák :  adrian.strunak@gmail.com                                                                                    wš                
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