
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: 12                                                            dátum: 20.6.2014 

Letné prázdniny:
Termín letných prázdnin: Od 30.6. - 29.8.2014
Začiatok školského roka:  2. september 2014

Organizácia posledného dňa školského roka:
Vážení rodičia, tohtoročné odovzdávanie vysvedčení sa uskutoční 27. 6. 2014 (piatok).
Žiaci prichádzajú do školy ako po iné dni o 8. 30 hod. Ranný, ani poobedný školský klub nebude.
Po slávnostnom závere v telocvični a odovzdaní vysvedčení v triedach žiaci odchádzajú domov.
Koniec je v každej triede individuálny, bližšie informácie poskytnú triedni učitelia.
V tento deň sa nebude vydávať desiata ani obed.
Predpokladaný čas ukončenia je okolo 10.30 hod.                                                                          Pgk
   
Jánska slávnosť:
Pozývame  Vás na Jánsku slávnosť dňa 21. júna od 15.00 hod. - (do 24.00 hod. :-)  
Program : Od 15.00  – 16.30  hľadanie pokladu

     Od 16.30 – 17.30 dražba na podporu jazierka
     Od  17.30 – opekanie                                                                                              8. ročník

Finančná rada:
Na poslednej finančnej rade bol zvolený za koordinátora finančných procesov pán Peter Végh 
(rodič žiaka 3. ročníka).                                                                                                                      xč

Straty a nálezy:
Oznamujeme rodičom, aby skontrolovali budúci týždeň kôš strát a nálezov, v piatok bude  zrušený a 
veci sa odovzdajú do Humany. Našiel sa mobil Samsung, informujte sa v kancelárii školy.              tj

Téma Jazierko  - pokračovanie :
Plánované práce na dokončenie jazierka by sme chceli realizovaťv dvoch etapách. 
I.etapa:
- nákup a pokládka fólie a príprava na filtráciu, nákup filtračného zariadenia, štrku, kamenia, rastllín 
a rybičiek do jazierka
- výkopové práce na filtračné zariadenie
- zemné úpravy na brehoch jazierka
Predpokladaná suma na uvedené položky sa plánuje na : 2800,- €.
II. etapa : 
- uvažujeme o lavičkách (vyrobenie vlastných alebo kúpa záhradných lavičiek), výroba alebo kúpa 
mostíka. 
- dokončenie okolia jazierka - výsadba kríkov, kvetov, osadenie metamorfózy (ktorú nám darovali 
študenti Akadémie Rafael).
Výnos zo zajtrajšej dražby umeleckých a remeselných diel dospelých a detív rámci Jánskej 
slávnosti bude použitý na úhradu  časti nákladov I.etapy. Ďalšie financie sa pokúsime získať z 
ďalších projektov.
Vopred ďakujeme za Vašu účasť.                                                                                                 tm
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