
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: 22.2.2013 

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

Termín veľkonočnej besiedky : 16.3.2013

Straty a nálezy:
Hľadá sa bežová čiapka značky Quicksilver so šiltom. Patrí žiakovi 3. ročníka a veľmi mu na nej záleží. Kto, 
by o nej niečo vedel, nech to ohlási v kancelárii školy.                                                                                      tj

Výsledok hlasovania za projekt:
Oznamujeme vám, že v hlasovaní za projekt : „Postavme si z hliny dom“ sme sa umiestnili bohužiaľ, až na 
11.mieste, čo je už neocenený projekt, keďže  ocenených bolo len prvých desať.Veľmi nás to mrzí, keďže 
nám k desiatemu miestu chýbalo len pár hlasov. Dúfame, že v budúcnosti sa zmobilizujeme viacerí. 
Ďakujeme tým, ktorí svojim hlasom prispeli.Samozrejme v písaní projektov sa naďalej pokračuje.                tj

Pripomíname:
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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