
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: 13                                                                 dátum: 5.6.2015                                                  
 

 
Jánska slávnosť: 

Milí rodičia a deti, dňa 27.6.2015 bude opäť obľúbená Jánska slávnosť.  

Začína o 15.00 h v areáli školy. Bližší program bude uverejnený o týždeň v ďalšom informatóriu a 

na plagátikoch.                                                                                             Zuzana Bajusová a ôsmaci 

 

Poďakovanie:                                                                                                                                

Ďakujeme všetkým ochotným, ktorí prišli minulú sobotu na školskú brigádu.                                         

V počte 62 dospelých a 36 detí sa nám podarilo urobiť kus práce: 

-           vyčistiť a prehrabať dopadové plochy pod vežami, vyzametať a umyť veže 

-           orezať dreviny, kríky, spíliť suché konáre 

-           vyčistiť priestory okolo plota, poorezávať kríky 

-           vyplieť záhon na prednom dvore, skalku pred bránou, bylinkovú  špirálu, burinu okolo   

   rastlín pri parkovisku 

-           vyčistiť a vyzametať všetky chodníky, vrátane prístupových pred bránami 

-           pokosiť pozemok 

-           vyčistiť všetky jedálenské stoly a stoličky, podlepiť ich nohy novými textíliami 

-           vyčistiť radiátory a umyť lampy v jedálni. 

Ďakujeme prváckym rodičom za zabezpečenie „cateringu“, Jarovi Mikuličovi a Janke Pančíkovej  

za perfektný cícerový guláš. A tiež ďakujeme všetkým, ktorí síce neprišli, ale podporili nás 

finančne príspevkom do „fondu brigád“.                                                                           Organizátori 

A zároveň aj my ďakujeme všetkým zúčastneným za pomoc pri zveľadení areálu a organizátorom 

za úspešný priebeh brigády.                                                                                     Zamestnanci školy   

 

Zárubne dverí:                                                                                                                           

Hľadáme zručného človeka, ktorý by nám vedel zavariť zárubne dverí v oblasti zámkov v troch 

triedach a diery v brankách na zadnom ihrisku (prípadne dať typ na niekoho takého).                    ph 

 

Straty a nálezy:                                                                                                                                                           

Blíži sa koniec školského roka a preto znovu vyzývame rodičov, aby poprezerali na chodbe kôš strát 

a nálezov, prípadne sa poinformovali v kancelárii, či vašim deťom nechýbajú rôzne ozdobné 

predmety (náramky, náušnice, sponky do vlasov, čelenky, hodinky, okuliare...)                               tj 

 

Zóna bez peňazí – zvyšné vecí:                                                                                                    

Prosíme všetkých, ktorí doniesli veci na túto akciu, aby si ich prišli, čím skôr vyzdvihnúť.            wš 

 


