
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: 6.2.2015                                                  
 

 

Jarné prázdniny: od 2.3. – 6.3.2015 

 

1.ročník : 

V pondelok 9.2.2015 o 16.h sa stretnú rodičia a učitelia prvého ročníka, v úvode aj žiaci s krátkym 

predstavením práce na epoche. Hosťom bude Tatiana Maťová, učiteľka ručných prác a výtvarnej 

výchovy. Teším sa na stretnutie.                                                                                                        ib 

 

Pripomíname: 

 

Seminár s Hugom Spalingerom: 
 

Téma :  „Vôľa a docenenie vo výchove“ 

Termín :  27.2.-2.3.2015 

Doteraz sa mi na adresu slavomir.lichvar@iwaldorf.sk nahlásilo 11 ľudí. TÝM JE SEMINÁR 

MOŽNÉ USKUTOČNIŤ! Pokrytie cestovných nákladov lektora tak predstavuje cca. 20 eur na 

účastníka. S každým ďalším človekom sa suma ešte môže znížiť. Program zašlem nahláseným  

v najbližších dňoch.                                       sl        

      

Werbeck seminár : 
oznamujeme rodičom, že sa bude na našej škole konať opäť  víkendový seminár spevu podľa 

metódy pani Werbeck (škola odhalenia hlasu). Termín kurzu : 13.2. – 15.2.2015. 

Kurz je určený nielen pre profesionálnych či amatérskych spevákov, ale i pre tých, ktorí si možno 

vždy mysleli, že spievať nevedia.  

Kurz nie je len o speve, ale tiež o správnom dýchaní, liečebných procesoch v nás a v spoločnosti, 

načúvaní sebe a druhým a určitej "duševnej hygiene", ktorá je  čím ďalej viac v tejto dobe potrebná. 

Každý z nás môže "po novom načúvať" svojmu hlasu.  

Ak budete vedieť o niekom, kto by mal záujem zúčastniť sa semináru, posuňte mu túto informáciu 

Bližšie info – v prílohe mailu.                                                                                                           zb                            

            

Školský karneval pre dospelých: 

Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na tradičný školský karneval pre dospelých, ktorý sa 

uskutoční 14.2.2015 o 18.00 hod. v priestoroch našej školy. 

Maskovanie je ľubovoľné, podľa Vašej fantázie, ale nie je podmienkou.  

(V prípade záujmu Vás pri vstupe pomaľujeme farbami na tvár.) 

Program : hudba, občerstvenie, prosociálne hry, hudobné a tanečné vystúpenia, možné i karaoke. 

Vstupné : slané alebo sladké občerstvenie, prípadne pitie. 

Kto nám môže pomôcť s prípravou a dobrou organizáciou (výzdoba, upratanie, výdaj jedla v 

kuchyni), je vrelo vítaný a môže sa ozvať Saši Paršovej na : sasa.parso@gmail.com 

Tešíme sa na spoločný večer.                          

 

Rada rodičov + učitelia SZŠW 

 

mailto:slavomir.lichvar@iwaldorf.sk
mailto:sasa.parso@gmail.com

