
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: 8.2.2013 

Fotogaléria detského karnevalu :
Galériu fotografií z detského karnevalu si môžete pozrieť kliknutím na túto stránku:
www.dominikbugar.com/waldorf     

Hlasovanie za projekt :

Projekt školy: „Postavme si z hliny dom“:

Vážení rodičia, blíži sa termín uzavretia možnosti hlasovania za náš projekt. Podľa posledného nahliadnutia 
na poradie projektov sme sa posunuli z druhého miesta na piate a ďalšie sú tesne za nami. Finančne 
ocenených je  10 najlepších projektov. Preto prosíme tých, ktorí ešte nezahlasovali za projekt, aby tak čím 
skôr urobili, prípadne prepošlite túto informáciu svojim známym.

Posielame ešte raz podrobnejšie informácie k projektu : 
Naša škola sa uchádza v grantovom programe Zelenej školy „Pomáhame vyrásť“ o finančný príspevok na 
stavbu malého slameno – hlineného domčeka v našej záhrade. Spolu s rodičmi ho vybudujú naši tretiaci, 
ktorý sa tento rok venujú téme „tradičné remeslá“. Naša škola je vybraná medzi ďalšími 17 školami. 

Peniaze obdrží prvých 10 škôl, ktoré získajú najviac hlasov.

K tomu, aby sme tento príspevok (500,-€) mohli získať potrebujeme, aby za náš projekt hlasovalo na web 
stránke IKEA čo najviac ľudí. Ak nám teda chcete pomôcť, kliknite na 
link: www.spolusvami.sk/hlasovanie.php a hlasujte za projekt„POSTAVME SI Z HLINY DOM“. 
Hlasovať možno do 17.2.2013 a podmienkou je, že ste držiteľom klubovej karty „IKEA FAMILY “. Ak ste 
nie držiteľom tejto karty, môžete sa ním stať vyplnením formuláru na stránke Ikea. (bezplatne). Potom už len 
stačí kliknúť na projekt našej školy a v okienku zadať svoj mail a číslo svojej Ikea family karty. Následne 
dostanete mail, kde len kliknete na link, ktorý Vám "IKEA" pošle. To je všetko. Ďakujeme za Vašu pomoc. 

 Pgk

Špeciálna trieda SZŠW :
V prílohe informatória sa dočítate o otvorení novej špeciálnej triedy  SZŠW a o možnosti predzápisového 
stretnutia dňa 21.2.2013 o 15.00 hod.   mh

2%  z dane :
Budúci týždeň v informatóriu zverejníme podrobnejšie informácie o možnosti darovania 2 % z daní našej 
škole. Informácie si budete môcť nájsť aj na našej webovej stránke.                                                                tj

Prednáška pre rodičov a priateľov školy : 
Súkromná základná škola waldorfská v spolupráci s Akadémiou Psychozofie PACE  vás pozýva na 
prednášku Yehudu Tagara : „Rodičovská empatia  - vedomie o emóciách rodiča ako vstupná brána k 
dieťaťu.  Kde sídlia rodičovské city a ako s nimi pracovať?“

O prednášajúcom:

Yehuda Tagar je izraelsko-austrálsky psychoterapeut a konzultant; zakladateľ psychofonetického prístupu  
v psychológii, terapii a poradenstve. Vyvinul  možnosti duševného rozvoja, založené na umeleckom vyjadrení  
verbálneho a neverbálneho spôsobu ľudskej komunikácie; zároveň vypracoval  základy vzdelávacieho 
procesu rozvíjania metodickej empatie ako vnemového orgánu. Psychofonetika tiež prináša  
možnosti psychosomatickej sebaterapie.Yehuda Tagar je ženatý, má 3 deti, ktoré navštevovali waldorfskú  
školu v Kapskom meste.   

Dátum:  utorok, 12. február 2013, Čas: 18.00 h

Miesto: Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava                                 pk

Zákaz parkovania v označených priestoroch zadného dvora :
Milí rodičia, chceme vás znovu požiadať, aby ste neparkovali v priestoroch zadného dvora. Tento priestor je 
určený pre hry a pohybové aktivity detí. Od plochy na parkovanie je oddelený "rampou" - detskou 
hojdačkou. Dodržaním tohto pokynu nebude ohrozená bezpečnosť vašich detí, a zväčší sa im priestor pre 
pohyb. Ďakujeme za pochopenie.    pk

http://www.dominikbugar.com/waldorf
http://www.spolusvami.sk/hlasovanie.php


„Zóna bez peňazí“ - akcia v škole :
Pripomíname termín tejto akcie: 16.2.2013. Bližšie informácie o tejto akcii sa dočítate na letáčiku v prílohe 
informatória.
Kontakt: ondrej39@gmail.com, tel. 0905212476.                                                                                              tj

Poďakovanie :
Vyjadrujeme srdečnú vďaku nášmu rodičovi Mojmírovi Lieskovskému, ktorý nám poskytol dar vo forme 
100 kusov pohárov. Tieto poháre slúžia našim deťom pri obedoch a desiatach.                                              pk

V. ročník :
Pozývam piatackych rodičov na rodičovské stretnutie v utorok 12.2. o 16:00. Teším sa na hojnú účasť.       zb

mailto:ondrej39@gmail.com
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