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18. číslo

KALENDÁŘ AKCÍ
datum

Akce

Čas

místo

LEDEN
so 20.1.
čt 25.1.

1. absolventský ples
Vystoupení cirkusu LeGrando

19 h
15 h

Kulturní dům Rubín
tělocvična WZŠ

ÚNOR
čt 1.
pá 2.
po 5. – pá 9.
út 13.

Ředitelské volno
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Masopustní průvod

16 h

sraz u školy

BŘEZEN
pá–ne 9.–11.

UŽITÉ UMĚNÍ –Mísa (Martina
Bieliková)

KALENDÁŘ AKCÍ MŠ

ÚNOR
čt 1.2.
pá 2.2.
5. 2. – 11. 2.
KVĚTEN

Ředitelské volno
Pololetní prázdniny ZŠ –
omezený provoz
Jarní prázdniny ZŠ – omezený
provoz
Zápis do MŠ

dopo

Páteční waldorfské listy jsou určeny pro rodiče a přátele školy. Příspěvky posílejte vždy
do pátku 12 hodin na adresu
editorpl@waldorf-brno.cz

ZPRÁVY Z KRUHU SLAVNOSTÍ
Masopust držíme, nic se nevadíme….
V úterý 13. února se celé naše waldorfské společenství – školní i školkové – bude veselit
v masopustním průvodu, který v 16 hodin vyrazí od školy. Písněmi a tancem potěšíme a
koblížky se občerstvíme u salesiánů a basu nakonec pochováme na travnaté ploše
školního hřiště.
Uvítáme účast i pomoc každého z vás, rodičů, ale i prarodičů, tetiček a strýčků, zkrátka
kohokoliv, kdo si chce masopustní odpoledne tradičně prožít a přidat ruku k dílu…
Pokud byste rádi hráli a zpívali v masopustní kapele, kontaktuje Zuzku Poláčkovou
polackova@waldorf-brno.cz.
Pokud byste rádi pomohli s masopustní výzdobou školy nebo v reflexních vestách
pomohli zajistit bezpečnost průvodu či se rádi ujali role plaček při pochovávání basy,
kontaktujte Zuzanu Zavřelovou zavrelova@waldorf-brno.cz.
A koblížků nikdy není dost, tak kdo má chuť, pečte a v úterý 13. února noste
v označených košících do kuchyňky nebo rovnou do průvodu.
WÝROČÍ: W100, W20 a W10
V příštím kalendářním roce bude celosvětové waldorfské společenství oslavovat 100.
výročí založení první waldorfské školy ve Stuttgartu. Naše brněnská waldorfská škola
zároveň oslaví 20. výročí svého vzniku a 10. výročí svého samostatného fungování
v nynější budově školy na Plovdivské ulici. Cílem oslav je mnohem víc než si připomenout
a znovuoživit impuls a kulturní čin, který do společnosti 20. století vnesl Rudolf Steiner
otevřením první waldorfské školy v roce 1919. Chceme také rozšířit povědomí širší i
odborné veřejnosti a také politiků o waldorfských školách jako takových, o jejich
hodnotách, o jejich ideách a o hmatatelných výsledcích jejich práce. Věříme, že si tím
waldorfské školy mohou upevnit své postavení ve společnosti a omezit tak kompromisy,
které dnes musí tak často řešit.
V České republice oslavy vyvrcholí v Praze v pátek a v sobotu 14. a 15. června 2019
slavnostním happeningem spojeným s výstavou, koncertem, přednáškami a dalším
programem, na jehož zajištění se budou podílet waldorfské školy z celé republiky.
Brněnské oslavy budou jakýmsi předskokanem pražských a proběhnou na přelomu
května a června 2019. Přestože se nám toto datum může zdát vzdálené, je již na čase
začít plánovat podobu oslav. Potřebujeme vytvořit tým rodičů a učitelů, který vtiskne
oslavám ideu, ale také každého, kdo by pak při realizaci chtěl jakkoliv pomoci.
S nabídkou pomoci při oslavách W100, W20 a W10 kontaktujte Zuzanu Zavřelovou
zavrelova@waldorf-brno.cz.
Těšíme se na spolupráci i masopustní dovádění a jsme rádi, že svým zájmem a pomocí
podporujete fungování waldorfského společenství. Děkujeme těm z vás, kteří již svou
pomoc nabídli.
Za kruh slavností Zuzana Zavřelová

ZKONTROLUJTE VAŠE PLATBY
Milí rodiče,
blíží se polovina školního roku a s tím i splatnost aktivit na druhé pololetí. Z toho důvodu
prosíme o kontrolu Vašich úhrad v systému REP na
adrese https://www.pavelsvirak.cz/REP/Rodice/Souhrn (naleznete zde veškeré potřebné
údaje pro zadání plateb mimo obědů a třídních fondů).
Věnujte prosím pozornost změnám v placení členských příspěvků do W alternativy,
podrobné informace na http://www.waldorf-brno.cz/w-alternativa/patecni-listy144/clenske-prispevky-wa-2017-2018 nebo v systému REP (viz předchozí odkaz).
Systém obsahuje veškeré známé pohledávky splatné v tomto školním roce a dříve (nejsou
tu platby za neproběhlé školy v přírodě 2017/2018, či jiné dosud neznámé třídní akce - ty
budou přibývat postupně). Úhrady jsou aktualizovány automaticky 1x denně.
Pokud jste dosud Vaše závazky neuhradili, prosíme o nápravu.
V případě, že je pro Vás nyní z jakýchkoliv důvodů obtížné předepsané platby hradit,
neváhejte oslovit kohokoliv z výboru W alternativy, popřípadě z učitelů ve školních
záležitostech - řešení jistě naleznete.
Pokud jste Vaše závazky uhradili, ale úhrady v systému nenašli, zkuste prosím
zkontrolovat Neidentifikované platby a pokud ani tady Vaše platby nenaleznete, pošlete
prosím identifikaci nenalezených a Vámi odeslaných plateb na email: platby@waldorfbrno.cz, abychom dohledali společně.
Děkujeme za spolupráci a prosíme o pochopení, pokud nám něco trvá nebo se nějaký email zatoulá...
Zdraví Pavel Svirák, ekonom WZŠMŠ

HUDEBNÍ SEMINÁŘE V PRAZE
Milí přátelé,
přeji vám do nového roku vše, co je vám třeba, ať vaše duše ani tělo nestrádá, ale jen sílí!
Těšit se můžeme na „školu odhalení hlasu“ s Christiaanem Boelem 16. –18. března v
Praze.
A již v termínu 9.–10. února nás čeká hudební seminář nebo spíše workshop s
Markusem Weissem zaměřený na to, jak pracovat s dětmi v oblasti hudby.
Markus Weiss opět přijede s námi muzicírovat, ale také zodpoví naše otázky. Vše, co se
naučíme, lze využít prakticky při práci s dětmi základní školy (3.–8. třída).
Tentokrát je téma zaměřené především na rytmus (bodypercussion) a písně, v kterých
rytmickou hru na tělo využijeme.
Účastníci obdrží materiály, které mohou dále použít.

Workshop volně navazuje na úspěšné předchozí kurzy, které se vždy týkaly toho, jak
provázet děti hudbou. Lektor vychází ze svých osobních zkušeností a získaných znalostí z
Tonalis Music Training na Emerson College v Anglii. Nyní působí jako učitel hudby na
Freie Waldorfschule Emmendingen v Německu. Vedl již řadu seminářů také v Severní
Americe, na Hawai či Taiwanu. Více o něm: www.markusweiss1.de
Workshop se bude konat v Praze Jinonicích, v Základní škole waldorfské, Butovická
9/228. Je vhodný pro pedagogy ve školách, učitele hudby, vychovatele, rodiče i další
zájemce. Překlad z angličtiny do češtiny bude zajištěn. Ve škole je možnost přespání ve
spacáku. Kurzovné: 1200 Kč
Přihlášky a dotazy: Jitka Vítovcová, j.vitovcova@volny.cz, 723 534 131
Přeji hezký nový rok a těším se na shledanou,
Jitka Vítovcová

DĚTSKÉ OBŘADY A NÁBOŽENSTVÍ
Vážení a milí rodiče,
před třemi týdny se v naší škole konal první dětský obřad Obce křesťanů a následné
setkání mladších dětí s panem farářem Tomášem Boňkem. Touto adventní událostí jsme
započali pravidelné setkávání našich dětí s Tomášem Boňkem, které je otevřeno všem
zájemcům o svobodné náboženství z řad žáků naší školy.
Přejete-li si, aby se Vaše dítě účastnilo ranních pátečních obřadů a/nebo odpoledního
setkávání s náboženskými příběhy a dalšími aktivitami, navštivte sdílenou tabulku:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C2OPNMVAATE3vuDHeaBwd7rvKDcuNR_bEan
OVs6aMdI/edit?usp=sharing
Na prvním listu zde najdete všechny informace k organizaci, na dalších pak tabulku
k přihlášení na konkrétní termín.
V případě jakýchkoli dotazů pište na jedlickova@waldorf-brno.cz,
nebo barankova@waldorf-brno.cz.
Za organizátory
Marie Jedličková

