Ročník 13.

Datum
LISTOPAD
čt 22. 11.
so 24. 11.
po 26. 11.
st 28. 11.

19. 11. 2018, Brno

12. číslo

Akce

Čas

Přednáška pro rodiče - Alec Templeton - Vývoj
dítěte a výuka cizích jazyků na waldorfské škole
Godi Keller – Škola srdcem versus hlavou
Přednáška z cyklu Waldorf – učení pro budoucnost
Konzultace s mentorem školy Godi Kellerem
Kruh Důvěry o roli rodiče ve škole za přítomnosti
Godiho Kellera

18.30

PROSINEC
so 1. 12.
Adventní jarmark

Datum
LISTOPAD
pá 30. 11.
PROSINEC
ne 2. 12.
st 5. 12., čt 6. 12.,
pá 7. 12.
st 12. 12., čt 13. 12.,
pá 14. 12.
st 19. 12., čt 20. 12.,
pá 21. 12.

Místo

10.00 – 16.00
16.00 – 18.00
16.30 – 18.30

Info níže
Jídelna
školy

10.00 – 16.00

Z

Akce

Čas

Místo

Přeměna výzdoby

od 14.00

MŠ

Adventní spirála
Roráty

15.00 – 18.00
8.10 – 8.30

Eurytmický sál
Hvězdičky

Roráty

8.10 – 8.30

Hvězdičky

Roráty

8.10 – 8.30

Hvězdičky

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

Prosíme všechny o pomoc s adventní výzdobou - v týdnu od 26. 11. do 30. 11. proběhne
změna výzdoby na novou adventní, kterou budeme v tomto týdnu instalovat tak, aby
jarmark už mohl proběhnout v „adventních kulisách”.
S čím můžete pomoci: odstranění staré výzdoby - likvidace větví, sundání mašlí a dekorací
instalace nových větví - hledáme nejlépe nějaké tatínky na pověšení nových větví do
prostoru chodby mezi šatnami, jídelny, instalace do krčku a ve školce nová výzdoba dekorování větví, tvoření věnců, instalace ozdobných řetězů
Materiál, který aktuálně potřebujeme:







větve jehličnanů, nejlépe neopadavé, aby déle vydržely - prosíme o velké množství
polínka - 80 cm vysoká, 15 cm široká - asi 6 ks
nařezaná kolečka z polínek - větší průměr, alespoň 20 cm - asi 6 ks
větvičky nějakého stále zeleného keře na věnce
jehličnatý stromek před vchod
látky bílé či modré

Pokud můžete jakkoli pomoci, prosím kontaktujte mne na mail pavlinka@post.cz,
případně telefonicky 777 699 192.
Děkuji moc za pomoc.
Pája Libová

Milí rodiče,
máme radost, že mezi námi můžeme opět přivítat mentora školy Godiho Kellera. Kromě
sobotního semináře, na který Vás zveme níže, budete mít možnost domluvit si soukromou
konzultaci. Tyto konzultace se budou konat v pondělí 26. 11. od 16 do 18 hodin. V případě
zájmu se hlaste se Janě Ohlídalové na e-mail ohlidalova@waldorf-brno.cz. Počet míst je
omezený.
Za přítomnosti našeho mentora proběhne také ve středu 28. 11. od 16.30 do 18.30
diskuse v rámci Kruhu Důvěry o roli rodiče ve škole.
Těšíme se na Vaši hojnou účast na těchto akcích.

W alternativa, z.s.
ve spolupráci s WZŠMŠ Brno,

Plovdivská 8, www.waldorf-brno.cz

GODI KELLER - ŠKOLA SRDCEM
versus HLAVOU
sobota 24. 11. 2018
10:00 – 16:00
(registrace od 9:30)
Seminář z cyklu „Waldorf - učení pro budoucnost“, setkávání pro rodiče
a zájemce o waldorfskou pedagogiku ve Waldorfské škole Brno
Další z řady setkání s mentorem školy Godi Kellerem, tentokrát na téma "Srdce versus
hlava ve vzdělávání".
Konvenční model vzdělávání, stejně jako celá společnost, klade stále větší důraz na
akademické znalosti a jejich osvojování už v raném dětství. Zajímá vás, v čem se
waldorfský přístup liší a proč se na Waldorfu učí jinak? Sobotní seminář bude plný
inspirací, ale i vlastních uměleckých prožitků.
Godi Keller se věnuje vzdělávání budoucích učitelů a také pedagogice pro rodiče. Žije v Norsku a
pracuje na Rudolf Steiner University College v Oslu. Kromě toho pořádá kurzy pro rodiče
v Norsku, Švédsku, Maďarsku, pobaltských zemích, Slovinsku, na Islandu a v ČR.
V naší škole vedle přednášek pro rodiče pracuje s učiteli jako mentor
hospitující ve třídách a provázející učitele i celé kolegium v jejich rozvoji.
Doporučené vstupné: 500 Kč. Pokud je pro vás částka vysoká a měla by být

překážkou ve vaší účasti, je možné se předem domluvit na slevě. Naopak,
pokud vám to situace dovoluje, uvítáme i vyšší příspěvek. Vybrané prostředky
budou W-Alternativou použity na hrazení nákladů spojených s mentoringem
ve škole.
Místo konání: Waldorská základní a mateřská škola, Plovdivská 8, Brno
Jazyk: Seminář je v anglickém jazyce s tlumočníkem.
Na seminář se můžete přihlásit zde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfJIzW95sstRqmD_woi4AM8k0NeOKvtCxGiT6icYG3PNV_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1
Informace a dotazy: Jana Spurná, spurna.jana@gmail.com; 724 313 879

SLOVANSKÁ EPOPEJ

V BrNE S ESOTErNÍM VÝKLADEM
ODBORNA PREDNASKA S PROJEKCI A SPECIALNIM VYKLADEM

Dr. SVĚTLANY KLOUČKOVÉ PH.D.
VE WALDORFSKE ZS V NEDELI 25.11.2018 V 10:00
Na př ibliž ně 2 hodinovou př edná šku ve š kole po polednı́m obč erstvenı́
z vlastnı́ch zá sob kaž dé ho bezprostř edně navazuje společ ná (př ı́padně
i individuá lnı́) ná vš tě va vý stavy originá lů Slovanské epopeje na brně nské m
Vý staviš ti v pavilonu H.
Individuá lnı́ vstupenka 250,- Kč, společ ná skupinová po 200,-Kč

Jarmark se nezadržitelně blíží – co je nového?
Letošní 9. třída pro nás připravuje kromě kavárny i nahlédnutí do absolventských prací
formou kratičkých přednášek.
Workshopy přibývají a zase ubývají – pokud chcete předvést nějaké řemeslo nebo chcete
uspořádat krátkou dílnu, využijte formu workshopu.
Děkujeme za přípravu třídních dílen.
Prosíme o sběr přírodnin na třeťáckou dílnu – můžete nosit do 3. Olše
Stále hledáme dobrovolníky ke vstupenkám či do šaten, pokud chcete přiložit ruku k dílu
při výzdobě, odkazujeme na Kruh výzdoby, jehož nápadů chceme využít i pro jarmark
nabídkou za pomocné ruce – pokud chcete pomoci, obraťte se na Páju Libovou,
pavlinka@post.cz.
Rovněž 5. Třída, která bude zajišťovat potravu těla, uvítá každou pomocnou ruku
při výdeji jídla i mazání chlebů - kontaktujte Aleše Chalabalu (ach@seznam.cz).
Pro zopakování, jež je matkou moudrosti, uvádíme kontakty na garanty jednotlivých
oblastí:
Hlavní garant za 6. Třídu: Zuzana Křenková, zkrenkova@seznam.cz
Pozvánky a propagace: Eva Klárová evaklar@email.cz
Příprava prostor: Bára Krejčiříková barbara.k@seznam.cz
Výzdoba: zatím hlavní garant
Vstupenky: Nóri Hamar hamarnori@gmail.com
Šatna: Eva Beranová beranova.e@gmail.com
Kulturní program: Sabina Karásková sabinakar@gmail.com
Dílny + workshopy: Naďa Vlhová nada.vlhova@seznam.cz
Prodej: Jana Šmidtmajerová Jana.Smidtmajerova@seznam.cz
Pokladník: Petra Šetinová setinova.petra@seznam.cz
Klidová místnost pro matky s malými dětmi: Pavla Hajdová pavlahajdova@gmail.com
Občerstvení zajišťuje standardně 5. třída, kontaktní osobou je Aleš Chalabala
ach@seznam.cz
Těšíme se na vás. Pozdraveno budiž světlo!
Zuzka Křenková za organizující 6. třídu

Milí rodiče, žáci, absolventi,
v rámci oslav W100 bude v prostorách chystané výstavy prodejní stánek. Zde bychom
chtěli prodávat naše výtvory. Výtěžek z prodeje půjde na pokrytí výdajů spojených
s oslavami a eventuálně na účet školy, jako dar. Pokud se něco nepodaří prodat, bude
použito, jako dárky, nebo nabídnuto na prodej v rámci následujícího jarmarku. Abychom
měli v našem stánků co nabízet, obracíme se na Vás s prosbou o pomoc.
Potřebujeme co největší množství krásných, kvalitních rukodělných výtvorů. Jde nám
hlavně o výrobky:












pletené, např. prstové panenky, rukavice, šály, ponožky, zvířátka atd.
plstěné (za mokra i sucha), např. kuličky, obrázky, taštičky, šperky, zvířátka, postavičky na
roční stolky, víly, korunky atd.
šité (ručně i na stroji), např. zvířátka, ozdoby, postavičky na roční stolek, skřítci, panenky
(různých typů), jiné hračky, pytlíky, penály, zástěry, doplňky do domácnosti, interiérové
textilní výrobky, bytový textil, oblečení atd.
háčkované, např. prostírání, hakisaky, šperky, čepice atd.
vyšívané, např. pytlíčky, obrazy, prostírání atd.
tkané, např. taštičky, prostírání, šály atd.
dřevěné, např. šperky, misky, krabičky, hračky atd.
voskové, např. svíčky, ozdoby atd.
papírové, např. průsvity, skládané hvězdy, akvarelové obrazy, atd.
hedvábné, např. šátky, loutky, víly atd.

Požadujeme jen ruční výrobky z přírodních materiálů (100 % vlna, 100 % bavlna, včelí vosk
atd.). Ideálně, aby si každý obstaral materiál sám, pokud by to však měla být překážka ve
tvoření, je možno si vyzvednout materiál ze školy. Nějaký zbytkový materiál je ještě
k dispozici. Mám u sebe v Tichém kabinetě (prostřední schodiště) pletací příze
v přírodních barvách na výrobu pletených zvířátek, plsť na šití zvířátek, ovčí rouno na
výplň, plátno na šití (např. pytlíčků), bavlnky na háčkování nebo vyšívání. Můžu také něco
přiobjednat. Nahlaste mi prosím mailem do pátku 23. 11., o jaký materiál máte zájem, já
udělám hromadnou objednávku. Než začnete cokoliv vytvářet, prosím ozvěte se, ideálně
mailem, ráda Vám poradím. Budu správcem seznamu všech výrobků. Na vyžádání můžu
poslat střihy nebo šablony na průsvity nebo kontakt na osobu se zkušenostmi ve výrobě.
Děkuji za pomoc a těším se na Vaše díla,
Dominika Herman
Tel.: 737 104 655
mail: domika.herman@gmail.com

Waldorfská základní škola v Brně přijme

Podmínky pracovního poměru:
o úvazek 30 – 40 hod.
o 5. třída a 7. třída s nástupem IHNED

Požadujeme:
o odbornou kvalifikaci dle zákona o pedagogických pracovnících
o doložitelné vzdělání ve waldorfské pedagogice (víceletý seminář, příp.
zahájení studia) nebo 2 roky praxe ve waldorfské škole
o pracovní zkušenosti s dětmi školního věku
o zodpovědnost, samostatnost, komunikativnost

Nabízíme:
o příjemný pracovní kolektiv
o možnost dalšího vzdělávání
o příspěvek na stravování

Přihláška do výběrového řízení:
o strukturovaný životopis
o motivační dopis zahrnující Vaše zkušenosti z waldorfského prostředí,
motivaci k práci ve waldorfské škole, představu o vedení třídy na
waldorfské ZŠ, preferujeme ručně psanou formu dopisu (lze i naskenovat a
zaslat v elektronické podobě).
o zaslat e-mailem na sekretariat@waldorf-brno.cz nebo písemně na adresu
školy
Případné informace u p. Jandekové na tel. 511 118 311 n. 731 543 396

Waldorfská základní škola v Brně přijme

Podmínky pracovního poměru:
o
o
o
o
o

ranní směna 6:00– 14:30
plný úvazek na pracovní smlouvu
nástup dle dohody
nástupní plat 15540 Kč dle tarifu
uchazeč musí být evidovaný na Úřadu práce Brno-město - nutná
DOPORUČENKA z ÚP!

Požadujeme:
o
o
o
o

zdravotní způsobilost
zodpovědnost, pečlivost
kladný vztah k dětem
praxe vítána

Nabízíme:
o příjemný pracovní kolektiv
o příspěvek na stravování (výběr ze 2 jídel ve školní jídelně)

Přihláška do výběrového řízení:
o strukturovaný životopis + krátký motivační dopis
o zaslat e-mailem na sekretariat@waldorf-brno.cz
o nebo volat p. Jandekové na tel. 511 118 311 n. 731 543 396

Platba členského příspěvku na školní rok 2018/2019 se hradí takto:
- Číslo účtu po platby WA Fio banka: 2800424417/2010 POZOR! účet není
shodný s účtem WZŠ+MŠ
- Termín nejpozději do 31. 12. 2018
- Jeden člen WA v rodině … částka 1000,- Kč
- Dva členové v rodině - postačí když zaplatí jeden z rodičů … částka 1000,- Kč
- Variabilní symbol neuvádějte
- Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení obou rodičů (členů WA) pro identifikaci platby
- Specifický symbol 11111 pro členský příspěvek a 22222 pro finanční dar
Prosíme rodiče nečleny WA, aby zaplatili dar ve výši 1000,- Kč na rok, tedy stejně jako
členové WA, neboť prostředky WA čerpají všichni žáci bez rozdílu.
Pokud máte potíže s platbami do WA, řešte to prosím co nejdříve domluvou s členy
w-výboru.

Prosíme všechny rodiče WZŠ+MŠ a členy WA, kteří dosud neodevzdali novou písemnou
přihlášku do WA, aby nám ji předali co nejdříve. Vaši třídní pokladníci WA mají přehled
o členství ve WA ve vaší třídě.
Formulář stáhnete na http://www.waldorf-brno.cz/w-alternativa/patecni-listy-144/
Je třeba, aby každý dospělý z rodiny vyplnil samostatnou přihlášku, minimálně jeden.
Je velmi potřebné, aby WA evidovala více členů, prosím pokud možno přihlaste se oba
rodiče. Výše členského příspěvku je jednotná rodinná (tj. 1000,- Kč). Do obou přihlášek
vypište všechny děti, uveďte rodná čísla i druhého rodiče, v evidenci rodin WA se to
propojí.
Podepsané přihlášky můžete odevzdat do kanceláře WZŠ Plovdivská 8, Brno paní Yvoně
Piňosové, nebo oscanovat a poslat emailem na walternativa@waldorf-brno.cz, nebo
poštou W alternativa, Plovdivská 8, Brno 616 00.

Jana Nawrathová, email: waevidence@waldorf-brno.cz (evidence členů), tel: 775 571 710

