Ročník 13.

Datum
PROSINEC
so 22. 12. – st 2. 1.
LEDEN
čt 3. – pá 4. 1.
pá 11. – ne 13. 1.
pá 1. – ne 3. 2.

17. 12. 2018, Brno

Akce

16. číslo

Čas

Místo

pá 17.00 – ne 14.00

ZŠ

pá 17.00 – ne 14.00

ZŠ

Vánoční prázdniny
Ředitelské volno
Tvořivý víkend - Dřevo není jen
materiál, je to spoluautor
Tvořivý víkend – Dřevěné rukojeti
nožů

Datum
PROSINEC
st 19. 12., čt 20. 12., pá 21. 12.
so 22. 12. – st 2. 1.

Akce

Čas

Místo

Roráty
Vánoční prázdniny

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

V neděli 6. ledna 2019 v prostoru Waldorfské školy v Brně na Plovdivské 8
přednese RADOMIL HRADIL přednášku na téma

PLATÓN A ARISTOTELES, GOETHE A STEINER
aneb
V ČEM SE PODLE MÉHO MÍNĚNÍ RUDOLF STEINER MÝLIL
V centru Raffaelovy velkolepé Athénské školy stojí dvě ústřední postavy dějin lidského
myšlení, jejichž vklad zněl v lidstvu po celý starověk a středověk: Platon a Aristoteles. Jsou
představiteli dvou velkých lidských proudů: platoniků a aristoteliků.
V novověku se jako dvě ústřední postavy západního myšlení vynořují Johann Wolfgang
Goethe a Rudolf Steiner. Lze říci, že stojíme teprve na prahu poznání toho, co tito dva
géniové lidstvu přinesli. Jejich myšlenkový vklad bude zaznívat stále mohutnějším hlasem
v časech budoucích.
S učením Rudolfa Steinera se již sto let intenzivně obeznamujeme; poznání Goethovy vědy
nás teprve čeká. Obzory, jež nám ukazuje anthroposofie, jsou tak nezměrné, až to bere dech.
A Goethe? A mýlil se snad Rudolf Steiner v jedné věci?
Začátek přednášky je v 10:00 h
Před přednáškou a po jejím skončení bude možné zakoupit si anthroposofickou literaturu
z nakladatelství Franesa i jiných vydavatelství.

W Alternativa- občanské sdružení na podporu waldorfské pedagogiky a WZŠaMŠ
Vás srdečně zvou na tvořivý víkend

1.-3. února 2019

DŘEVĚNÉ RUKOJETI NOŽŮ
Výroba skládaných rukojetí nožů, vnímání harmonie mezi tvarem a funkcí předmětu.
A každý z vašich výtvorů si v sobě ponese kus své minulosti.
Umělecké vedení: Martina Bieliková
učitelka Dřevořezby a Řemesel s dlouholetou praxí na waldorfské základní škole

Účastnický poplatek 1500,-Kč za celý víkend.( pá 17hod- ne 14hod)
Kursovné zahrnuje materiál na skládanou rukojeť: výběr dřeva, mosaz, alpaka, barevné fíbry,
kvalitní lepidlo, potřebné nářadí, speciální přípravky a nástroje.
Čepel nože (další komponenty-ořechy taqua,záštity apod.) si účastník pořizuje sám. Nabízím
hromadné objednání čepelí na osvědčeném e-shopu http://www.jatagan.eu/ dle vašeho výběru.
Účast potvrďte prosím na bielikova@waldorf-brno.cz
Neváhejte, počet míst omezen. Těším se na shledání.

Waldorfská základní a mateřská škola v Brně přijme

MZDOVOU ÚČETNÍ
Podmínky pracovního poměru:
o poloviční úvazek na pracovní smlouvu
o nástup od ledna 2019
o náplní práce bude samostatné vedení mzdového účetnictví a další
administrativní práce na ekonomickém úseku školy
o zařazení do 8. platové třídy, osobní příplatek
o pružná pracovní doba (částečně možnost práce z domu)

Požadujeme:
o vzdělání ekonomického směru
o praxi v oboru (výhodou znalost mzdového účetnictví příspěvkové
organizace)
o zodpovědnost, pečlivost

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

Přihláška do výběrového řízení:
o strukturovaný životopis + krátký motivační dopis
o zaslat e-mailem na sekretariat@waldorf-brno.cz do 6. 1. 2019

Případné informace u p. Jandekové na tel. 511 118 311 n. 731 543 396

