Ročník 13.

28. 1. 2019, Brno

Datum
ÚNOR
pá 1. 2.
pá 1. – ne 3. 2.

Akce

čt 7. 2.
po 11. – ne 17. 2.
pá 8. – 10. 2.

Tomáš Boněk – Skrytá síla příběhů
Jarní prázdniny
Síly stárnutí a zmlazování v biografii –
přednáška (pá), seminář (so + ne)
Světlana Kloučková – Alfons Mucha

ne 24. 2.
BŘEZEN
st 6. 3
st 20. 3.
pá 29. – ne 31. 3.
DUBEN
út 2. 4.
pá 5. a so 6. 4.

Datum
ÚNOR
čt 7. 2.
so 23. 2.
BŘEZEN
st 6. 3
st 27. 3.
DUBEN
st 10. 4.
KVĚTEN
po 6., út 7. a čt 9. 5.

Pololetní prázdniny
Tvořivý víkend – Dřevěné rukojeti nožů

20. číslo

Čas

Místo

pá 17.00 – ne
14.00
18.30 – 20.30

ZŠ

pá 18.00 – 20.00
so 9.00 – ne 17.00
10.00 – 12.00

ZŠ

Tomáš Jedlička
Miroslava Knedlová – Eurytmie v ZŠ
Tvořivý víkend – Pohyb v umění

18.00
18.00

Učitelé ZŠ – Beseda k zápisu
Zápis do ZŠ

18.00

jídelna

ZŠ

ZŠ

Akce

Čas

Místo

Tomáš Boněk
Hana Ženíšková – Hračka v 1. sedmiletí

18.30 – 20.30
9.00 – 13.00

jídelna ZŠ

Tomáš Jedlička
Miroslava Knedlová – Eurytmie v MŠ

18.00
18.00

Učitelé MŠ – Beseda s prohlídkou školky

18.00

Zápis do MŠ

18.00

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

Seminář pro rodiče

přednáší TOMÁŠ BONĚK

seminář z cyklu „Waldorf – učení pro budoucnost“ –
setkávání pro rodiče a zájemce o waldorfskou pedagogiku
ve Waldorfské škole Brno

Tomáš Boněk studoval na Husitské teologické fakultě UK a
Svobodné vysoké škole Obce křesťanů ve Stuttgartu. 15 let
působí jako farář v Obci křesťanů, od roku 2003 jako lektor na
Svobodné vysoké škole Obce křesťanů ve Stuttgartu a na
Kněžském semináři v Hamburku a v dalších seminářích pro
dospělé. V posledních letech spoluorganizuje mezinárodní
konferenci pro anthroposofické lékaře a kněze při Svobodné
vysoké škole pro duchovní vědu v Dornachu. Má zkušenost
s vyučováním dějepisu na Waldorfské škole v Praze Jinonicích.
Přednáší a publikuje u nás i v zahraničí.

Cena: seminář je pořádán jako bezplatný
Místo konání: jídelna, Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno,
Plovdivská 8

Waldorfská základní škola v Brně přijme

ÚKLIDOVÉHO PRACOVNÍKA
Podmínky pracovního poměru:
o odpolední směna cca 17:00 – 21:00 (úklid tříd ZŠ v 1. patře)
o poloviční úvazek na pracovní smlouvu, nástupní plat 7525 Kč
o nástup od 2/2019

Požadujeme:
o zdravotní způsobilost
o zodpovědnost, pečlivost

Nabízíme:
o příjemný pracovní kolektiv

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

ALFONS MUCHA

ve volné návaznosti na svou předchozí poutavou
přednášku o Slovanské epopeji přináší
SVĚTLANA KLOUČKOVÁ
zamyšlení nad biografií jejího tvůrce
v prostorách Waldorfské základní školy v Brně
na Plovdivské 8, a to v 10 hod. v neděli 24. února 2019
Přednáška je koncipována v rozsahu asi 2 hodin.

Vstup z boční strany budovy služebním vchodem, 1. patro.
Vstupné dobrovolné. Případné informace na 733 591 061.

Tvořivý kroužek pro děti od 5-10 let
Život je dobrý
Život je krásný
Život je náš
Můžete se přidat na 2. pololetí. V případě vašeho zájmu mne prosím kontaktujte.
Děkuji
Klára Veselá, info@klaravesela.cz

ORGANIZACE
Kroužek probíhá 1x týdně v úterý trvá 60 minut.
Pondělí 15.00- 16.00
Potřeby a pomůcky mám vlastní. Kroužek probíhá při minimální účasti
10 dětí v prostorách školy

TERMÍNY
Únor: 4, 18, 25
Březen: 4, 11, 18, 25
Duben: 1, 8, 15, 29
Květen: 6, 13, 20, 27

PLATBA
Platba 1200 Kč za 2. pololetí šk. roku 2019 do konce února 2019
a)na účet . č. ú. 27-9624770207/0100
b)osobně při předávání dítěte
Pokud bude vaše dítě nemocné delší dobu (více než 2x) individuální kompenzace
bude odečtena v 2. pololetí. Pokud budu nemocná já, tak se lekce nahradí nebo vám
budou peníze také odečteny v 2. pololetí

NÁPLŇ KROUŽKU
Tvořit znamená objevovat a prožívat
Také se letos hodně budou objevovat léčivé nástroje při společném sdílení s Barvínkem.
Mým záměrem je posilovat u dětí emoční inteligenci a pomocí příběhů sílu, trpělivost,
lásku, odvahu, samostatnost, oporu, soudržnost, spolupráci, empatii, radost, důvěru,
nenásilí, naslouchání…….
1) Z počátku bude motivací krátký příběh, pohádka, a poté z ní vyplyne nějaké poučení,
které společně s dětmi objevíme a popovídáme si o tom.
2) Pak nastává doba samotného výtvarného tvoření. Budeme střídat kreslení, malování a
různé výtvarné techniky s vyráběním. Výsledek není až tak důležitý, jak samotné tvoření.
Děti nechám jen zdokonalovat jejich schopnosti, kdy se postupně uvolňují jejich nápady a
individuální i skupinová práce rozvíjí jejich fantazii. Chci nechat děti hrát a dát
jim příležitost,protože jen oni sami vědí jak nejlépe na to. A tvoření je k tomu ideální.

3) Ke konci si společně povídáme o procesu tvoření
Učím se od dětí dnes a stále znova, obyčejné dětské radosti a dívat se na svět dětskýma
očima, už teď se na společné setkávání moc těším...
Uvítám i vaše nápady a starosti, s čím byste chtěli pomoci:
Např. dítě špatně usíná, je přecitlivělé, je agresivní, je hyperaktivní….
S tím vším se dá pomocí příběhů pracovat. Už teď se těším na vaše nápady… Více se o
mne dozvíte na mých stránkách a bude mi potěšením, když si je prohlédnete. V případě
zájmu mne kdykoliv kontaktujte, uděláte mi tím radost.

LETNÍ POBYT
Léto je tady a náš letní pobyt také.
Připravuji pro děti týdenní prožitkový pobyt s arteterapií, léčivými nástroji, jógičkou,
pejskem, babičkou na naší chalupě během měsíce srpna. Počet dětí je omezen a děti
z kroužku budou upřednostňovány.
Těšíme se na vás.
Klára, Pája a Barvínek

