Ročník 13.

Datum
BŘEZEN
út 19. 3.
st 20. 3.
st 20. 3.
út 26. 3.
pá 29. – ne 31. 3.
DUBEN
út 2. 4.
čt 4. 4.
čt 4. 4.
pá 5. a so 6. 4.
so 27. 4.
KVĚTEN
so 25.5.

Datum
BŘEZEN
út 19. 3.
st 20. 3.
út 26. 3.
st 27. 3.
út 26. 3.
DUBEN
čt 4. 4.

18. 3. 2019, Brno

26. číslo

Akce

Čas

Místo

Pracovní schůzka k W100
Kruh stravování
Miroslava Knedlová – Eurytmie v ZŠ
Neformální čajování s ředitelem
Tvořivý víkend – Pohyb v umění

16.30
16.00
18.00
17.00

4. W

Učitelé ZŠ – Beseda k zápisu
Vystoupení dětí z LeGranda
Veřejná konzultace k dotazníkovému
šetření Scio
Zápis do ZŠ
Brigáda na zahradě školy a školky

18.00
15.00
18.00

Veřejný koncert všewaldorfského orchestru

odpoledne

Akce

Čas

Místo

Pracovní schůzka k W100
Kruh stravování
Neformální čajování s ředitelem
Miroslava Knedlová – Eurytmie v MŠ
Neformální čajování s ředitelem

16.30
16.00
17.00
18.00
17.00

4. W

Veřejná konzultace k dotazníkovému
šetření Scio
Učitelé MŠ – Beseda s prohlídkou školky
Brigáda na zahradě školky a školy

18.00

jídelna

st 10. 4.
so 27. 4.
KVĚTEN
po 6., út 7., čt 9. 5. Zápis do MŠ
so 25.5.
Veřejný koncert všewaldorfského orchestru

ZŠ

tělocvična
jídelna

9.00 – 14.00

18.00
9.00 – 14.00
18.00
odpoledne

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

Pozvánka na pracovní schůzku k putovní výstavě W100 v Alfa pasáži a
přidruženým akcím
Milí rodiče a ostatní příznivci naší školy.
Dovolujeme si vás pozvat na pracovní schůzku k putovní výstavě W100 v Alfa pasáži, která
se uskuteční v úterý 19. března 2019 v 16:30 hodin ve 4. třídě.
V uplynulých měsících jsme společnými učitelsko-rodičovskými silami udělali mnoho
práce potřebné k tomu, aby se v Brně mohly v plné kráse skvět rukodělné výrobky, sešity,
obrazy a obrázky z waldorfských škol celé republiky, a mnohé nápady již byly díky
mnohým z vás sneseny na zem.
Nyní, necelé 2 měsíce před slavnostním zahájením výstavy je čas právě na to, abychom
vše sladili a časově přesně naplánovali. Kromě stávajícího týmu lidí, kteří vtiskli výstavě
ideu, budeme nyní potřebovat každou pomocnou ruku.
Přijďte tedy, pokud chcete v jakékoliv míře přiložit ruku k dílu. Pokud vám nevyhovuje
termín setkání, napište na mail zavrelova@waldorf-brno.cz svou představu pomoci.
Těšíme se na společnou práci a budeme rádi, když svým zájmem a pomocí podpoříte
fungování waldorfského společenství.
Za tým W100 Zuzana Zavřelová

Pozvánka na veřejnou konzultaci k dotazníkovému šetření fy Scio Mapa
školy
Vážení rodiče,
dovolujeme si vás pozvat na veřejnou konzultaci k dotazníkovému šetření fy Scio Mapa
školy, které se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna 2019 v 18:00 hodin ve školní jídelně.
Z výsledků vašich dotazníků a z podnětů, které vyplynou při veřejné konzultaci, vytvoří
fa Scio definitivní individuální zprávu pro naši školu, ze které můžeme vycházet při hledání
nových cest spolupráce.
Děkujeme za vás čas strávený při vyplňování dotazníků a těšíme se na viděnou při veřejné
konzultaci.
Za vedení školy Zuzana Zavřelová

Neformální čajování s ředitelem
Z dotazníkového šetření mapy školy vyplynulo vedle jiných témat (jako čistota WC nebo
výuka cizích jazyků) mnoho podnětů směrem k mé osobě, jako řediteli školy. Řízení každé
školy je vždy komplexní a složitá oblast, pokud se ale jedná o školu waldorfskou, stává se
často podobné procházení labyrintem katedrály v Chartres.

Pokud máte zájem se na něco z oblasti vedení školy zeptat, nebo přidat další podněty,
nabízím první z možných setkání už v úterý 26. 3. v 17h.
Tomáš Jedlička, ředitel školy

Hlídání dětí
Po dobu všech 3 uvedených setkání bude za malý poplatek (30 Kč za hodinu na dítě)
zajištěno hlídání vašich dětí. Můžete tedy přijít i s nimi, v některé ze tříd budou mít
možnost si pod dohledem dospělého hrát.

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. Pokud se něco nepodaří prodat, bude použito, jako dárky, nebo nabídnuto na
prodej v rámci následujícího jarmarku. Abychom měli v našem stánku 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, nebo po předložení účtenky, mohu
proplatit. 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. Než začnete cokoliv vytvářet, prosím ozvěte se, ideálně mailem, ráda Vám

poradím. Jsem správcem seznamu všech výrobků. Na vyžádání můžu poslat střihy nebo
šablony na průsvity nebo kontakt na osobu se zkušenostmi ve výrobě.
V tuto chvíli mám u sebe také větší množství upletených koníků a oslíků. Zvířátka je
potřeba vyplnit, sešít a dodělat jím hřívy a ocasy. Je možno si vyzvednout připravené
balíčky v Tichém kabinetě nebo ve Hnízdě (WMŠ) a udělat doma.
Pokud máte již nějaké hotové výrobky, je možno je již nosit – ve školce třídním učitelkám
nebo ve škole komukoliv do sborovny.
Děkuji za pomoc a těším se na Vaše díla,
Dominika Herman
mail: domika.herman@gmail.com

Pro lepší orientaci v nadcházejících událostech k oslavám waldorfského výročí vznikla na
webu školu samostatná sekce W100 - http://www.waldorf-brno.cz/w100. Najdete v ní
pohromadě všechno, co by vás mohlo zajímat. A máte-li raději informace osobně a
z první ruky, přijďte na pracovní schůzku k výstavě W100, která se koná v úterý 19. 3. od
16.30 ve 4. třídě.
Matěj Forman

Milí rodiče,
tento pátek nás na Přástkách navštíví pan farář Boněk. Kdo má chuť něco krásného
vytvořit a při tom s panem farářem podebatovat, je srdečně vítán.
Setkáváme se pravidelně každý pátek mezi 9 a 13 hodinou v Hnízdě v MŠ. Přidejte se k
nám a pomozte s tvorbou pro naše nejmenší.
Ivana Kozlová

Milí zájemci,
na webových stránkách školy již najdete kompletní informace k zápisu do 1. třídy, a také
formuláře žádostí a dotazníku ke stažení.
Níže naleznete pozvánku na další ze seminářů k započítání kritérií - Eurytmie v ZŠ, který
se koná už 20. 3. 2019.
V případě potřeby dalších informací se obracejte na sekretářku školy Evu Jandekovou, tel.
511 118 311 n. 731 543 396.

Seminář pro rodiče

provede Vás
MIROSLAVA KNEDLOVÁ

seminář z cyklu „Waldorf – učení pro budoucnost“ –
setkávání pro rodiče a zájemce o waldorfskou pedagogiku
ve Waldorfské škole Brno
Bc. Miroslava Knedlová Učitelka eurytmie a anglického jazyka na
WZŠ v Brně. Je absolventkou Akademie Miloše Brabínka
(vzdělávání v anthroposofické medicíně), v současné době studuje
pedagogickou eurytmii na Freie Hochschule Stuttgart v Německu.
Vede kurzy pro veřejnost a aktivně se podílí na činnosti spolku
Eurythmea z.s.. V letech 2010 - 2014 řídila waldorfskou mateřskou
školu ve Zlíně.

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

