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24. 9. 2018, Brno

4. číslo

KALENDÁŘ AKCÍ
Datum
ŘÍJEN
so 13.

Akce

Čas

Místo

Brigáda na zahradě

9:00 – 14:00

Zahrada školy

9:00 – 14:00

Zahrada školky

KALENDÁŘ AKCÍ MŠ
ŘÍJEN
so 13.

Brigáda na zahradě

ŠKOLKOVÉ OKÉNKO
Ve čtvrtek 27. 9. v 10:00 jsou na školkové zahrádce vítáni všichni, kteří se chtějí připojit
k poděkování za úrodu a ochutnat první společně vyrobený chléb.
Za všechny školkové
Jana

SBÍRKA “CO DŮM DAL” PRO KERAMICKOU DÍLNU
Milí rodiče,
chystám se dovybavit naši školní keramickou dílnu a než se pustím do nákupu, prosím
Vás o spolupráci - pokud byste doma měli plastové kýble 5-10 l s víkem (od malířských
barev nebo potravin), knoflíky s reliéfem (na obtiskávání), pěkná razítka nebo dekorační
válečky, které se používají na malování interiéru a jakékoliv nepotřebné příbory, šufánky,
misky, mísy a válečky, dejte je prosím do krabice u kabinetu ŠD (bude tam od úterý).
Předem díky a pěkný den,
Eva Klárová

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

Pojďme společně připravit
zahradu W-školy a školky po prázdninách!
Školní zahrada je budována prioritně jako „přírodní učebna“ s možností
celodenního využití. Snažíme se, aby byla opravdovou oázou pro dospělé i děti
a také místem pro výuku pod širým nebem.

Kdy: sobota, 13. října 2018, 9.00 až 14.00 hod.
Kde: zahrada W-školy a školky
Co budeme dělat na školní zahradě a na hřišti:












Velký úklid na záhonech- pletí, střih odkvetlých květin
Prořez keřů, růží, levandulí
výsadba nových rostlin do skalky
Renovace venkovních laviček pro družinu
Příprava prostoru pro umístění včelích úlů
přehození kompostu-rozvezení na záhonky
oprava ratanového výpletu
renovace vodní kaskády do jezírka
domeček na hřišti- obrousit/natřít
doskočiště- překatrovat
vrbová stěna, habrový plůtek – ošetření

Co budeme dělat na školkové zahrádce:
 výroba kuchyňky z palet
 dokončení sběru dešťové vody na domečku
 vyčištění kanalizačních vpustí u blátiště a branky
 obnova zvýšených záhonů ratanem, nové zapletení
 broušení a olejování venkovních i vnitřních hraček
 přesazení kytek u jezírka
 kontrola kompostéru a jeho přehození a mnoho dalšího
Podrobnější informace k jednotlivým činnostem na zahradě MŠ očekávejte v mailu od garanta za rodiče Milana Kozla či
Matěje Rajnoška (oba Hvězdičky).

Důležité!!!
Pokud můžete, vezměte s sebou následující pracovní náčiní, které si prosím pečlivě označte:
kolečka, rýče, lopaty, lopatky, ruční pily a pilky, zahradnické nůžky všeho druhu, rukavice a dobrou
náladu!
Rodiče, kteří by rádi pomohli, ale nemohou přijít v sobotu, se mohou hlásit u Honzy Vodičky (družina),
který Vaši pomoc rád využije k údržbě prostranství před školou.

V případě trvalého deště se akce nekoná (náhradní termín 20.10.)
Za Kolegium učitelů a učitelek WZŠ a WMŠ Vás srdečně zve Martina Bieliková
kontakt: bielikova@waldorf-brno.cz

Prosby:
Mohl by někdo půjčit na brigádu KATR=STAVEBNÍ
- Prosím dejte vědět předem, děkuji

SÍTO na prosívání písku?

Pokud máte na svých zahradách PŘEBYTKY KVĚTIN-TRVALEK, můžete je věnovat
na školní zahradu.
- Prosím dejte vědět předem, domluvíme se na využití, děkuji
bielikova@waldorf-brno.cz

