Ročník 13.

Datum
ÚNOR
čt 7. 2.

pá 8. – 10. 2.
po 11. – ne 17. 2.
út 26. 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.

4. 2. 2019, Brno

21. číslo

Akce

Čas

Místo

Seminář z cyklu „Waldorf – učení pro
budoucnost“ – Tomáš Boněk – Skrytá
síla příběhů
Síly stárnutí a zmlazování v biografii –
přednáška (pá), seminář (so + ne)
Jarní prázdniny
Valná hromada W-alternativy

18.30 – 20.30

jídelna

pá 18.00 – 20.00
so 9.00 – ne 17.00

ZŠ

18.00

jídelna

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

ZŠ

Akce

Čas

Místo

Seminář z cyklu „Waldorf – učení pro
budoucnost“ – Tomáš Boněk – Skrytá
síla příběhů
Hana Ženíšková – Hračka v 1. sedmiletí

18.30 – 20.30

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

9.00 – 13.00

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

Wokénko W-alternativy
Milí platící členové,
níže naleznete pozvánku na walnou
hromadu WA, která se bude konat
v úterý 26. 2. 2019, program je uveden
v pozvánce.
Na webu školy najdete v sekci Walternativy zápis z posledního výboru
WA a zprávu revizní komise.
Za wýbor WA Zuzka Křenková

Milí členové W-alternativy, dovolujeme si Vás pozvat na

která se bude konat v úterý 26. 2. 2019 v 18 hodin v jídelně WZŠ MŠ Plovdivská 7, Brno.
Program walné hromady je následující:
 kontrola usnášeníschopnosti,
 seznámení s programem WH,
 představení Revizní zprávy,
 schválení Zprávy o hospodaření,
 volby do výboru WA,
 role výboru WA - čím se chceme zabývat? nabídka členů výboru, očekávání rodičů,
 Kruh důvěry – dosavadní výsledky,
 připravovaný Kruh rodičů,
 různé.
Těšíme se na hojnou účast!
Zuzka Křenková za výbor WA

Kalendář na stránkách školy se probudil a plní se termíny, na které jeho správci padne
oko.
Primárně je obnovován po vydání Pondělních listů. Pokud zaznamenáte nějaký problém
nebo chybějící událost, ozvěte se prosím přímo na kontakt matej.forman@gmail.com
Matěj Forman

Přednáška Světlany Kloučkové o Alfonsi Muchovi, plánovaná na 24. února 2019 byla ze
zdravotních důvodů ZRUŠENA. O náhradním termínu budeme včas informovat.
Ivana Cenková

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

Collegium pro vita creante
společnost pro tvořivý život
pořádá

hudební seminář pro pedagogy ve školách, učitele hudby,
vychovatele, rodiče a další zájemce

JAK PROVÉST DÍTĚ HUDBOU
OD 3. DO 9. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ANEB

JAK DÍTĚTI V HUDBĚ NABÍDNOUT TO, CO OPRAVDU POTŘEBUJE

Lektor: Markus Weiss (Německo)
Kdy: 1. a 2.3. 2019 (začátek v pátek v 19 hodin)
Kde: Praha, prostory ZŠW Butovická 9/228, Praha 5 – Jinonice
(Ve škole je možnost přespání)

Cena: 1200 Kč
Seminář bude probíhat velice živou a hravou formou. Zažijete a vyzkoušíte si hudbu
v různých proměnách tak, jak to potřebují děti v určitém věku. Naučíte se písně, které
můžete s dětmi zpívat a hrát a odvezete si domů notové materiály. Vlastní nástroje
jsou vítány. Seminář bude probíhat v angličtině, překlad do češtiny bude zajištěn.
Lektor Markus Weiss se s námi podělí o své bohaté pedagogické zkušenosti.
Vedl řadu seminářů v Severní Americe, Kanadě, na Hawai, i na Taiwanu,
od r. 2014 pravidelně také v České republice. V současné době vyučuje hudbu
na Freie Waldorfschule Emmendingen v Německu.
Více o lektorovi naleznete na: www.markusweiss1.de

Přihlášky a dotazy: Zuzana Poláčková
zuzka@provitacreante.cz nebo na telefonu 737 053 875
www.provitacreante.cz

Pozvánka na přednášku
…… s jen zdánlivě všedním tématem

Darování
• akt darování a vývoj člověka • podstata darování
• dar, který dávám, a dar, který dostávám

Kdy:

v neděli 10.3.2019 od 13 hod.

Kde:

Waldorfská škola, Plovdivská 8, Brno

Přednáší:

Mgr. Mária Vargová, slovenská anthroposofka a waldorfská
pedagožka
(Tato přednáška zazněla také na vánoční konferenci slovenské Antropozofické
spoločnosti.)

