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Vážení a milí rodiče,
chtěla bych navázat na sloupek z minulého čísla. V tuto chvíli už víme, že
krajský úřad naši žádost o střední školu
nepodpořil. Žádost i přesto postupuje
na ministerstvo školství, ale očekáváme
její zamítnutí. Dále tedy budeme pracovat na přípravách a za rok podáme
žádost znovu.
Na celoškolním aktivu padla otázka,
jak si představujeme budoucnost školy.
Moje odpověď asi působila trochu jako
z říše pohádek – škola blíže k přírodě,
školní statek, vybudované zázemí, dostatečné pozemky, školka, střední škola
atd. Jde vlastně o otázku, kterou si můžeme klást navzájem. Jaká je vaše představa o budoucnosti školy? Přejete si
školu více v přírodě nebo více ve městě?
Chcete dovážet svoje děti za město nebo
jste odkázáni na hromadnou dopravu?
Vyřešil by váš problém školní autobus?
Otázek je mnoho, odpovědi budou jistě
různorodé. Přemýšlejte a přijďte diskutovat o svých představách na příští školní aktiv po Novém roce.
Letos se pro podporu školy zaměřujeme na propagaci. Proběhnou
výstavy, oslavy stoletého výročí, přednášky a další akce. Nejbližší je oficiální
slavnostní kolaudace nových prostor
28. 11. 2018 v 11 hod. Na akci přislíbil
účast pan primátor Martin Baxa, zveme
zainteresované politiky a úředníky z oblasti školství. Ráda bych k účasti přizvala i vás, rodiče a prarodiče. Pokud máte
zájem o účast nebo návrh na zajímavého hosta, obraťte se prosím na kancelář
školy. Ideální by byla účast zhruba 10
zapálených rodičů, kteří by dokázali
předat svůj pozitivní názor na smysluplnost existence waldorfské školy v Plzni
a případně její pokračování na středním
stupni. Vím, že mnozí z vás jste připraveni školu podpořit. Tak tedy - s dobrou
myslí pojďme na to. Těším se na vás
Silvie Kubová

Speciální vánoční vydání
Děkovací číslo Zpravodaje
Slyšte, slyšte! Na vědomost se dává, že příští číslo školního Zpravodaje bude speciální – děkovací. Začněme se společně ladit na pozitivní atmosféru vánočních svátků třeba
právě poděkováním někomu nám milému. Za jeho podporu, kamarádství nebo hezký
skutek. Svá krátká poděkování můžete zaslat mailem na adresu zpravodaj.waldorf@seznam.cz nebo je vhodit do označené schránky na chodbě před knihovnou. Měla by samozřejmě obsahovat kdo, komu a za co děkuje. Těšíme se na Vaše vzkazy do 7. 12.
Barbora Ottová

Nabídka objednání knih
a výtvarný obchůdek
Školní knihovna je členem Klubu mladého čtenáře Albatros a Dětského knižního klubu GRADA. Děti tak dostávají knižní katalogy, které nabízí knihy za speciální
klubové ceny. Prostřednictvím vyplněného
objednávkového lístku, který žák odevzdá
v knihovně spolu s penězi Janě Žižkovské,
lze knihy hromadně objednat bez poštovného. Objednávka z aktuálních katalogů
bude odeslána 30. 11. 2018.

Ve školní knihovně funguje nově i obchůdek s výtvarnými potřebami z osvědčené firmy Mercurius. Děti si mohou
dokoupit poztrácené voskové bločky,
voskovky či kvalitní pastelky Stockmar
nebo dřevěné plnicí pero a bombičky do
pera. O obchůdek se starají žáci z vyšších
ročníků a učí se tak základům práce s penězi a také zodpovědnosti.
Jana Žižkovská

Adventní spirála Cesta ke světlu
Každým rokem Spolek rodičů zve na
meditativní slavnost cesta ke světlu skrze
zelenou spirálu z chvojí. Uprostřed spirály
se usmívá na každého anděl a v připravené
lucerničce se svíčkou rozsvítí světlo. Poslední tři roky se nám podařilo rozdávat i betlémské světlo, které bylo zapáleno v Izraeli
a postupně putovalo až k nám. Světlo, které
každý z nás může dostat, je předzvěstí největšího světla, které k nám přichází o vánocích. Pro světlo, které prozáří každou temnotu, si může přijít každý z nás.
Adventní spirála se koná 16. 12. - 17. 12.
od 16:00 - 19.00 na náměstí Republiky u zvonice. Budeme moc rádi, když nám rodiče
přijdou pomoci při rozdávání lucerniček
za příspěvek. Prosím přihlaste se, když nás
bude více, můžeme se lépe vystřídat.
Jiří Chytil

Martinská slavnost
„Temno je kol. Kolem sníh a mráz, kam
asi kůň nese Martina zas? „Touto písní přivolávaly děti i rodiče příjezd Svatého Martina na Martinskou slavnost, kterou uspořádala třetí a pátá třída naší waldorfské školy.
Konala se v pátek, 9. 11., v zámeckém parku
v Křimicích. Prvňáčci si nejprve užili nápadité soutěže připravené staršími spolužáky.
Poté následovalo společné zpívání a pak již
konečně dorazil Martin na bílém koni, se

kterým se všichni společně vydali za pokladem. Na cestu jim svítily vlastnoručně vyráběné lucerničky. Objevený poklad byl velký
koš plný výborných martinských rohlíčků.
O ty se pak objevitelé vzájemně podělili tak,
jako kdysi sv. Martin...“Martine, dej, ať i já
soucit mám, ať druhá trápení s ním prožívám. Ať pomáhám, kde se dá vždycky rád,
svorně ať můžeme dále se brát.“
Barbora Ottová

Podzimní plstění

V pondělí 5. 11. 2018 proběhla ve škole večerní dílna s paní Hanou Ženíškovou, známou autorkou ovčích panenek
(www.ovcipanenky.cz) a lektorkou kurzů
plstění z ovčí vlny a šití nejrůznějších figurek a maňásků. Naším tématem byl podzim. Početná skupina účastníků se rozdělila
zhruba na dvě poloviny, z nichž jedna plstila
Kaštánka mokrou metodou a druhá šila Javoráčka z ovčího rouna. Tvoření jsme si náramně užili. Poděkování patří hlavně Janě
Žižkovské, která tuto akci zorganizovala.
Karolina Honlová

Společně na
nové dveře
Od jara 2018 probíhá sbírka „Společně na
nové dveře“. Výtěžek této sbírky bude putovat na financování hlavních vchodových
dveří do budovy školy.
Jak sbírku podpořit
- Přímým darem na transparentní účet
školy: č.ú.: 2001322799/2010, vedený
u Fio Banky pod názvem Waldorfská
základní škola Dobromysl o.p.s.
- Vytvořením výstavy, přednášky, vzdělávací či výtvarné akce, jejíž výtěžek může
putovat na sbírku. V tomto ohledu uvítáme jakýkoliv nápad, aktivitu, podnět...
- Věnováním výrobků na prodejní jarmark, které bude možné zakoupit v družině v průběhu Vánočního jarmarku
15. 12. 2018 (podrobnosti budou ještě
zaslány emailem)
Kolik už máme a kolik potřebujeme
Dle prvních návrhů je předpokládaný
rozpočet 120.000 - 140.000 Kč.
V současnosti máme zhruba 68.000 Kč.
BUDEME RÁDI ZA JAKOUKOLIV
DALŠÍ PODPORU A DĚKUJEME
VŠEM, KTEŘÍ SE JIŽ ZAPOJILI NEBO
SE PLÁNUJÍ ZAPOJIT!
Eva Žemličková,
email: eva.zemlickova@waldorfplzen.cz
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