Ze života školy - PROSINEC 2012
Dne 5. 12. 2011 se uskutečnilo vystoupení ţáků školy a dětí z mateřské školky na Mikulášské besídce v tělocvičně školy. Pro
rodiče, příbuzné a přátele školy byl připraven pestrý a zábavný program. Před vystoupením byla odhalena Mikulášská nadílka
společná pro všechny ţáky školy (velká trampolína, hračky, sportovní vybavení, hrací stoly….) , za kterou všem sponzorům
ještě jednou děkujeme. Po vystoupení následovala Mikulášská nadílka pro všechny děti přítomné v tělocvičně.
Od 12.12.-18.12.2011 se uskutečnil lyţařský výcvik na Boţím Daru. Ţáci si zajezdili na lyţích i snowboardu jak přímo na
Boţím Daru, tak i na Klínovci. Někteří si poprvé vyzkoušeli sedačkovou lanovku. Děti si kromě zimního sportu uţily také
bazén a diskotéku. I poslední den všichni bezproblémů zvládli a i kdyţ v pátek počasí nepřálo, tak si účastníci ještě zalyţovali.
Tímto bychom chtěly všem poděkovat za zvládnu situaci při zpáteční cestě. Panu Sehnalovi patří velký dík za bezpečnou jízdu
ve sloţitém terénu a v orkánu Joachim. Dětem patří pochvala za chování při komplikované zpáteční cestě. Děkujeme také
rodině z Pstruţí, která nám poskytla přístřeší a čaj a dále mockrát děkujeme všem, kteří pomohli a dovezli nás domů. Za
organizaci lyţařského výcviku a pedagogický dozor děkujeme paní učitelce Křivánkové, paní ředitelce Stawiarzové a slečně
vychovatelce Schandarové. Ještě jednou DÍKY.
Ţáci naší školy se zapojili do sbírky na pomoc AIDS. Prodejem červených stuţek, jako symbolem boje proti AIDS, bylo
vybráno 2.420Kč. Všem, kteří přispěli, děkujeme.
UPOZORNĚNÍ!
Dne 3. 2. 2012 jsou pololetní prázdniny. V mateřské škole je provoz nepřerušen. Školní druţina je otevřena (v MŠ) pro ţáky,
jejichţ rodiče jsou v uvedený den v zaměstnání a nemají pro své děti zajištěné hlídání.

Přihlaste se na nový kurz ZUMBY, který začne 18.02.2012!

Cena kurzu:

Kdy:

300,-Kč (5 lekcí)

každou sobotu od 17.00 hod.

ZUMBA je vhodná pro každého, v každém věku a nemusíte umět tančit!
ZUMBA spojuje prvky aerobního cvičení a latinskoamerických tanců!

Přihlásit se může úplně každý bez rozdílu věku na podatelně Městského
úřadu v Hoře Svaté Kateřiny!

Těší se na Vás cvičitelka Petra

