Slovo starosty

Vážení občané,
ke konci roku patří bilance. Přesto nechám na Vás ,zhodnotit co se nám i Vám za letošní rok
podařilo vytvořit a realizovat. Stačí se porozhlédnout okolo nás. Samozřejmě uvidíme i to, co se
stále dá zlepšit, upravit a vytvořit něco nového pro náš krásný a jedinečný kout Krušných hor.
Zapojme se všichni do dění v našem městečku a vytvářejme třeba i jen účastí na našich akcích
duch a společenství lidí s láskou k tomuto místu a městu.
Aby se Vaše domovy mohly rozzářit zvláštní atmosférou, přijďte si s dětmi pro Betlémské světlo
do našeho kostela sv. Kateřiny a obohaťte nejen štědrovečerní stůl o symbol, který k nám
dovážejí skauti až ze samotného Betléma. Po rozbalení dárků od Ježíška si můžete vychutnat
tichou noc v našem kostele při půlnoční mši, poslechnout sváteční slova pana faráře a spolu si
třeba i zazpívat koledy.
Rád bych Vám všem obyvatelům, malým i velkým, popřál bohatého Ježíška, splnění všech vašich
snů, klidné prožití Vánoc a především šťastný vstup do nového roku.
Lukáš Pakosta

Informace

Ze života ZŠ a MŠ

Ze života školy – říjen/listopad
Běh do vrchu
Ve středu 14. října jsme se již po 5. zúčastnili běhu do vrchu na Meziboří. Společně s paní uč.
Sehnalovou nás bylo sedm Kamil, Lukáš, Adéla, já (Natálie), Radek a Dalibor. Ze začátku se nám
moc nechtělo, protože u nás byl sníh, ale paní učitelka nás přesvědčila a myslím si, že to za ten
výkon to stálo. Celkem se zúčastnilo asi 130 závodníků, většinou to jsou členové atletických klubu.
My jsme se, nedali a máme být na co hrdí, všichni jsme doběhli, KAMIL FERKO získal krásné 5.
místo, vítězem nejstarší kategorie byl RADEK BADI a na 3. místě se umístil DALIBOR BRUNNER.
Blahopřejeme a za nás všechny bych chtěla poděkovat paní ředitelce DD za to, že nám zajistila
odvoz domů, a dále bych chtěla poděkovat paní uč. KŘIVÁNKOVÉ a SEHNALOVÉ za jejich podporu.
Natálie Hrubá 8. třída

Zdravá výživa
Beseda o zdravé výživě 15. 10. 2015 jsme se zúčastnili besedy o zdravé výživě. A protože vše začíná výběrem vhodných potravin, ukázaly
nám pyramidu potravin, kterou máme i my ve škole. Následoval rozbor jednotlivých potravin, např. bíle pečivo obsahuje plno tuků a v
podstatě není žádným přínosem pro náš organismus. Naopak celozrnné pečivo si při své výrobě zachovává minerály, vitamíny a vlákninu.
Nákupem ve virtuálním obchodě jsme zaškrtávali potraviny, které jsou součástí našeho jídelníčku. Zakroužkovali jsme v každé kategorii určitý
počet. Součet nám ukázal index pestrého stravování. V další části besedy jsme si zopakovali, co jsme se dozvěděli. žáci 4. a 5. třídy
Zástupkyně firmy Nestlé se dále přesunuly do 6. a 7. třídy a zde diskutovaly se žáky na téma skladba jídelníčku, zdravé a nezdravé jídlo,
nezdravé stravovací návyky, nemoci apod. Na závěr žáci vytvářeli pracovní listy na téma Prevence rizik výživy a se svými výsledky všechny
seznámili.

Halloween

V úterý 27. 10. proběhl v naší škole den učení v maskách. Byly to masky strašidelné – halloweenské. V
pondělí jsme pod vedením učitelů vyřezávali a vydlabávali dýně. Každá třída si na svou dýni zvolila vlastní
motiv a připravila ho na ni. V úterý tyto dýně zdobily schodiště, neboť hned od rána v nich hořely svíčky.
Všichni, kteří měli nějakou masku, se mohli vyfotit i s dýněmi. Vybrat nejhezčí dýni byl vážně problém.
Nezávislá porota vybrala nakonec tři, které budou za třídy odměněné. Akce se nám všem líbila.

Florbal
V pátek 6. listopadu 2015 se žáci naší školy zúčastnili florbalového turnaje mezi základními školami. Klání se konalo ve sportovní hale v
Litvínově. První dvě utkání se nám moc nepovedla, ale bojovali jsme a napotřetí to vyšlo. Porazili jsme Gymnázium Litvínov a to poměrem
4:2. Za naše družstvo bojovali za 9. třídu: Radek Badi, Dalibor Brunner, Daniel Miller, Radek Zikán. V brance nám dobře zachytal Josef Mužík
a jako náhradník, který nakonec byl velmi platným hráčem, Jaroslav Hesoun. Nakonec jsme tedy obsadili krásné 5. místo.

Práce s technickými materiály

Dnes jsme se my, žáci 6. a 9. třídy vypravili do truhlářské dílny v Hamru, kde se učí naši bývalí spolužáci na
truhláře. Byla nám všem přidělená hoblice a skříňka, kde jsme měli nářadí, pilu, metr, úhloměr, dláto,
kladivo, rašpli, pilník, smirkový papír. Vyzkoušeli jsme si měření, pilování, práci s dlátem atd., dáli jsme byli
rozděleni do tří skupin podle zručnosti. Já, Radek, Radek Z. a Martin jsme vyráběli židličku, práce nás
bavila, paní učitelka říkala, že je vidět, že si umíme poradit a práci se dřevem asi trochu známe. Druhá
skupina vyráběla podložky pod hrnec a třetí skupina rámečky. Většinu z nás práce bavila, asi dva z nás
říkali, že by se takto živit nechtěli, naopak 3 z nás o tomto učebním oboru přemýšlí. Výrobky jsme úspěšně
dokončili, protože jsme si navzájem pomáhali a pracovali jsme ve dvojicích, pochopitelně za pomoci a rady pana mistra Miroslava Findeise,
paní učitelky Sehnalové a Balážové. Děkujeme jim za pěkný, pracovní den.
Dalibor Brunner 9. třída

Londýn

V neděli 15. listopadu jsme se vydali západní směrem – směr Londýn. Cesta byla delší, ale utekla celkem rychle. V
pondělí v časných ranních hodinách jsme se dostali na trajekt a naše cesta byla téměř u cíle. Kolem deváté už jsme
vystupovali z autobusu a náš první pohled byl na London Eye – Londýnské oko. Poté jsme se vydali přes
Westminster Bridge kolem Big Benu, přes krásný St James´s Park až k Buckinghamskému paláci. Královnu jsme
ale nepotkali. Druhý den nás čekala v brzkých ranních hodinách konečně škola. Ve škole se nám moc líbilo, mluvit
jsme mohli jen anglicky, hráli jsme různé anglické hry. Byli jsme rozděleni do několika tříd, proto bylo zajímavé
pozorovat také ostatní spolužáky z jiných škol. Odpoledne nás čekal vždy zajímavý program. Navštívili jsme mimo
jiné i přírodopisné muzeum – Natural History Museum, ze kterého se nám nechtělo ani odejít. Ve středu nás čekala
opět škola a na konci dne jsme dostali kýžený certifikát. Poslední den jsme navštívili Madame Tussauds London –
voskové figuríny. Ve večerních hodinách nás čekala zpáteční cesta. Londýn se nám moc líbil, určitě bychom se sem
ještě někdy vrátili.

Informace

Půlnoční mše
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat
dne 24. 12. 2015 od 23,30 hodin
na mši do kostela sv. Kateřiny.
Mše bude vedena panem farářem Grzegorzem Czerným
Kalendář akcí na rok 2016
Město Hora Svaté Kateřiny, HOSKA a SDH Hora Svaté Kateřiny
Leden
15. 01. – Valná hromada SDH a HOSKA
23. 01. – Masopust
Únor
26. 02. – Ples SDH
27. 02. – Volejbalový turnaj „O Kateřinský
kahan“
Březen
04. 03. – MDŽ
26. 03. – SDH - O pohár Mlady Matějíčkové
Duben
16. 04. – Bowling – SDH děti a vedoucí
23. 04. – Jiříkovská zábava
30. 04. – Stavění májky a pálení čarodějnic
Květen
14. 05. – SDH – výlet do muzea
29. 05. – Pohádkový les
Červen
18. 06. – Kateřinské trhy
18. 06. – Country bál
Červenec
16. 07. – Turnaj v nohejbale

Srpen
22. – 26. 08. – SDH letní soustředění
27. 08. – Sportovní víceboj
27. 08. – Živé „Člověče, nezlob se“
27. 08. – Letní kino
Září
17. 09. – MÚ – Výlet
25. 09. – Bowling SDH dospělí
27. 09. – Václavská zábava
Říjen
15. 10. – Noc splněných přání
Listopad
11. 11. – Lampionový průvod
11. 11. – Strašidelná hasičárna
27. 11. – Zahájení adventu
Prosinec
03. 12. – MÚ – Výlet na vánoční trhy
05. 12. – Mikulášská nadílka děti
09. 12. – Čertovská zábava dospělí
16. 12. – Den úcty ke stáří
24. 12. – Půlnoční mše
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