Projekt přes hranici

Volby

do školské rady
ZŠ Holýšov oznamuje, že ve čtvrtek 24.11.2011 se během
třídních schůzek od 17,00 do 19,00  konala volba zástupců  
do  školské rady při ZŠ Holýšov z řad rodičů.
Kandidáti:
1. Radka Žáčková, Husova 412, Holýšov
2. Simona Kocová, Polní 693, Holýšov
3. Irena Krobová, K Višňovce 423, Holýšov
4. Helena Marková, tř.1.máje 388, Holýšov
5. Michaela Karhanová, Kvíčovice 115, Holýšov
O výsledku voleb do školské rady při ZŠ Holýšov budeme
informovat v příštím čísle.

Když za mnou poprvé přišla kolegyně, jestli bych se
zapojil do českoněmeckého
projektu „Vzpomínková kultura
v Holýšově. Doba nacismu“,
zděsil jsem se. Pak jsem si
ale přečetl, co má být náplní
projektu a zjistil jsem, že je to
vlastně dobrý nápad. Věnovat
se tomu, jak je vnímána doba
nacismu dnešními lidmi a jak
vlastně zacházíme s památkou
těch, kdo museli této situaci
čelit přímo, je moudré. Vždyť
pamětníků ubývá a události se
zvláště pro děti stávají látkou

z dějepisu a příběhy lidí mizí
pod nánosem prachu a rádoby
korektního přežvýkávání.
Pokud připočítáme motivaci
Projektgruppe „Zwangsarbeit“,
která je iniciátorem projektu a čelí minulosti své země
s přáním poznat a porozumět
událostem, je mi vlastně velikou
ctí, že mohu pomoci žákům
naší školy, aby poodhalili události s tímto obdobím spojené,
a mohli si vytvořit vlastní názor
na základě přímé zkušenosti.
Ať se jim daří.
Martínek, toho času učitel

Z mateřské školy...
OD STROMU KE KÁČE …
Tak by se dalo pojmenovat příjemné
dopoledne strávené u Repků, kam byla
naše Oranžová třída pozvána, abychom si
prohlédli a dozvěděli se něco více o výrobě
dřevěných hraček a her pro celou rodinu,
které vyrábí pan Repka. Nejdříve jsme si
poslechli vyprávění o tom, jak se strom
z lesa dostane do dílny, kde se zpracovává.

Poté jsme měli možnost si zblízka každý stroj
v dílně prohlédnout a zjistit, jak funguje.
Abychom se jen nekoukali, měli jsme na
zahradě připraveno mnoho různých úkolů.
Všichni jsme si mohli nabarvit vlastní káču,
zatloukali jsme hřebíky, řezali pilkou, stavěli
z kostek, prohlíželi si další zajímavé dřevěné
hračky, soutěžili v poznávání nářadí a mno-

ho dalšího. Svoje nabarvené káči jsme si vzali
domů a ty, co jsme dostali darem do školky,
jsme ve školce pořádně roztočili. A protože
nás soutěžení s káčami baví, točí se tam od
té doby každý den. Pro ty kdo ještě neví, co
si přát od Ježíška, můžeme doporučit www.
hrackyprorodinu.cz.

také hrozivých padouchů a mezinárodních závodníků.
10.12. Dluh 	
ve 20 hod.
Drama – trojice agentů v r. 1965
dostala za úkol dopadnout nacistického zločince, ale před 30 lety se
odehrálo jiné drama než to, které
bylo prezentováno veřejnosti.

Muž, který měl zemřít, se objevil na
veřejnosti. Dluh je třeba zaplatit i po
tolika letech.
21.12. Ocelová pěst  	
ve 20 hod.
Akční sci-fi drama z blízké budoucnosti. Příbeh bývalého boxera, jehož
milovaný sport ovládli dva a půl
metru vysocí oceloví roboti.

Za Mateřskou školu Holýšov děti
a učitelky z Oranžové třídy

Program kina:
3.12. PanPopperajehotučňáci v 17:30 hod.
Rodinná komedie o panu Popperovi
(Jim Carrey), který dostane neobvyklou, velmi podivnou zásilku.
7.12. Auta 2 	
v 17:30 a ve 20 hod
Animovaná dobrodružná komedie;
ve filmu se objevuje pestrá paleta
nových aut, lodí, vlaků a letadel - ale

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Informace o dění ve městě, pozvánky na kulturní a sportovní akce
naleznete na webových stránkách města www.mestoholysov.cz
~~

