Školní zpravodaj PROSINEC 2017

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
BOROHRÁDEK
Nádražní 233, 517 24 Borohrádek
tel. 494381228, E-mail: cirkevniskolaborohradek@seznam.cz
web: www.czsborohradek.cz

Co se stalo v listopadu:
Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci školy ve
sportovních i logických soutěžích.


Výsledky krajského kola Logické olympiády:

Šimon Trávníček se umístil na krásném 6. místě. Blahopřejeme!
V této kategorii se zúčastnilo 52 soutěžících.


Turnajů škol ve vybíjené ( 7. místo) a florbale (7. místo)
se zúčastnili tito žáci:

Viktorie Geršlová, Věra Novotná, Lucie Novotná, Lenka
Tuljová, Adéla Hůjová, Nela Matušková, Natálie Skupinová,
Alexandr Procházka, Richard Sus, Ondřej Janoušek, Miroslav
Johanides, Milan Čuri, Vojtěch Hloupý, Jindřich Čermák,
Jaroslav Horváth.

Nadcházející události

01. 12. 2017 (14:30 - 17:00)
Tradiční adventní tvoření

02. 12. 2017 (14:00 - 17:00)
Vánoční trhy a Rozsvěcení vánočního
stromu

20. 12. 2017 (15:00 - 17:30)
Živý Betlém, Den otevřených dveří,
3. školní minikavárna

06. 01. 2018
Tříkrálová sbírka

Losování dárečků ve třídách již mnoho let si na začátku
prosince v každé třídě žáci losují jméno svého spolužáka,
kterému donesou dárek. Dárky, v hodnotě cca do 100,- Kč,
prosíme, vánočně zabalte, nadepište jménem a třídou a
doručte do školy nejpozději do 18. 12. 2017. Obdarovávání
proběhne na vánoční besídce, kde páťáci rozdělují dárky
ostatním. To, komu je dárek určený je tajné. Ví to pouze dítě a
učitelka. Jsou třídy, které umí udržet tajemství a skutečně se nic
neprozradí! U stromečku se scházíme úplně všichni, včetně
všech pracovníků školy a děti potom tajně sledují „toho svého“,
jak se raduje z jejich dárku.
Tradiční adventní tvoření pro rodiče s dětmi v pátek 1. 12. 2017
od 14,30 – 17,00 h. Přijďte si společně se svými dětmi vytvořit
zajímavé vánoční dekorace, upéct vánoční pečivo a
naaranžovat adventní věnec. Prodejní stánek zde bude mít i
zahradnictví Azalea, Horní Jelení.
Organizace:

Stránka 1 z 4

Rodiče do školy přicházejí spolu s dětmi nebo si je do 15,00
vyzvednou ve družině (v 1. třídě, v 1. patře), zajišťují si vlastní
dohled a přebírají za žáky odpovědnost.
Dítě, které nebude mít napsáno v notýsku, že zůstává do začátku akce ve škole, odjíždí Emánkem
(jede jako v pátek) domů.
Předem děkujeme za laskavé pochopení. Srdečně zveme a těšíme se na setkání s Vámi!
Vánoční trhy v sobotu 2. 12. 2017 od 14,00 – 17,00 hodin v Borohrádku na náměstí. Naše škola zde
bude mít dva stánky. Přijďte ochutnat vánoční punč a horký jablečný mošt v bio kvalitě. Můžete si
nakoupit mnoho krásných výrobků, perníčků a dekorací, které vyrobili naši zaměstnanci a rodinní
příslušníci žáků. Finanční výtěžek z našich stánků poputuje na nákup knih do školního Čtenářského
klubu.
Rozsvěcení vánočního stromu v 17,00 hodin na náměstí v Borohrádku. Vystoupení u vánočního
stromu
se zúčastní všechny naše děti s nacvičenými písněmi. Prosíme rodiče, aby dohlédli na
přípravu dětí a aby nám je v 16,45 h dovezli k CZŠ, odkud půjdou společně s ped. pracovníky na
náměstí. Po skončení programu si děti vyzvedněte u pódia u ped. dohledu. Děkujeme za Vaši
spolupráci!
Vánoční párty – jedna hodina AJ bude probíhat ve znamení Vánoc v anglosaských zemích. Budeme
si povídat o vánočních zvycích, hrát hry a zpívat anglické koledy. Dejte, prosím, dětem malé
pohoštění pro spolužáky a santovskou čepici (kdo ji má). Jedná se o aktivitu v hodině angličtiny, žáci
chápou, že jde o zvyky v těchto zemích. O českých tradicích se děti dozvídají v ostatních hodinách.
1. třída v úterý 19. 12. 2017
2. třída ve středu 13. 12. 2017
3., 4., 5. třída v pondělí 18. 12. 2017 (každá třída samostatně)
V pondělí 18. 12. 2017 a v úterý 19. 12. 2017 se učíme dle rozvrhu
Živý Betlém ve středu 20. 12. 2017 pro MŠ Borohrádek – od 10,00 hodin v CZŠ
Den otevřených dveří s komentovanou prohlídkou školy 15,00-17,00
3. školní mini kavárna 15,00-17,00 (v 5. třídě)
Živý Betlém před budovou CZŠ v 16,00 a v 17,00 hodin
Prosíme rodiče, aby nachystali svým dětem kostýmy na vystoupení. Všechny děti budou opět
představovat „ chudý lid“. Živý Betlém je letos poctou Josefu Ladovi, připomínáme si 130 let od jeho
narození. Žádáme, aby měl kostým opravdu každý žák. Kostým: přírodní barvy – šedá, hnědá,
béžová, zelená, kůže a kožíšky, kožešinové límce, klobouky, šátky (viz. 1. str. zpravodaje).
Vystoupení dětí v pásmu koled, scének a liturgických výjevů proběhne venku, děti teple oblečte.
Nenechte si ujít živá zvířátka.
Organizace:
Této akce se povinně zúčastní všechny naše děti. Sraz je v 15,30 h u školy. Dojíždějící žáci zůstanou ve
školní družině. Emánek odpoledne nepojede. Mezi představeními budou žáci v tělocvičně pod
dohledem ped. pracovníků. Prosíme rodiče, aby mezi dvěma pásmy (16,00-17,00) za dětmi do
tělocvičny nechodili
a neodváděli je pryč.
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Ve čtvrtek 21. 12. 2017 se první dvě hodiny učíme podle rozvrhu, potom následuje celoškolní
besídka, rozdávání dárečků a vánoční zvyky v podání žáků 5. třídy, zpívání u stromečku. Emánek
jede v tento den jako v pátek, kroužky nejsou. Dejte, prosím, dětem mističku cukroví pro kamarády.
V pátek 22. 12. 2017 je Ředitelské volno
Pondělí 25. 12. 2017 – úterý 2. 1. 2018 vánoční prázdniny
Ve středu 3. ledna 2018 návrat do školy
Tříkrálová sbírka se bude konat v sobotu 6. 1. 2018
Tradiční pokračování úspěšné sbírky pořádané CZŠ a Katolickou charitou RK.
Kvůli objednání kasiček potřebujeme s předstihem vědět, kolik „dospěláků“ se bude účastnit jako
dozor ve skupinách. Prosíme Vás, abyste se přihlásili návratkou (viz dole). Dospělá osoba skupinu
pouze doprovází, nemluví, nekoleduje – slouží jako „garant“. Této akci věnuje svoje sobotní
dopoledne (8,30-12,30). Každá skupinka dostane svoji mapku a část území Borohrádku, které
obchází. Celá akce je ve městě velmi dobře přijímána, lidé se na krále těší a vyhlíží je, chystají jim
koledu a horký čaj. Za posledních více než 10 let naši žáci pomohli s vykoledováním neuvěřitelné
částky více než 250.000,- Kč! Staňte si i Vy a Vaše děti součástí tohoto krásného projektu, užijte si
s námi sbírku, odměnou Vám bude krásný pocit. Návratky vracejte, prosím, i v případě, že se akce
nezúčastníte. Děkujeme předem za Váš pozitivní přístup.

NÁVRATKA (pro rodiče a děti)………..zde odstřihněte……………………………………………...................
Církevní základní škola Borohrádek
Jméno a příjmení žáka: .....................................................................................
Třída: .......................... Školní rok: 2017/2018

Zúčastním se akce: Tříkrálové sbírky

ANO

NE

ANO

NE

(dospělý dozor)

Tříkrálové sbírky
(žák/žákyně)

Jméno zákonného zástupce hůlkovým písmem a podpis:

……………………………………………………………………………………………….....................
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Během prosince vydáme ještě mimořádný zpravodaj s organizací posledních dnů tohoto roku.
Příjemný adventní čas Vám přejí zaměstnanci školy.
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