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Školní zpravodaj BŘEZEN 2018                                                                                                
 

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

BOROHRÁDEK 
Nádražní 233, 517 24 Borohrádek 

tel. 494381228, E-mail: cirkevniskolaborohradek@seznam.cz 

web: www.czsborohradek.cz 

Co se stalo v únoru 

Do okresního kola recitační soutěže Dětská scéna, které se 

uskuteční ve středu 14. března 2018 v Rychnově nad Kněžnou 

postupují tito žáci: 

Kategorie 1: Klára Susová a Jaroslav Kadrmas 

Kategorie 2: Šimon Trávníček 

Třídního kola soutěže se zúčastnili všichni žáci. Ve školním 

kole, kde zasedaly dvě poroty (dospělí a parlamenťáci) 

soutěžilo 18 dětí. Všem zúčastněným blahopřejeme a 

děkujeme za reprezentaci školy. 

 

14. března 2018 Škola pod lupou (středa 15,00 - 18,00 hodin) - 

srdečně Vás zveme na vzdělávací akci pro dospělé a den 

otevřených dveří. Těšit se můžete na pedagogické pracovníky 

školy a školní kavárnu. Rádi s Vámi probereme výukové metody 

a koncept  školy. Součástí tohoto dne je prohlídka školy a 

odborné semináře. Naše pozvání přijaly: 

 Mgr. Dagmar Mazalová, koučka a arteterapeutka, 

Koučovací styl ve výchově dětí, 15,30 - 16,30 hodin 

 Mgr. Jiřina Jarošová, klinická logopedka, Logopedické 

problémy u dětí, 16,30 - 17,30 hodin 

 Ludmila Voglová, DiS., Vám ukáže pomůcky, se kterými 

žáci ve škole pracují. 
 

Dále se můžete těšit na prodejní ukázky nakladatelství Svojtka 

Co., a prestižního anglického nakladatelství Usborne, které 

vydává anglicky psanou literaturu pro děti. Přítomna bude i 

pedagožka Mgr. Jana Přerovská, která Vám poradí s výběrem 

knih. 
 

Těšíme se na Vás! Je to pro nás příležitost, kdy si můžeme 

popovídat a potkat se i jinak než nad prospěchem žáků. 

 

 

Nadcházející události 

 05. – 09. 03. 2018  

Jarní prázdniny 

 

   14. 03. 2018 

Škola pod lupou 

 

 16. 03. 2018 

  Matematický klokan, školní kolo 

      

 23. 03. 2018 

  Velikonoční tvoření 

 

 29.03. - 02. 04. 2018   

  Velikonoční prázdniny 

 

 07. 04. 2018   

  Zápis žáků do 1. třídy 
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20. března 2018 Setkání Školních parlamentů - v úterý dopoledne se vybraní parlamenťáci zúčastní 

setkání ŠP, které pořádá MAS Nad Orlicí. Informace dostanou žáci včas do notýsků. 

 

20. března 2018 Návštěva našich žáků v Domově důchodců Borohrádek (úterý, 13,45 - 15,00 hodin) - 

minulý měsíc byla návštěva z důvodu vysoké nemocnosti seniorů zrušena. Žáci, kteří byli vybráni, 

budou mít informace v notýsku. V případě, že si děti chystají hru na nástroj, recitaci…, prosíme rodiče o 

spolupráci při nácviku.  Děti budou se seniory hrát společenské hry a povídat si.  

 

23. března 2018 Velikonoční tvoření (pátek 14,30 - 17,00 hodin) - lety prověřená a oblíbená akce pro 

širokou veřejnost bude letos obohacena o dva prodejní stánky. Přijede farma Pohlovi s nabídkou 

čerstvých sýrů a mléčných výrobků a Zahradnictví Rožkovi, kde si můžete zakoupit jarní cibuloviny a 

drobné dekorace. 

Samozřejmostí bude mnoho stanovišť pro děti, kde budeme společně tvořit a vyrábět. Děti si upletou 

pomlázku a upečou malé mazance. Budeme mít i malý prodejní stánek s výrobky dětí a zaměstnanců. 

 

Velikonoční prázdniny 2018 - do školy jdeme naposledy ve středu 28. března 2018, Emánek jede jako 

v běžný den, kroužky jsou. Následují jednodenní prázdniny a dva státní svátky. Výuka pokračuje v úterý 

3. dubna 2018. 

 

7. dubna 2018 Zápis žáků do 1. třídy (sobota 9,00 - 11,00 hodin) - vezměte s sebou rodný list dítěte, 

občanské průkazy zákonných zástupců. 

 

Sáčky na přezůvky, pořádek v šatně - z důvodu problému s pořádkem v šatně si Vás dovolujeme 

seznámit s částí Školního řádu, která o pořádku v šatně pojednává. 

- Žák musí mít přezůvky (bačkory) uložené v sáčku na přezůvky (do sáčku je ukládá před odchodem ze 

školy domů a před cestou na oběd). Přezůvky nemohou být za žádných okolností volně položeny na 

poličkách v šatně.  

- Oblečení a obuv na tělocvik mají žáci ve svých třídách v látkové tašce.  

- Přezůvky na venkovní TV nebo na otužování jsou uloženy v jiné látkové tašce v šatně.  

- Při cestě na/z oběda má žák přezůvky uložené v látkovém sáčku. Do tohoto sáčku neukládá ovoce 

ani jiné potravinové doplňky, které dostane ve ŠJ. 

 

Adopce na dálku, chlapec Pradeep z Indie - upřesnění částky – letos prosíme přihlášené žáky o 250,- 

Kč. I když všichni zaměstnanci školy jako každoročně významně přispívají, stále se nám nedaří vybrat 

potřebných 5000,- Kč. 

Chápeme, že ne všichni si mohou dovolit darovat tuto částku, bude pro nás důležitá každá 

padesátikoruna. Vidíme v tom smysl, protože Pradeepa podporujeme od jeho 5 let a snažíme se mu 

pomoci splnit jeho sen, stát se lékařem. Za všechny finance, které je třeba poslat do 16. března 2018, 

děkujeme! 

 

Přejeme Vám příjemně strávený čas s Vašimi dětmi o jarních prázdninách a těšíme se na Vás na Lupě! 
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Čtení v naší škole 

Již více než 10 let cíleně podporujeme čtenářství našich žáků. Nyní v březnu, měsíci knihy, se na Vás 

obracíme s důležitou výzvou.  

Jak je Vám jistě známo, DENNÍ nepsaný domácí úkol VŠECH  žáků v CZŠ  je ČÍST 15 MINUT NAHLAS. Ano, 

nahlas a ano, každý den. 

Proč tolik zájmu právě o čtení? Čtenářská gramotnost je souborem mnoha faktorů. Dítě bude ve škole 

dobře prospívat, pokud porozumí psanému textu. Ve všech předmětech musí přiměřeně rychle a bez 

chyb přečíst text (zadání, probíranou látku...), pochopit, co se po něm chce. Nad textem je třeba 

přemýšlet a tvořit vlastní úsudky. Čtením dítě získává nové znalosti. Nevyhneme se tomu v ČJ, PŘ, VL, 

ale ani v matematice ne.  

Další přínosy a výhody čtenářství by vydaly na dlouhou diskuzi, my bychom Vám rádi přiblížili např. to, 

jak u nás fungují hodiny čtení.  

Čtenářská dílna: žáci si čtou potichu svým tempem knihu (cca 15 minut), potom následuje diskuze 

v kroužku na koberci nad knihou (15 minut). Téma je univerzální tak, aby se mohli vyjádřit všichni žáci 

(kladné vlastnosti hlavního hrdiny, prostředí, proč bych chtěl být jako on...). Dále žáci o knize, příběhu 

udělají zápis, ilustraci nebo pokračují jinou aktivitu např. ve dvojici, skupině… 

Samozřejmě také čteme v čítankách, hodně času věnujeme i čtení nahlas a dalším aktivitám.  

Spolupráce školy a rodiny: 

1. Celé Česko čte dětem - čtěte i Vy svým dětem nahlas, více informací na www.celeceskoctedetem.cz 

2. Celé Česko v CZŠ – žáci dostanou každý měsíc tabulku, kde rodiče podepíší skutečnost, že jejich dítě 

opravdu četlo 15 minut nahlas (v některých třídách to již probíhá, netýká se 1. třídy). Není to soutěž, 

veďte, prosím, děti k fair play.  

3. Půjčujte si knihy ve školní knihovně, je to zdarma. 

4. Čtěte si před svými dětmi, mluvte s nimi o tom co čtete, jste pro ně vzorem. 

5. Prohlédněte si aplikaci na trénink čtení na počítači a tabletu na www.vcelka.cz. Jedná se o 

individuální trénink čtení na PC, které děti bude bavit. K dispozici jsou krátkodobé zkušební verze, které 

jsou zdarma. 

 

  

 

 

  

http://www.vcelka.cz/

