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Školní zpravodaj BŘEZEN 2019                                 

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: 

Ze školního kola recitační soutěže Dětská scéna 2019 

postoupily do okresního kola tyto žákyně: Romana 

Horáková, Nela Lažová, Adéla Sithová, Klára Susová. Okresní 

kolo proběhlo ve středu 27. února 2019 v Rychnově nad 

Kněžnou, děvčata naši školu vzorně reprezentovala a 

Romaně Horákové se podařilo probojovat do krajského kola. 

Budeme jí držet pěsti! 

Matematická soutěž Pangea 2019 – školního kola se 

zúčastnili žáci ze 4. a z 5. třídy. Výsledky tohoto kola budeme 

znát začátkem měsíce dubna. 

Závody ČASPV v zimním pětiboji – místního kola se zúčastnilo 

22 našich borců. Do okresního kola, které se koná v sobotu 2. 

března 2019, postoupilo 17 žáků. Hodně štěstí! 

Soutěž Mladý technik - celkem se zúčastnilo 10 dětí se svými 

exponáty. Porota měla velmi těžké rozhodování, všechny 

výrobky měly velmi vysokou kvalitu a nápad. Děti hodnotily 

povedené vynálezy, ale nakonec vyhráli všichni, kdo se 

zúčastnili. 

 

 
 

 

Poděkování: děkujeme paní Štrynclové za nákup pekáčů 

pro celou třídu a všem rodičům, kteří škole darovali brusle a 

helmy. 

Změny v rozvrhu od 1. března 2019 

Od března vítáme v naší škole Mgr. Petru Vojtíškovou, která 

částečně přebere rozvrh od Ludmily Voglové, DiS. Paní 

učitelka Voglová odchází za radostnými mateřskými 

povinnostmi. Žáci, kterých se změny týkají, budou mít 

nalepené rozvrhy v notýsku. 

Bohužel k tomuto datu prozatím rušíme hudební kroužky 

(flétna, kytara), hledáme paní učitelku, která je bude 

vyučovat. 

 

Nadcházející události 

 5. 3. 2019 

 Školní karneval 

        

 6. 3. 2019 

 Škola pod lupou 

 

 8. 3. 2019 

 Návštěva místní knihovny 

 

 11. – 15. 3. 2019 

Jarní prázdniny 

 

 20. 3. 2019 

Setkání žákovských parlamentů  

a Veselé zoubky 

 

 22. 3. 2019 

  Matematický klokan/cvrček 

 

 28. 3. 2019 

  Projektový den 

 

 29. 3. 2019 

  Toníkův hudební vláček 
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Změny v personálním rozložení od 1. 3. 2019: 

1. třída  HV  Mgr. Petra Vojtíšková 

2. třída HV Mgr. Eva Štoková 

3. třída HV Mgr. Lenka Klívarová 

4. třída PČ 

HV 

Mgr. Petra Vojtíšková 

Mgr. Lenka Klívarová 

5. třída PŘ 

VV 

PČ 

HV 

Mgr. Petra Vojtíšková 

Mgr. Petra Vojtíšková 

Mgr. Petra Vojtíšková 

Mgr. Eva Štoková 

Školní masopustní karneval, 5. března 2019. Letos bude karneval na téma „pohádkové postavy“. 

Program budou zajišťovat jednotlivé třídy se svými učitelkami a AP. Již se moc těšíme na všechna 

překvapení, hry a tance, které nás čekají. Děkujeme Vám za zapojení do příprav a pomoc s 

kostýmem. Karneval bude trvat 2 hodiny, jinak se žáci učí dle rozvrhu. 

Škola pod lupou, 6. března 2019. Naše akce, která v sobě spojuje Den otevřených dveří, ukázky 

pomůcek, se kterými pracujeme, školní kavárnu a různé přednášky pro rodiče a veřejnost je letos 

obohacena o besedu s policisty kpt. PhDr. Ondřejem Moravčíkem a por. Mgr. Alenou Kacálkovou. 

Podrobný program naleznete na konci zpravodaje. Na toto odpoledne Vás srdečně zveme a 

těšíme se na setkání s Vámi! V tento den nejsou kroužky a Emánek jede jako v pátek. 

Návštěva místní knihovny – březen měsíc knihy, 8. března 2019. Jako každý rok během celého 

března věnujeme zvýšený zájem čtenářství a podpoře čtení. Tento den navštívíme borohrádeckou 

knihovnu, kde nás knihovnice seznámí s jejím uspořádáním, způsobem výpůjček a knižními 

novinkami. 

Jarní prázdniny, 11. března – 15. března 2019. Letos máme prázdniny jako poslední okres v 

republice, budou tedy asi opravdu jarní. 

Setkání žákovských parlamentů, 20. března 2019 se naši „parlamenťáci“ zúčastní dopolední 

aktivity, kterou pořádá MAP Kostelecko pro okolní školy, které mají své parlamenty. Žáci se učí 

diskutovat, hrají různé hry a tvoří projekty. 

Veselé zoubky, 20. března 2019. Naše škola se zapojila do preventivního programu „Veselé 

zoubky“ společnosti dm drogerie markt s.r.o. Tato akce je určena pro žáky 1. tříd. Děti se zábavnou 

formou seznámí se zásadami zubní hygieny a dostanou drobné dárky. Program trvá jednu hodinu 

a je zdarma.  

Matematický klokan a Matematický cvrček, 22. března 2019, matematická soutěž je určena pro 

žáky 1. – 5. třídy. Proběhne pod záštitou Mgr. L. Chmelařové. 

Projektový den „Březen - měsíc knihy“, 28. března 2019. Navštíví nás skutečná spisovatelka Iva 

Vávrová, která představí dětem svou knihu O čarodějce, která zaspala století. Bude hovořit o práci 

spisovatele a také číst ze své připravované knihy. Na tuto besedu naváže skupinová práce ve 

třídách, kde bude probíhat projektová výuka. Žáci si přinesou: penál, žákovskou knížku, svou 

oblíbenou knihu. 

Toníkův hudební vláček, 29. března 2019 ve škole. Jedná se o kvalitní hudební program zaměřený 

na skladatele Antonína Dvořáka. Žáci se naučí mnoho věcí o jeho životě, poslechnou si skladby, 
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které složil, a to vše zábavnou a interaktivní formou. Toto představení stojí 45,- Kč, peníze 

nevybíráme, zaplatili jste je v třídním fondu. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – týmová supervize, leden – červen 2019. Tým našich 

zaměstnanců se schází 1x měsíčně společně s naším školním psychologem/supervizorem MUDr. 

Lubomírem Hadašem. Tento supervizní program je placený z Operačního programu VVV a jeho 

financování zajišťuje Místní akční plán Kostelecko. Na jednotlivých čtyřhodinových setkáních 

pracujeme s případovými studiemi - pod vedením supervizora hledáme nová řešení k různým 

situacím, se kterými se ve své práci setkáváme. Pomáhá nám to sdílet reflexi a sebereflexi (jaké 

metody používám, proč a jaké to má výsledky). Vyjadřujeme se zde k metodám své práce a ke 

konkrétním tématům. Nyní se též věnujeme vývojové psychologii - v minulých dvou seminářích 

mimo jiné specifikům chlapeckých a dívčích kolektivů. Celý projekt je pro nás velmi prospěšný a 

náš tým to posouvá stále dál. 

Pro žáky a Vás rodiče to znamená nejen posun ve zvýšené kvalitě výuky, ale také to, že ve dny 

supervize odpadnou kroužky a žáci budou ve družině. Emánek jezdí normálně. Dny naší supervize: 

9. dubna, 2. května a 3. června 2019. V březnu supervize probíhá individuálně, rozvrh je tedy beze 

změny. 

Sběr - do konce dubna mohou děti nosit do školy usušenou pomerančovou a citronovou kůru. 

 

Prosíme o uhrazení plateb za II. pololetí a o uhrazení třídních fondů. 

 

 


