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Školní zpravodaj ČERVEN 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 květnu 

Děkujeme žákům a učitelům za reprezentaci školy:  

 Atletický čtyřboj, krajské kolo: Klára Susová, Romana 

Horáková, Ondřej Janoušek, Štěpán Hříbal 

 Pythagoriáda, okresní kolo: Adam Staňo, Richard Sus, 

Šimon Trávníček 

 Matematická soutěž Pangea, celorepublikové finále, 

kde Šimon Trávníček získal 11. místo. 

 Bowlingový turnaj učitelů, vítězný tým ve složení: 

kapitánka – Tučková, soutěžící Barrow, Jindrová, 

Kadrmasová,  Řeháková. 

 

Děkujeme všem rodičům za ochotu, kterou projevili tím, že do 

Borohrádku dopravili své děti na májové vystoupení. Vaší 

pomoci si vždy vážíme! Krásné vystoupení žáků bylo odměnou 

pro nás všechny, jsme na děti velmi pyšní. 

 

Vybíráme 30,- Kč na třídní fotku a 30,- Kč na individuální fotky 

(pokud se žáci fotili se sourozenci/kamarády) 

 

4. – 8. června Barevný týden, akce Školního parlamentu. Každý 

den půjdeme do školy v jiné barvě. Prosíme o dodržení barvy 

především u vrchního dílu. V pondělí je červený den, úterý bude 

žluté, středa modrá, čtvrtek zelený a pátek bude vícebarevný 

den – tady je důležité namixovat co nejvíce barev. 

 

7. června školní jídelna nevaří, dejte dětem další svačinu místo 

oběda. V případě pěkného počasí si uděláme venkovní piknik. 

Pokud bude pršet, najíme se ve škole. Borohrádecké školy jsou 

spolupořadateli Seniorských her, ve školní jídelně se budou 

v tento den stravovat soutěžící senioři. Děkujeme za pochopení. 

 

 

Nadcházející události 

 12. 6. 2018 

Dopravní hřiště, Rychnov nad Kněžnou 

 

 14. 6. 2018 

Mírový běh, Borohrádek 

 

 19. 6. 2018   

Lesní pedagogika, Borohrádek 

 

 20. 6. 2018 

T-Mobile Olympijský běh, cyklostezka 

v Borohrádku 

 

 25. – 28. 6. 2018 

   Vícedenní pobyt v přírodě 
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8. června končí zájmové kroužky tohoto školního roku. Od 11. 6. budou žáci po obědě odcházet 

domů nebo do školní družiny. Emánek jezdí dle běžného jízdního řádu. 

 

12. června - dopravní hřiště v Rychnově nad Kněžnou - pro žáky1. - 5. třídy. Opět budeme cvičit své 

dovednosti a zručnost. Žáci 4. třídy budou skládat cyklistické zkoušky. Organizace: odjezd je ráno 

autobusem od školy, návrat na oběd do školní jídelny. Dejte dětem vhodné oblečení a obuv, dostatek 

nápojů, svačinu a přilbu na kolo. Bez cyklistické přilby žáci nebudou vpuštěni na hřiště. Vybíráme 50,- 

Kč. 

 

14. června  - Mírový běh – plánujeme podpořit nejdelší štafetový běh s hořící pochodní přes více než 

140 zemí světa, tradice tohoto běhu sahá do roku 1987. Posláním běhu je vytvářet a šířit atmosféru 

přátelství, míru a porozumění. Je inspirací k hledání toho, co ve skutečnosti vyjadřuje slovo “mír”. Toto 

symbolizuje Mírová pochodeň. Mezinárodní tým běžců ji nese a předává všem, kteří se chtějí k této 

myšlence připojit. My běh podpoříme svojí účastí a někteří žáci též poběží. Podrobnější informace naleznete 

na www.peacerun.org.  

 

19. června – Lesní zážitková pedagogika, toto úterý půjdeme do lesa (program se nekoná v případě 

trvalého deště). Dejte dětem do batohu: dostatek pití, pláštěnku, svačinu, repelent, klobouk proti 

slunci, vhodnou obuv a oblečení. Vše záleží na počasí. Žáci se v lese potkají s lesníky, budou plnit různé 

úkoly a získávat nové informace o lese. Pedagogický program je pořádán ve spolupráci s Lesním 

družstvem Vysoké Chvojno. Program je zdarma. 

 

20. června – T-Mobile Olympijský běh, je v naší škole již tradiční akcí. Budeme začínat v 9,00 hodin na 

cyklostezce směrem do Velin, kde budou žáci kreslit křídami obrázky s olympijskou tématikou, které 

budou zařazeny do soutěže. V 10, 00 bude Rádiem Junior odstartován samotný běh napříč celou 

republikou. My běžíme 500 m – 1 km.  Dejte dětem do batůžku pití, s sebou sportovní obuv a vhodné 

oblečení. Více informací naleznete na www.olympijskybeh.cz 

 

 25. – 28. června 2018 Vícedenní pobyt v přírodě, letos v Alfa resortu Deštné v Orlických horách. 

Součástí zpravodaje jsou i tři tiskopisy (Zdravotní list žáka, Prohlášení zákonného zástupce a Seznam 

věcí). Zdravotní list odevzdejte co nejdříve, Prohlášení v den odjezdu u autobusu. Letošní pobyt je pod 

názvem „Cesta kolem světa“. Žáci nepotřebují žádnou masku, vše si vyrobíme na místě. Pokud jste 

nestihli uhradit pobyt do 1. 6. 2018, neprodleně tak učiňte. Žádáme rodiče o důkladnou prohlídku hlavy 

před odjezdem. V případě, že žák bude mít vši/hnidy je toto parazitické onemocnění důvodem 

k okamžitému ukončení Pobytu. 

Organizace: Emánek v pondělí 25. června 2018  nejede. Sraz u školy je v 8,00 hodin, odjezd je v 8,20 

hodin.  Příjezd do resortu po deváté hodině. Pobyt začíná obědem, žáci budou mít každý den snídani, 

svačinu, oběd, svačinu a večeři. Samozřejmostí je pitný režim. Pobyt končí ve čtvrtek opět obědem. 

Plánovaný návrat je ve čtvrtek 28. 6. 2018 ve 14, 30 hodin. V tuto dobu si své děti vyzvedněte u školy,  

Emánek ve čtvrtek nejede. 

 

Na středu 12. září 2018 plánujeme hromadnou rodičovskou schůzku. Budeme  rádi, pokud  se zúčastní 

co nejvíce rodičů, proto píšeme datum schůzky s velkým předstihem. Na schůzce bychom s Vámi 

chtěli hovořit o organizaci nového školního roku, o změnách ve škole a ve Školním řádu, o koncepci 

školy… 

 

Přejeme Vám příjemné letní dny, v polovině června pošleme ještě Mimořádný zpravodaj s organizací 

posledních červnových dnů a posledního školního dne.  


