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Školní zpravodaj ČERVEN 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 květnu: 

 

Turnaj ve vybíjené 

V pátek 10. května 2019 se naše škola zúčastnila turnaje škol ve 

vybíjené. Družstvo složené z žáků 3. -5. třídy obsadilo skvělé 4. místo a 

postoupilo do okresního kola. Děkujeme těmto žákům: Hermanová 

Natali, Hloupý Adam, Hloupý Vojtěch, Horáková Romana, Janoušek 

Ondřej, Johanides Miroslav, Kadrmas Jaroslav, Lažová Nela, Marková 

Amélie, Sithová Adéla, Stehlík Pavel, Susová Klára.  

 

Čtyřboj ČASPV 

Květen byl ve znamení atletiky. Místního kola atletického čtyřboje se 

zúčastnilo 21 žáků, kteří dále postoupili do okresního kola. Děti si 

báječně zasportovaly a do krajského kola se probojovaly dvě žákyně: 

Karolína Fialová a Klára Susová. Za vzornou reprezentaci školy všem 

dětem děkujeme.   

 

Získali jsme dva granty od Královéhradeckého kraje!  

Prvním grantem, který byl podpořen částkou 70. 000,- Kč, je náš 

projekt „Společnou cestou s polytechnikou“. Z této částky bude 

doplněno vybavení našeho technického Lego kroužku a dále též 

pomůcky do hodin přírodovědy a matematiky, např. badatelské sety, 

stavebnice Merkur, Gravitrax, Voltík, laboratorní vybavení a další.  

 

Druhým podpořeným projektem je „Po celý rok, držíme s etikou krok“ 

a dostali jsme částku 27. 000,- Kč. Jak asi víte, etika a etická výchova 

tvoří nedílnou součást všeho našeho snažení a toto není první grant, 

který jsme na etiku získali. Pomůže nám ve financování další Školy 

v přírodě, která bude opět – jak jinak – zaměřená na vztahy a 

budování dobrého klimatu školy, na kterém nám velmi záleží. Součástí 

projektu je i Hodnotové vzdělávání, o které se dozvíte v některém 

z příštích zpravodajů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z důvodu týmové supervize nejsou v pondělí 3. 6. 2019 kroužky, 

družina je v provozu jako obvykle, Emánek jede podle běžného 

jízdního řádu. 

Čokoládová tretra – 4. června 2019, Pardubice. Na tyto závody 

jedou žáci, kteří v dubnu postoupili do dalšího kola. Informace 

dostanou do notýsků.  

Exkurze do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové pro žáky 5. třídy – 6. června 2019, podrobné informace 

6. června 2019. Informace dostanou žáci do notýsků.  

 

Nadcházející události      

 4. 6.  2019 

Čokoládová tretra, Pardubice 

 

 6. 6. 2019 

Hvězdárna a planetárium pro  

5. třídu 

 

 7. 6. 2019 

Focení tříd a skupinek 

 

 10. 6. 2019 

Odjezd na školu v přírodě 

 

 19. 6. 2019 

Pasování prvňáčků 

T-Mobile Olympijský běh 

 

 28. 6. 2019 

Poslední den školního roku 
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Opětovné focení tříd a skupinek – 7. června 2019. Vzhledem k tomu, že jsme nebyli spokojeni s tím, jak 

focení dopadlo, a fotky byly nekvalitní, budeme se znovu fotit. Pravidla pro focení skupinek jsou stejná – 

všichni žáci na jedné fotce musí mít zapsané v notýsku, že se budou fotit (netýká se fotek tříd). Cena platí 

stále stejná (30,- a 25,- Kč). 

Škola v přírodě – 10. 6. – 13. 6. 2019, hotel Javor, Dolní Malá Úpa, odjíždíme od školy v 8,10 hodin, přivezte 

své děti včas, abychom stihli naložit zavazadla do autobusu.  

Organizace ranní dopravy: vzhledem k tomu, že se do Emánku nevejdou všechna zavazadla žáků, ranní 

Emánek nejede. Školní družina bude v provozu od 6, 30 hodin. Pokud máte problémy s tím, jak své děti do 

školy dopravit, dejte nám včas vědět, abychom Vám mohli s odvozem pomoct. U autobusu předejte 

zdravotnici Mgr. Dyntarové Bezinfekčnost s datem ne starším jednoho dne a léky. Do 7. 6. 2019 odevzdejte 

Zdravotní list. 

Pozor! V seznamu věcí chybí plavky a dejte dětem s sebou i vybavený penál, fixy, lepidlo a pastelky. 

Žádáme rodiče všech žáků, kteří ještě nemají zaplacenou Školu v přírodě nebo jiné poplatky (pomůcky), aby 

tak neprodleně učinili. 

Ukončení činnosti zájmových kroužků – 14. 6. 2019, družina v posledních 14 dnech funguje dle běžného 

provozu, Emánek jezdí normálně. 

Pasování na čtenáře – 19. 6. 2019, v 8,15 hodin, pro žáky první třídy. Tento dojemný rituál, kdy se z našich 

prvňáčků pod mečem krále v podání starosty města Mgr. Martina Moravce, stanou čtenáři, proběhne na 

městském úřadě. Žáci tam přijdou s třídní učitelkou. Dejte jim slavnostní oblečení a dohlédněte na 

procvičování textu, který budou před králem číst. Rodiče jsou na této akci srdečně vítáni. 

T-Mobile  Olympijský běh – 19. 6. 2019, různí běžci, různá místa, jedna myšlenka. Je jedno, jestli jsi závodník, 

nebo běháš jen občas, jestli jsi malý, nebo velký, jestli běháš radši ve městě, v přírodě, na louce nebo na 

dráze. Na T-Mobile Olympijském běhu jde především o to se hýbat a hlavně pro radost. Oslavujeme tím 

radost z pohybu a sport jako takový. Jedná se o největší běžeckou akci u nás. V jeden den, přesně v jeden 

čas vybíhá 75 tisíc běžců po celé České republice – ať už jako součást hlavních závodů, ve školních bězích 

nebo v rámci individuální výzvy v běžecké aplikaci. Organizace: běh startuje v 10, 00 hodin, poběžíme 1 km 

na cyklostezce směrem z Velin do Borohrádku. Dejte dětem sportovní oblečení a obuv, repelentní náramky, 

pokrývku hlavy a pití.  

Týden 17. 6. – 21. 6. 2019 – v tomto týdnu se učíme dle běžného rozvrhu.  

Týden 24. 6. – 28. 6. 2019 – Sportovně – poznávací týden. Tento týden bude věnován sportu, úklidu a 

poznávání přírody. Po škole v přírodě dostanete mimořádný zpravodaj, kde budou všechny aktivity uvedeny. 

Žáci budou vracet slepené a vygumované učebnice a domů si ponesou výkresy, pomůcky a vybavení. 

Budeme se i nadále věnovat tématu „les“, které nás provází již od jarního zápisu do 1. třídy.  

Poslední den školního roku – pátek 28. 6. 2019 - ráno se shromáždíme ve škole, kde učitelky rozdají žákům 

vysvědčení a slavnostně ukončí školní rok 2018/2019. Před 9. hodinou se všichni přesuneme do kostela na mši 

svatou, která je symbolickým rozloučením se školou a uvítáním prázdnin. Mši svatou letos slouží páter Prokop 

Brož, náš nový vikář. 

Na tuto mši žáci připravují hudební doprovod a my Vás tímto všechny srdečně zveme k účasti. Vzhledem 

k tomu, že jsme církevní škola a křesťanské hodnoty jsou součástí našeho vzdělávání, byli bychom rádi, 

abyste své děti neodváželi před mší. Mše sloužená v našem krásném kostele je velmi hezkým zastavením a 

zamyšlením nejen pro věřící. 

Poděkování: děkujeme paní Lence Vernerové za výrobu obří krabice pro vystoupení “Barbie” na Májových 

slavnostech, dále děkujeme paní Hermanové za darované knihy do školní knihovny, panu Patriku Hůjovi z 

firmy INSIA za krásné žíněnky. Spolupráce s rodinami dětí a s veřejností si velmi vážíme! 

 

Prosba: pokud máte možnost získat drobné sponzorské dárky na Školu v přírodě, budeme Vám vděční a 

dětem uděláte radost.  


