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Školní zpravodaj KVĚTEN 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 dubnu: 

V krajském kole recitační soutěže Dětská scéna 2019 naši školu 

skvěle reprezentovala žákyně 3. třídy Romana Horáková. Toto 

kolo bylo nepostupové, Romanka tedy dosáhla nejvyšší mety a 

my jí blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy! 

Pythagoriáda – dvě naše žákyně – Natali Hermanová a Adéla 

Sithová se zúčastnily této matematické soutěže. Jsme rádi, že 

matematika děti baví a dívkám děkujeme za reprezentaci 

školy. 

Mc Donald´s Cup -  25. dubna 2019 se smíšené družstvo 

našich žáků zúčastnilo tohoto prestižního závodu, kde ve velké 

konkurenci obsadilo 5. místo. Blahopřejeme těmto 

závodníkům: Natálie Hermanová, Adam Hloupý, Vojtěch 

Hloupý, Ondřej Janoušek, Miroslav Johanides, Jaroslav 

Kadrmas, Adam Košta, Amélie Marková, Klára Susová . 

 

je jedinečný turnaj zajišťující smysluplné prožívání volného času 

dětí a my jsme rádi,  

že jsme se ho mohli zúčastnit.  

 

 

 

Ředitelské volno – z důvodu dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků je 6. a 7. 5. 2019 ředitelské volno. Navazuje na něj 

středeční státní svátek – Den vítězství.  Do školy jdeme 9. 5. 2019.  

Turnaj ve vybíjené pro žáky 4. a 5. tříd, 10. května 2019, 

přihlášení žáci dostanou informace do notýsků.   

Vystoupení sportovně tanečního kroužku dívek ke Dni matek, 

10. května 2019 v místním kině v 15, 00 hodin. Vystoupení je 

určeno pro Klub důchodců. 

Focení tříd a skupinek žáků, 14. května 2019, 8, 15 hodin. Dejte 

dětem slavnostní oblečení, a pokud se navíc chtějí vyfotit se 

spolužákem nebo sourozencem, napište prosím do notýsku, 

s kým se může Vaše dítě fotit. Cena za skupinovou třídní fotku je 

30,- Kč a za fotku s kamarády 25,- Kč. Tato částka není 

započítána v třídním fondu a budou ji vybírat třídní učitelky. 

V úterý 14.5. odpadají  sportovní hry 1. a 2.tř. a pedagogické 

intervence. 

 

Nadcházející události 

        

 6. - 7. 5. 2019 

Ředitelské volno 

 

 14. 5. 2019 

Focení tříd 

 

 17. 5. 2019 

Helicopter show 

 

 22. 5. 2019 

Finské školství, místní kino 

 

 25. 5. 2019 

Májové oslavy 

 

 27. 5. 2019 

 Geomag do škol 
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Ve čtvrtek 16.5. v 15,00 hod. proběhne místní kolo atletiky v ZŠ TGM – vybrané děti dostanou lístečky. 

Helicopter show 2019 v Hradci Králové, 17. května 2019, toto branné dopoledne bude plné ukázek 

záchranných akcí. Žáci uvidí kynologické ukázky, zásahy leteckých záchranářů, vystříhávání z auta, 

letovou ukázku hašení, záchranu osoby z lanovky. Na místě budou i ostatní složky IZS, vystavené 

exponáty letecké a hasičské techniky, výuka první pomoci a mnoho dalších aktivit. Vstupné na tuto akci 

je pro školy zdarma. Hradíte pouze autobus do HK a zpět, částku jste již zaplatili v třídním fondu. 

Organizace: odjezd od školy autobusem v 8, 10 hodin, plánovaný návrat je ve 13, 10 hodin přímo k ZŠ 

TGM na oběd. Dejte dětem do batůžku svačinu, dostatek pití, pokrývku hlavy, sluneční brýle a vhodné 

sportovní oblečení. V případě slunečného počasí děti doma namažte krémem s UV filtry. Přidejte jim i 

kapesné dle svého uvážení. 

Finské školství, 22. května 2019, v 16, 30 hodin v místním kině. Tuto mini konferenci pořádají ředitelky 

CZŠ, ZŠ TGM a MŠ Borohrádek, budou zde mluvit o své krátkodobé stáži ve Finsku a o finském školním 

systému. Finsko má jeden z nejlepších vzdělávacích systémů světa. Na tuto akci Vás srdečně zveme, 

vstup je zdarma. 

Májové oslavy, 25. května 2019, sobota. Součástí májových oslav je i Dětský den, kde vystupují všichni 

žáci naší školy s písní Popelář. Dejte dětem na sebe modré džíny/kraťasy a bílé tričko/mikinu a také 

oranžovou/žlutou výstražnou vestičku. Dále v tomto dopoledni vystoupí i dívky z tanečně-sportovního 

kroužku, informace dostanou do notýsků. Budeme rádi, pokud nás v této akci podpoříte a své děti 

přivezete.  

Geomag do škol – 27. května 2019 – již tradičně budou mít žáci možnost strávit dvě hodiny s touto 

geniální  stavebnicí, která dává velký prostor pro fantazii a kreativitu. Program stojí 50,- Kč, zaplatili jste 

ho v třídním fondu. 

 

Škola v přírodě 2019 - ke zpravodaji přikládáme 5 dokumentů, Bezinfekčnost odevzdáte v den odjezdu 

s datem ne starší jednoho dne, Výskyt přisátého klíštěte odevzdejte neprodleně, Zdravotní list 

odevzdejte do 7. 6. 2019,Posudek zdravotní způsobilosti do 31.5.  a list s informacemi si ponechte. 

 

Poděkování: děkujeme paní Lence Vernerové za uspořádání výstavy minerálů pro žáky naší školy. 

Spolupráce s rodinami dětí si velmi vážíme. 

 

Prosba: prosíme o žluté plastové obaly z Kinder vajec, které používáme ve výuce (mohou být I jiná 

zaklapávací vajíčka). 

Sběr použitých baterií - naše škola se stala sběrným místem, kde můžete odevzdat použité baterie – 

knoflíkové, tužkové, monočlánky, ploché i 9V hranaté a nabíjecí baterie lehčí než 1 kg (ne poškozené, 

rezavé, tekoucí). Sběrný box je umístěn v prvním patře. Děkujeme, že s námi tříděním baterií chráníte 

životní prostředí.  

Prohlédněte, prosím, dětem hlavy,objevily se vši. 

 

Prosíme rodiče, pokud máte naše soukromá telefonní čísla (všechna jiná než 494 381 228), volejte a 

pište nám sms v pracovních dnech mezi 6,00 – 18,00 hodin. Pokud to půjde, o víkendu nám nepište a 

nevolejte. Často se stává, že nás sms budí v pět hodin ráno nebo o víkendu. Mobil 604 188 774 je školní, 

ale i soukromý telefon paní ekonomky. 

 


