Školní zpravodaj LEDEN 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 prosinci:
1. Dívčí družstvo naší školy získalo 3. místo v okresním kole
ve florbalu v Dobrušce.
2. Šimon Trávníček postupuje do okresního kola
Matematické olympiády v Rychnově nad Kněžnou.
3. Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci školy při
vystoupení na Rozsvěcení vánočního stromu a Živém
Betlému.

Nadcházející události

06. 01. 2018
Tříkrálová sbírka

22. 01. 2018
Bruslení Choceň


31. 01. 2018
Pololetní vysvědčení


02. 02. 2018
Jednodenní pololetní prázdniny

Poděkování za pomoc s organizací Živého Betlému - bez
pomoci
dobrovolníků by se akce tohoto rozsahu
uskutečňovala jen velmi
obtížně. Děkujeme především našim
žákům za hodiny nacvičování
a Vám rodičům za čas, který
jste věnovali nácviku písní s dětmi
a výrobě kostýmů. Další
velké poděkování patří Ing. Jiřímu Motyčkovi z Farmička.cz,
Nová Ves za postavení ohrad, půjčení oveček plemene Skuddo
a za krásné fotky. Manželé
Susovi z Ekofarmy Bílý Mrak
zapůjčili hejno hus, pan Jaroslav Rázek z Život s koněm, z.s.
- nezisková organizace přivezl poníky a rodina Vernerových z
Velin půjčila králíčka Sněhurku. Pódium postavila firma AL Lešení
s.r.o. společně s Jakubem Jindrou, Jaroslavem Kolaříkem,
Milanem Klívarem a Petrem Jílkem. O ozvučení scény se
postaral Pavel Dyntar.
6. ledna 2018 Tříkrálová sbírka - v sobotu Vás v borohrádeckých
a šachovských domovech navštíví skupinky Tří králů v doprovodu
dospělé osoby. Můžete přispět do zapečetěné kasičky, která
bude označena logem CHARITA. Výtěžek Tříkrálové sbírky bude
použit podle schváleného záměru na obnovu vybavení
Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro lidi s
mentálním postižením, kombinovaným postižením a seniory,
rodinám ve městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem,
rodinám v nouzi, na realizaci humanitárních projektů v zahraničí

ŠACHOV - BOROHRÁDEK
Koledování proběhne
6. 1. 2018
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– projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené mladé lidi a
dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore-Karnataka,
výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum, pomoc při
mimořádných situacích.
22. ledna 2018 bruslení na ZS v Chocni - odjezd autobusem od
školy 8.15 hodin, s sebou: pevnou tašku na brusle, čepici, pevné
rukavice,
nepromokavé a teplé oblečení, lyžařskou nebo cyklistickou helmu, svačinu a pití na dopoledne. Bez
helmy a rukavic nebude žák vpuštěn na led. Na ZS je možno nechat přebrousit brusle, napište tuto
skutečnost dětem do notýsku a dejte jim na broušení 30,- Kč. Součástí bruslení bude i výuka s
profesionálním trenérem. Návrat na oběd ve ŠJ, tašku s učením s sebou neberte. Vstup, trénink a
cesta autobusem je 50,- Kč – vybírají třídní učitelky.
Pokud vaše dítě nemá helmu nebo brusle, informujte o tom včas třídní učitelku. Škola disponuje
několika páry bruslí, popř. máme i nějaké helmy. Bruslení je součástí našeho Školního vzdělávacího
plánu, jezdíme pravidelně každou zimu, proto se pořízení tohoto vybavení vyplatí, i když se jedná o
finančně nákladnou záležitost. Starší vybavení někdy dostáváme od rodičů našich žáků, pokud jsou
brusle a helmy dětem malé. Pokud máte takové vybavení doma, budeme rádi, když je darujete
škole.
Spolupráce s Domovem důchodců v Borohrádku - žáci, kteří budou mít zájem se zúčastnit této
dobrovolné aktivity budou jednou za 14 dní po obědě (13.45 – 15.00 hodin včetně cesty) docházet
společně s pedagogickými pracovníky do DD. Budou se potkávat s obyvateli DD, číst jim příběhy,
povídat si s nimi, ukazovat jim novinky na školních tabletech, hrát karty, pexeso, recitovat básničky a
dělat další zajímavé aktivity, které povedou k oboustrannému obohacování. Jedná se o akci
Školního parlamentu. Žáci budou vybíráni tak, aby se postupně dostalo na všechny dobrovolníky.
Nemohou se vždy účastnit všichni, kteří mají zájem. Datum jednotlivých návštěv budeme psát vždy
do školního zpravodaje, lednové návštěvy jsou v plánování. Prosíme o vyplnění přiložené návratky.
31. ledna 2018 rozdáváme pololetní vysvědčení - učíme se dle rozvrhu, odpolední kroužky zůstávají,
Emánek jede jako v běžný den. Dejte dětem pevné desky a vysvědčení vraťte zpět do školy do 9.
února 2018. V ŽK prosím podepište Vysvědčení viděli.
1. února 2018 (čtvrtek) jede Emánek jako v pátek, kroužky nejsou
2. února 2018 (pátek) jsou jednodenní pololetní prázdniny
Sušte prosím pomerančovou a citronovou kůru, nejlepší sběrači budou odměněni.
Nezapomeňte zaplatit poplatky za prosincového Emánka, 30,- Kč za čaj na leden a od 1. února
budememe vybírat poplatky na II. pololetí. Děkujeme.
Jarní prázdniny nás čekají 5. - 9. března 2018
Zápis do 1. ročníku proběhne v sobotu 7. dubna 2018, více informací v březnovém zpravodaji.
Pobyt v přírodě 25. - 28. 06. 2018 v Alfa Resortu v Deštném v Orlických horách – předběžné
informace – letos proběhne čtyřdenní pobyt v tomto krásném horském středisku uprostřed lesů. Po
návratu si v pátek rozdáme vysvědčení za školní rok 2017/2018 a rozejdeme se na letní prázdniny.
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Částka,kterou budete platit vy rodiče, zůstane téměř stejná jako minulý rok. Letos činí 1250, - až 1300,Kč včetně ubytování, dopravy a stravy (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, pitný režim). Cena
bude upřesněna. Škola získala grant z programu Renovabis na doplacení pobytu pro každého žáka
se svým projektem “Jdeme proti proudu”. Jedná se o program prevence rizikového chování, šikany
a podpory klimatu třídy a školy. Alfa resort je rekreační zařízení hotelového typu, kde je vnitřní
vyhřívaný panoramatický bazén, tenisové kurty, stolní tenis, volejbalové hřiště, dětské hřiště, foot golf
atd. Vaří zde kuchař, který vařil v restauraci, která vlastní Michelinskou hvězdu. Všechny vyjmenované
aktivity budeme mít v ceně. Program a dohled zajišťuje škola. Více informací o resortu na
www.alfaresort.cz. Další informace o organizaci poskytneme v dubnovém a květnovém zpravodaji
nebo na školním telefonu.
V roce 2018 Vám přejeme jen to dobré, hodně zdraví, štěstí a rodičovských úspěchů!
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