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Školní zpravodaj LEDEN 2019                                                  
 

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

BOROHRÁDEK 
Nádražní 233, 517 24 Borohrádek 

tel. 494381228, E-mail: cirkevniskolaborohradek@seznam.cz 

web: www.czsborohradek.cz 

 

Poděkování: děkujeme všem, kteří se podíleli na 

organizaci akce Živý Betlém nebo přispěli sponzorskými 

dary: Ekofarma Bílý Mrak, Šachov, manželé Vernerovi, 

Veliny, manželé Johanidesovi, Čermná nad Orlicí, 

Farmička Nová Ves, manželé Vaničtí, Borohrádek, AL 

lešení Hradec Králové, pánové Jakub Jindra, Jakub 

Procházka, Jaroslav Kolařík, Přemysl Sedlák, Petr 

Janoušek, Stanislav Kadrmas, Václav Musil.  

 

 

 

Seminář Nadaný žák ve třídě II: seminář, který je určený pro 

odbornou i laickou veřejnost navazuje na Nadaný žák I. 

Absolvování první přenášky není podmínkou pro účast v 

tomto pokračování. Srdečně Vás zveme na zajímavé 

povídání v přátelské atmosféře naší školy. Lektorka: Ing. Mgr. 

Kateřina Emer Venclová. Vstup je zdarma. 

 

Organizace bruslení: letos budeme opět bruslit na zimním 

stadionu v Chocni. Jsme Zdravá škola se zaměřením na sport 

a jedním z našich zájmů je, aby se žáci v průběhu školní 

docházky na 1. stupni naučili nejen plavat, ale i bruslit. Tento 

den se neučíme, dejte dětem do tašky (ne plastové) brusle, 

pití, svačinu, malé kapesné na teplé nápoje z automatu, 

helmu – může být helma na lyže, kolo. 

Na sebe: sportovní oblečení, čepici, šálu, rukavice. Oblékněte 

dětem více tenkých vrstev na sebe, ať se mohou 

svlékat/oblékat.  

Na stadionu je možnost broušení bruslí, zaplatíte malý 

poplatek. Bruslení včetně dopravy stojí 50,- Kč, částku jste 

uhradili v třídním fondu, neplaťte ji. Pokud máte doma staré 

brusle, které jsou již dětem malé, opět Vás prosíme, darujte je 

škole. Vytváříme si zásobu bruslí, které můžeme nabídnout 

žákům, kteří brusle nemají. POZOR! Žák nebude vpuštěn na led 

bez helmy a rukavic! 
 

 

Nadcházející události 

 5. 1. 2019 

Tříkrálová sbírka v Borohrádku a 

Šachově 

 

 30. 1. 2019, 14:00 – 17:00 

Seminář Nadaný žák v CZŠ 

 

   31. 1. 2019 

Bruslení a předávání pololetního 

vysvědčení 

 

   1. 2. 2019 

Pololetní prázdniny 
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Pololetní vysvědčení – žáci dostanou vysvědčení od svých třídních učitelek po skončení bruslení. 

Dejte dětem pevné desky a v žákovských knížkách podepište větu: Vysvědčení viděli. 

Vysvědčení vraťte do školy do 12. 2. 2019. 
 

Pololetní prázdniny: jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019. 

 

 

V roce 2019 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a naděje, 

tým pracovníků CZŠ Borohrádek. 


