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Školní zpravodaj LEDEN 2020 

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:  Lada Kadlecová - fotografka, 
Al Lešení - pódium, Lukáš Kocián - zvukař , Farma Vanický - poníci, MŠ 
Chleny - kozy, Vernerovi Veliny - králík, Ekofarma Bílý Mrak, Šachov - 
husy, Farmička Nová Ves - ovce a ohrady, Al Silnice - doprava, manželé 
Johanidesovi - občerstvení , Eva Musilová - řezy, Lenka Kubíčková - 
perník, Marie Machková - klekátko, Mú Borohrádek - stromeček, stavba 
a bourání pódia: pánové Jakub Jindra, Jaroslav Kolařík, Zbyšek Bezdíček, 
Andrii Gvozdetskyi, Václav Musil, Robert Kučera, Pavel Hajn, Ondřej 
Morávek, Petr Jílek, Lukáš Howad. 

  

Recitační soutěž Dětská scéna 2020 – během ledna ve škole proběhnou 

třídní kola soutěže a kvalifikační školní kolo, ze kterého nejlepší žáci 

postoupí do okresního kola v Rychnově nad Kněžnou. První třída se se 

soutěží seznamuje, je vždy nepostupová, ale i tak se prvňáčci účastní 

školního a třídního kola.  

11. ledna - Tříkrálová sbírka – naše tradiční lednová akce, kterou pořádá 

Charita ČR. Během existence školy se díky našim skupinkám koledníků 

podařilo přispět na dobrou věc ohromující částkou téměř 450.000,- Kč.  

Dospělý (18 let a více) zajišťuje pouze doprovod, pokud nechce, nemluví. 

Děti představují krále, zpívají, rozdávají obyvatelům města malé dárky 

(kalendáříčky, cukr ...) a vybírají peníze do předem zapečetěných kasiček. 

Sbírka je v Borohrádku velice dobře přijímána, lidé již na děti čekají s 

občerstvením, teplým čajem a koledou. Kasičky se v následujícím týdnu 

rozpečeťují na městském úřadu v Borohrádku a peníze se odevzdávají na 

účet Charity ČR. Chodit s dětmi na Tříkrálovou sbírku je pro nás dospělé 

krásná zkušenost a setkání s ochotou lidí.  

13. ledna -  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 látkové tašky/batohu 

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

 

Nadcházející události 

 11. 1. 2020 

Tříkrálová sbírka v Borohrádku a 

Šachově 
 

 13. 1. 2020 

Bruslení Choceň 
 

 14. 1. 2020              

Projektové vyučování Den pro můj 

mozek 
 

 24. - 25. 1. 2020 

Kritické myšlení, DVPP  
 

 30. 1. 2020 

Předávání pololetního vysvědčení 
 

 31. 1. 2020 

Pololetní prázdniny 
 

 3. – 7. 2. 2020 

Jarní prázdniny    
 

   

 
 

Tříkrálová sbírka se bude konat 

v sobotu 11. ledna 2020 

 

http://www.czsborohradek.cz/
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- může být i helma na lyže, kolo. Na sebe: sportovní oblečení, čepici, šálu, pevné 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 nebo helmy, 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 pevných 

rukavic. 

14. ledna – Den pro můj mozek, projektové vyučování. Žáci si do školy vezmou pouze penál, žákovskou knížku, 

notýsek a svačinu. Budeme se učit jinak než obvykle. Na zábavných pomůckách potrápíme naše hlavičky ve čtení, 

matematice, zručnosti, prostorové představivosti, logice a dalších disciplínách. Jedná se o již druhé projektové 

vyučování s pomůckami, které jsme zařadili na žádost žáků. Z prvního projektového vyučování byli všichni nadšení. 

24. – 25. ledna – Kritické myšlení, další vzdělávání pedagogických pracovníků proběhne v pátek v odpoledních 

hodinách a v sobotu. Výuky se tedy nijak nedotkne. Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení přináší 

učitelům  konkrétní praktické metody, techniky a strategie sestavené v otevřený, ale provázaný celek, v efektivní 

systém velmi snadno použitelný přímo ve škole. Více informací naleznete na kritickemysleni.cz 

30. ledna  -  žáci dostanou od svých třídních učitelek pololetní vysvědčení. Dejte dětem desky a v žákovských 

knížkách podepište větu: Vysvědčení viděli. Vysvědčení vraťte do školy do 10.2.2020 

 

31. ledna - proběhnou  pololetní prázdniny, na které hned navazují jarní prázdniny /3.2. - 7.2./ 

 

Sběr pomerančové a citrónové kůry – opět sbíráme usušenou kůru z pomerančů a citrusů. Tato kůra je vykupována 

na farmaceutické a kosmetické účely. Výkup proběhne v dubnu 2020. 

 

Školní poplatky – prosíme o doplacení neuhrazených poplatků za 1. pololetí - plaťte u ekonomky školy v 1. patře.  

 

Konec prvního pololetí – žáci si domů odnesou věci na vyprání, hrneček na důkladné umytí a bačkory ke kontrole 

velikosti. Dále prosíme o kontrolu obsahu kufříků na Vv, Pč a geometrii.  

 

 


