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Školní zpravodaj LISTOPAD 2017 
 

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

BOROHRÁDEK 
Nádražní 233, 517 24 Borohrádek 

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

web: www.czsborohradek.cz 

 

Co se stalo v říjnu: 

Slavnostní zahájení Školního parlamentu při CZŠ Borohrádek 

Ve středu 11. 10. 2017 uvedl starosta města Mgr. Martin 

Moravec slavnostně do úřadu deset „parlamenťáků“, kteří 

byli zvoleni ve školních volbách: 

1. třída – Natálie Pírková, Matyáš Laža 

2. třída – Johana Vernerová, Klára Susová 

3. třída – Natali Hermanová, Nela Lažová 

4. třída - Jakub Hakkel, Natálie Skupinová 

5. třída -  Šimon Trávníček, Lenka Tuljová 

Školní parlament povedou asistentky pedagoga Ivana 

Janečková a Zuzana Jindrová ml., o termínu schůzek byli 

parlamenťáci informováni. 

 

Blahopřejeme našim žákům k absolvování okresního kola        

Logické olympiády pořádané Mensou ČR. Velkým úspěchem je  

postup žáka 5. třídy Šimona Trávníčka do krajského kola.                 V 

okresním kole se umístil na krásném 31. - 35. místě z počtu 764 

účastníků v rámci své kategorie. Blahopřejeme a budeme držet pěsti. 
 

Návštěva kina v Borohrádku - 15. 11. 2017 (10:30 - 12:00). Žáci 

zhlédnou film dle výběru Školního parlamentu. MÚ promítá zdarma, 

dejte dětem malé kapesné. V kině si mohou koupit občerstvení. 

Den boje za svobodu a demokracii – státní svátek - 17. 11. 2017  

Rodičovské schůzky – pondělí 20. 11. 2017 od 15,00 do 17,00 hodin. 

Kroužky tento den odpadají. Před schůzkami máme od 14,00 hodin 

klasifikační poradu, nerušte nás, prosím. Od 15,00 h podáváme 

informace o prospěchu a chování dětí v 1. - 5. ročníku. Rodiče žáků 

mohou přijít i kdykoliv jindy, ale vždy po domluvě s třídním učitelem. 

 Tradiční adventní tvoření pro rodiče s dětmi – pátek 1.12. 2017 

 

Nadcházející události 

 15. 11. 2017   (10:30 - 12:00) 

KINO, akce Školního parlamentu  

 

   20. 11. 2017    (15:00 - 17:00) 

Rodičovské schůzky  

      

 01. 12. 2017    (14:30 - 17:00) 

Tradiční adventní tvoření  

 

 02. 12. 2017     (14:00, 17:00) 

Vánoční trhy a Rozsvěcení vánočního 

stromu 
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od 14,30 do 17,00 h. Přijďte si společně s dětmi vytvořit zajímavé vánoční dekorace, upéci vánoční 

pečivo a naaranžovat adventní věnec.        S uvitím věnce a výběrem odpovídajících barev svíček a 

mašlí Vám pomohou zkušení aranžéři ze zahradnictví Azalea, Horní Jelení. Nasajete atmosféru času 

adventního a donesete si domů spoustu nápadů na letošní vánoční svátky.  
 

 Upozornění: 

Prosíme rodiče žáků školy o včasné zajištění vlastního dozoru svých dětí při školní akci TVOŘENÍ. Děti 

mohou být ve ŠD pouze do odjezdu Emánku. V tento čas si je, prosím, vyzvedněte. Dítě, které nebude 

mít napsáno  v notýsku, že zůstává do začátku akce ve škole, odjíždí po obědě Emánkem domů. 

Děkujeme za pochopení. Srdečně zveme a těšíme se na setkání s Vámi! 

Prosíme rodiče, aby děti v posledním týdnu před tvořením nosily zelené větvičky. Využijeme je na 

tvorbu dekorací. Děkujeme. 
 

 Vánoční trhy od 14,00 h na náměstí a Rozsvěcení vánočního stromu v 17,00 hodin - 2.12.2017. 

Rozsvěcení vánočního stromu se zúčastní všechny naše děti. Děti nacvičují písničky, se kterými 

vystoupí. Prosíme rodiče, aby dohlédli na přípravu dětí a aby nám je v 16,45 h dovezli k CZŠ, odkud 

půjdeme společně  na náměstí. Po skončení programu si děti odvezte domů.  
 

 Děkujeme všem rodičům a dětem, kteří se zapojili do sbírání kaštanů a žaludů.  

Stále můžete nosit krmivo pro lesní zvěř. Nejlepší sběrači budou odměněni. 

NEZAPOMEŇTE na poplatky za učebnice a učební pomůcky (350,- Kč/ pol.), družinu (200,-Kč/ pol.), 

pitný režim (30,- Kč/ měsíc) a kroužky (dle plánu). Emánek se platí na začátku nového měsíce 

v kanceláři školy – paní Jindrová. Děkujeme. 

Ve škole se objevily vši - prohlížejte, prosím, dětem pravidelně hlavu. 
 

 Hlásíme výskyt neštovic u některých žáků. 
 

 OPAKOVANÁ ŽÁDOST Naše škola bude mít na adventních trzích v Borohrádku na náměstí dva 

prodejní stánky. Víme, že jsou v naší škole zručné a šikovné maminky, tatínkové, babičky, 

dědečkové…. Prosíme rodinné příslušníky, aby nám vyrobili věci vhodné na prodej (perníčky, vánoční 

ozdoby, pletené             a háčkované zboží, výrobky ze dřeva, vánoční dekorace, adventní věnce, 

zápichy, svíčky apod.). Druh tohoto zboží necháme na vašem uvážení a dovednostech. Je to možnost 

reprezentace školy, ale také pomoc při získávání finančních prostředků. Za vaši účast a pomoc 

předem děkujeme. 

..................................................................OPAKOVANÁNÁVRATKA............................................... 

Církevní základní škola Borohrádek, Nádražní 233, 517 24 Borohrádek, tel: 

494381228Vyrobím věci k prodeji na adventní trhy - sobota 2. 12. 2017 

 Jméno a příjmení: ................................................................................................................... 

ANO                             NE Podpis .................................................. 

 


