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Školní zpravodaj LISTOPAD 2019                                 

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

BOROHRÁDEK 
Nádražní 233, 517 24 Borohrádek 

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

web: www.czsborohradek.cz 

 

 

 
 
5. 11. 2019 - Projektové vyučování na téma Sametová revoluce – 

cesta ke svobodě, děti si tento den neberou učení, ale pouze 

notýsek, žákovskou knížku, penál, svačinu. 

 

5. 11. 2019 – Týmová supervize - od 14, 00 hodin mají všichni 

pedagogičtí pracovníci týmovou supervizi (vzdělávací setkání 

spojené s komunikací různých situací, které provázejí naši práci), 

proto odpadají kroužky. Družina a Emánek dle běžného provozu 

a jízdního řádu.  

 

12. 11. 2019 - Truhlářská dílnička pana Pilnáčka od 8,30 hodin. 

Cena za program je 120 Kč. Částku neplaťte, uhradili jste ji 

v třídním fondu. Pan Pilnáček nás seznámí s různými druhy nářadí 

a s jeho použitím. Budeme pracovat s vrtačkou, kladívkem, pilkou 

a brusným papírem. Všichni žáci si sami vyrobí svůj první dřevěný 

výrobek. Jedná se o úvod do naší polytechnické výchovy.   

 

13. 11. 2019 - Vánoční/zimní focení: letos si můžete vybrat ze 

dvou druhů pozadí (pláten), která vidíte na titulní straně 

zpravodaje. Fotí se všichni žáci (pokud do notýsku nenapíšete 

jinak) a po zhlédnutí fotek se můžete rozhodnout, zda si fotky 

odeberete či nikoliv. Cena za balíček je: 220,- Kč za portréty 

nebo 220,- Kč za postavu nebo 330,- Kč za sérii postavy a 

portrétu. Při fotografování dvou a více dětí (sourozenci) je 

příplatek 40,- Kč. Do notýsku, prosím, napište: které plátno jste si 

vybrali a zda se budou sourozenci fotit také dohromady. Pokud 

máte mladšího sourozence doma nebo v MŠ, domluvte se na 

čase focení s třídní učitelkou. Přizpůsobte oblečení typu plátna 

(dobře vypadají trika bez potisků, nezapomeňte na obuv). 

Focení provádí firma PhotoDienst. 

 

18. 11. 2019 - Individuální rodičovské schůzky, 15,00 – 17,00 hodin 

Ve snaze o komfortnější organizaci schůzek pro Vás rodiče 

bychom rádi zkusili rodičovské schůzky s přesným časem tak,  
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abyste nemuseli čekat. Během příštího týdne Vám zavoláme s nabídkou času. Tímto Vás prosíme, 

abyste přišli přesně na čas, který si objednáte a pomohli nám dodržet stanovených 15 minut na jednu 

schůzku, aby nedošlo ke zdržení pro další rodiče. Pokud víte, že byste chtěli delší čas než 15 minut, 

objednejte se jako poslední rodiče. Přednostně se budeme snažit volat rodičům sourozenců tak, aby 

jim jednotlivé schůzky na sebe navazovaly. Čas pro angličtinu není nijak omezený, ředitelka školy bude 

přítomna po celou dobu, ráda Vás uvítá v ředitelně. Samozřejmě i nadále platí nabídka individuálních 

konzultací v průběhu školního roku, které si domlouvejte s třídní učitelkou. 

 

28. 11. 2019 - Florbalový turnaj dívky, Dobruška. Vybrané žákyně dostanou informace do notýsků. 

 

29. 11. 2019 - Florbalový turnaj chlapci, Rokytnice v Orlických horách. Vybraní žáci dostanou 

informace do notýsků. 

 

29. 11. 2019 - Adventní tvoření u nás ve škole, 14, 30 – 17, 00 hodin. Srdečně Vás zveme na naši 

tradiční akci, která je určená pro rodiče s dětmi a pro širokou veřejnost. Budeme péct mini vánočky, 

vyrábět vánoční dekorace, můžete si také vyrobit svůj adventní věnec. Organizace tvoření: 

odpolední Emánek jede jako v pátek, družina končí ve 14,55 hodin. Žákům, kteří ve škole zůstanou to 

napište do notýsku. Od 15,00 za své děti odpovídají rodiče. PROSBA: pošlete, prosím, po dětech 

zelené chvojí, které využijeme právě na tvorbu věnců. 

 

30. 11. 2019 - Městské vánoční trhy 14, 00 – 17, 00 hodin - naše škola bude mít na městských trzích 

v Borohrádku na náměstí dva stánky. Budeme jako každý rok prodávat horký mošt, svařené víno a ve 

druhém stánku výrobky od Vás rodičů či rodinných příslušníků. Opět bychom Vás chtěli poprosit o 

spolupráci. V každé rodině se jistě najde někdo šikovný, kdo umí plést, háčkovat, péct a tvořit. 

Budeme rádi za všechny Vaše výtvory, které potom budou naši zaměstnanci ve stánku prodávat. Za 

utržené finanční prostředky škola koupí – se souhlasem Školské rady - knihy do školní knihovny. Výborně 

se každým rokem prodávají dekorace z jehličí, malé balíčky s cukrovím, perníčky, věnce... Měli jsme 

ale také náušnice, čepice, šály…Věci určené k prodeji pošlete, prosím, po svých dětech do úterý 26. 

11. 2019, popř. podle domluvy s třídní učitelkou. Velmi Vám děkujeme za Vaši pomoc a vážíme si 

toho! 

 

30. 11. 2019 - Rozsvěcení vánočního stromu, od 17, 00 hodin na náměstí v Borohrádku. Starosta města 

dá pokyn ke slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu a osvětlení ve městě. Naši žáci zazpívají dvě 

písně (předpokládaný čas upřesníme dle pořadatelů ). Organizace: sraz všech žáků bude v 16,30 

hodin u školy. Tady proběhne zkouška, potom se žáci seřadí a půjdou společně s pedagogickými 

pracovníky na náměstí. Žáky si  ihned po skončení vystoupení vyzvedněte na straně pod podiem. Děti 

teple oblečte (čepice, rukavice, šála, teplé boty).  Čepici letos prosíme černou nebo tmavě modrou. 

Děkujeme Vám za podporu při nácviku písní (žáci je dostanou během listopadu). 

Živý Betlém. Tentokrát ztvárníme Vánoce v klášteře Anežky České (letos uběhne 30 let od jejího 

svatořečení). Děti budou hrát anděly, zpěváky, klasický betlém a řádové setry. Budou vystupovat 

všichni žáci. Oblečení pro herce v betlému bude stejné jako každý rok (kabáty, kožíšky, vesty, kalhoty, 

šaty…), kostýmy pro zpěváky, řádové sestry, krále a anděly zajišťuje škola. Čepice budou opět ty 

tmavé z vystoupení na náměstí. Herci, kteří budou potřebovat specifické součásti kostýmu, to 

dostanou nalepené v notýsku. Kostým do školy dopravte do pondělí 9. 12. 2019, budou probíhat 

kostýmové zkoušky. 
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Prosba: Prosíme maminky „švadlenky“, zda by nám pomohly s ušitím jednoduchých pelerín, ve kterých 

bude letos vystupovat sbor. Hlaste se, prosím, u třídních učitelek. Děkujeme. 

Hodnocení spokojenosti s kvalitou vzdělávání a prostředím školy ze strany rodičů, SWOT analýza, 

děkujeme, že nám již do školy vracíte vyplněné dotazníky! Vyhodnocení všech dotazníků by mělo 

proběhnout v listopadu, zpracování během prosince a ledna. Výsledky Vám budeme prezentovat. 

Vážíme si toho, že nad dotazníkem přemýšlíte a věnujete tomu svůj čas! 

Žákovské sebehodnocení do portfolií, žáci během příštího týdne přinesou domů své listy, které budou 

později zařazeny do portfolia (desek). Na těchto listech uvidíte, jak děti vnímají svou vlastní práci, jak 

se jim daří, případně, jak je to baví. Slouží nám jako základ portfolia, které bude žáky provázet po 

celou dobu školní docházky a budeme je vypracovávat zhruba 1x za pololetí.   

Cílem portfolia je podpořit dítě v jeho cestě za vzděláním, vidí zde své pokroky a také naši podporu. 

Součástí každého listu je totiž i část pro rodiče a část pro učitele. Sem můžete/nemusíte dopsat krátký 

vzkaz Vašemu dítěti se zaměřením na to: a) co na něm oceňujete, b) co se mu povedlo a c) na co je 

třeba se zaměřit/zlepšit. 

List potom vraťte do školy, vyplní ho třídní učitelka a Vy ho celý uvidíte na rodičovské schůzce. Tato 

aktivita je pro nás důležitá, jedná se o součást hodnotícího systému (formativní hodnocení), se kterým 

jsme letos začali.  

Jak to u nás děláme?  

Do této nové části zpravodaje budeme psát různé postřehy o způsobu výchovně – vzdělávacího 

procesu v naší škole. Nejedná se tedy o organizační informace.  

Zpětná vazba: učitel na základě pozorování shrne to, co viděl (slyšel, cítil) a oznámí to žákovi. V praxi 

to vypadá tak, že řekne: „Fando, teď jsem viděla, že jsi Marušku bouchnul do zad.“ . Na tuto zpětnou 

vazbu navazuje další mechanismus (co si z toho dítě odnese a jak to využije do budoucna). Děje se 

tak několikrát denně,  buď v přítomnosti ostatních nebo pouze mezi učitelkou a žákem (dle situace). 

Snažíme se o to, aby se podávání zpětné vazby stalo běžnou součástí života dětí, ne něco, čeho se 

obávají. Vyvarujeme se soudům a nálepkování (to bylo ošklivé, jsi zlobivý, nedáváš pozor). Dítě se učí 

samo vyhodnotit, co je dobré, co ne a jak své chování napravit. Naším cílem je, aby se chovalo 

mravně i když ho nikdo nevidí, jen proto, že se v tom samo cítí dobře.  

Poděkování: Mgr. Ivaně Veselé za uspořádání halloweenských angličtin pro všechny žáky školy. 

Rodině Matěje Čiháka za krásné nářadí pro školu. Tatínkovi Klárky Málkové za pomoc s opravou lavic, 

židlí a dalšího vybavení.  Jsme velmi rádi, když se rodiče aktivně zapojují do chodu školy. 

POZOR! Žáky ze školní družiny pouštíme pouze v doprovodu dospělého nebo jdou žáci domů sami. 

Pokud mají v zápisním lístku napsáno “v doprovodu”, jedná se vždy o dospělý - zletilý doprovod.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dodám výrobek na prodej na vánoční trhy. 
 

ANO     NE 
 

Co vyrobím: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Jméno žáka: ………………………………………………   Třída: ………………………………. 


