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Školní zpravodaj PROSINEC 2018                                                    
 

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

BOROHRÁDEK 
Nádražní 233, 517 24 Borohrádek 

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

web: www.czsborohradek.cz 

 

 

Anglická vánoční párty – jedna hodina angličtiny bude 

probíhat ve znamení Vánoc v anglosaských zemích. Žáci se 

dozvědí, kdo kde nosí dárky, jaké jsou vánoční zvyky, 

poslechnou si anglické vánoční koledy a příběhy. Dejte, 

prosím, dětem malé pohoštění pro spolužáky a santovskou 

čepici (kdo má). Organizace: 1. a 5. třída – středa 19. 12., 2. 

třída čtvrtek 13. 12., 3. a 4. třída – pátek 14.12. Žáci chápou, 

že se jedná o anglicky mluvící země, o českých tradicích se 

dozvídají v ostatních hodinách.  

Rádi bychom Vás poprosili o přípravu kostýmu na letošní 

Betlém. Oblečení zůstává stejné jako každý rok (kabáty, 

kožíšky, vesty, kalhoty, šaty…), vše v tlumených a přírodních 

barvách. Nedávejte dětem, prosím, oblečení fosforových a 

zářivých barev, s výraznými nápisy. Letos navíc: chlapci – 

světlé podkolenky a čepice bekovka (navlékneme ji na 

klasickou teplou čepici). Dívky: šaty, sukně, světlá čepice. 

Herci hlavních rolí budou mít součásti kostýmu trošku jiné, 

bude nalepeno v notýsku.  Kostým do školy dopravte do 

pondělí 10. 12. 2018.  

Dárek na vánoční besídku - kolem Mikuláše ve třídách 

probíhá tajné losování (některé třídy skutečně umí udržet 

tajemství až do vánoční besídky), kdy si žáci vylosují jméno 

svého spolužáka, kterému připraví dárek. Tento dárek by 

neměl přesáhnout hodnotu 100,- Kč a byli bychom rádi, 

kdyby se na něm finančně podílely i děti (pokud mají své 

vlastní peníze). Žáci se dobře znají a rádi si lámou hlavu tím, 

co by toho druhého mohlo potěšit. Dárek, prosím, zabalte, 

popište jménem, příjmením a třídou obdarovaného a 

pošlete do 14. 12. 2018 do školy. Pokud si děti chtějí vyměnit 

dárky i s někým dalším, bývá dobré, pokud se na tom 

vzájemně domluví dopředu, aby někdo nebyl smutný. 

 

Nadcházející události 

 18. 12. 2018 

 Živý Betlém 

 

       20. 12. 2018 

Vánoční besídka 

 

       21. 12. 2018 

  Ředitelské volno 

 

       3. 1. 2019 

  Vracíme se do školy 

 

       5. 1. 2019 

  Tříkrálová sbírka 
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Tříkrálová sbírka – je naše tradiční lednová akce, kterou pořádá Charita ČR. Během existence 

školy se díky našim skupinkám koledníků podařilo přispět na dobrou věc ohromující částkou 

téměř 400.000,- Kč. Nyní opět hledáme dobrovolníky z řad dětí i dospělých k vytvoření skupinek 

králů. Dospělý (15 let a více) zajišťuje pouze doprovod, pokud nechce, nemluví. Děti představují 

krále, zpívají, rozdávají obyvatelům města malé dárky 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 úřadě 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. Všem to vřele 

doporučujeme a zároveň Vás prosíme, pokud Vás tento projekt zaujal, přihlaste se návratkou 

níže. Obvykle se nám hlásí méně dětí a dospělých než potřebujeme. 

Bruslení ve škole  - jako každý rok budeme v lednu a v únoru bruslit na zimním stadionu v Chocni. 

S předstihem připomínáme nutnost pořízení bruslí a helmy.  

 

Sběr pomerančové a citrónové kůry – opět sbíráme usušenou kůru z pomerančů a citrónů Tato 

kůra je vykupována na farmaceutické a kosmetické účely. Výkup proběhne v květnu 2019. 

 

18. prosince – Živý Betlém, Školní kavárna, Den otevřených dveří 

Pásmo Živý Betlém budou žáci hrát v 16,00 a v 17,00 hodin venku před školou. Tohoto 

představení se účastní všichni žáci naší školy. Žáky pod kostým teple oblečte (čepice, šála, 

rukavice). Kostým dětem uložte do velké igelitové tašky a podepište.  Organizace dne: Emánek 

v tento den odpoledne nejede. Dojíždějící žáci zůstávají ve družině až do 15,30 hodin. Potom se 

přesouvají do tělocvičny, kde jim pedagogický dozor pomůže s oblékáním kostýmů. Místní žáci se 

do tělocvičny dostaví v 15,30 hodin. Všechny změny oproti tomuto plánu zapište, prosím, do 

notýsku. Dejte dětem s sebou svačinu. Mezi jednotlivými pásmy budou žáci v tělocvičně, 

k dispozici budou mít teplý čaj a koláče. Děti prosím z tělocvičny nevyzvedávejte, je pro nás 

složité je před dalším vystoupením najít a seřadit. Po skončení druhého představení 

(předpokládaný konec představení je v 17, 20 hodin) si své děti vyzvedněte v tělocvičně školy. 

 

Školní kavárna – 15,30 – 17,30 v tuto dobu bude opět v provozu naše občerstvovací stanice. 

Přijďte ochutnat dezerty od našich zaměstnanců, posedět si u šálku čaje a voňavé kávy.  

 

Den otevřených dveří – 15,30 – 17,30 hodin celá škola bude otevřena veřejnosti, na 

komentovanou prohlídku (o výuce, charakteru školy…) se hlaste dole u hlavního schodiště. Naše 

učitelky Vás rády provedou školou a zodpoví Vaše dotazy.  

 

20. prosince  - Vánoční besídka, tento den se učíme pouze první dvě hodiny. Po velké přestávce 

začíná kulturně – hudební program ve školní tělocvičně. Žáci páté třídy předvedou staročeské 

zvyky, děti budou u ozdobeného vánočního stromečku zpívat vánoční koledy a také rozbalovat 

dárečky. Tento program je společný pro všechny žáky naší školy. Po obědě jede Emánek stejně 

jako v pátek. 

  

21. prosince  - Ředitelské volno 

 


