vodaj

Školní zpravodaj ŘÍJEN 2018

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
BOROHRÁDEK
Nádražní 233, 517 24 Borohrádek
tel. 494381228, E-mail: cirkevniskolaborohradek@seznam.cz
web: www.czsborohradek.cz
Co se stalo v září
• Škola získala grant na podporu etické výuky od
Královéhradeckého kraje v hodnotě 22. 000,- Kč,
který bude využit na výuku etiky a částečně též na
dofinancování pobytu v přírodě v roce 2019.
• Děkujeme všem rodičům za hojnou účast na
hromadné rodičovské schůzce. Dárky jsme
nepřítomné Mgr. Roháčkové předali, bohužel se
schůzky vzhledem k náhlé zdravotní indispozici
nemohla zúčastnit.
• Proběhly volby do Školního parlamentu, jejich
výsledky budeme znát příští týden.
• Děkujeme Vám za připravené občerstvení pro děti na
akci Spaní ve škole. Moc jsme si to užili.

Nadcházející události
•
2. 10. 2018
Přespolní běh
•
4. 10. 2018
Slavnostní jmenování členů Školního
parlamentu
•
5. 10. 2018
Život s koněm
•
11. 10. 2018
Cibulkový den
•
16. 10. 2018
Projektový den „Naše republika slaví
100. narozeniny
•
22. 10. 2018
Prevence kyberšikany

Od října v naší škole začíná několik projektů, na konci
zpravodaje k nim najdete návratky, které, prosím, potvrďte a
vraťte třídním učitelkám. Programy jsou součástí projektu
Zdravý životní styl a pořádáme je v naší škole již více než 15
let. Jsou též součástí Školního vzdělávacího programu.
Zdravá strava - tímto projektem se snažíme děti přimět
k zamyšlení nad skladbou stravy. Každý den má své jméno:
mléčný, ovocný…a svačina Vašeho dítěte by v tento den
měla obsahovat
i tuto složku – např. rohlík se sýrem
v mléčném dni a ovoce v ovocném dni. Program je
dobrovolný a děti na konci měsíce získávají drobnou
odměnu. Provázejí ho další aktivity během školního roku,
které jsou zaměřené na zdravou stravu. Více informací
naleznete na www.zdrava5.cz
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PO – ZELENINOVÝ DEN (rajče, paprika, okurka, mrkev,
salát….)
ÚT – CEREÁLNÍ DEN (celozrnné pečivo, müsli tyčinka,
lupínky….)
ST – OVOCNÝ DEN (jablko, banán, ovocná přesnídávka….)
ČT – MLÉČNÝ DEN (jogurt, sýr, pudink, tvarohová
pomazánka….)
PÁ – DEN VOLBY (cokoliv z variant PO – ČT)
Otužování - je program vedený pod záštitou MŠMT, zapojeny jsou všechny třídy a probíhá od 01.
10. 2018 do konce března 2019. Otužování probíhá denně venku po dobu 5 - 7 minut. Děti
vybíhají ven v tričku, kraťasech, sportovní obuvi a cvičí. Otužování neproběhne venku, pokud je
teplota nižší než -10˚C, či prší (budeme se otužovat v tělocvičně). Děti, které se otužují, mají delší
přestávku, aby se stihly nasvačit – celkem 30 minut. K tomu, aby se Vaše dítě mohlo zapojit, je
nutný Váš písemný souhlas. Bohužel není možné, aby se děti zapojovaly průběžně. Výsledný efekt
otužování by pak byl nulový a mohlo by dojít k nachlazení či onemocnění. Přihláška na otužování
je závazná a dítě by nemělo vystoupit z programu bez vážného důvodu (nechce se mu
převlékat). Tento program není standardní nabídkou, a ne na všech školách se najdou ochotní
pedagogové, kteří tomu věnují svůj čas. Obracíme se na Vás s prosbou, abyste umožnili i
Vašemu dítěti zúčastnit se této velice zdraví prospěšné aktivity, která vede k odolnosti organizmu,
k radosti z pohybu a k celkovému zlepšení kondice.
Minulý školní rok se zúčastnilo asi 80% dětí. Účinek otužování je znát na dětech: jsou soustředěné
v dalších vyučovacích hodinách, mají větší chuť do práce, jsou aktivnější. Také otužovaným
dětem výrazně klesl počet zameškaných hodin. Věříme, že naše otužování podpoříte. Veškeré
dotazy Vám zodpoví třídní učitelé.
Celé Česko čte dětem - s tímto projektem jsme Vás seznámili na hromadné rodičovské schůzce v
září. Nyní posíláme záznamní arch na měsíc říjen.
Včelka – trenér čtení – je on-line aplikace, kterou škola zakoupila. Každá třída má zavedený svůj
individuální program, podle kterého žáci budou postupovat v některých hodinách čtení. Toto
učení a procvičování probíhá na školních tabletech. Tím, že škola zakoupila tento výukový
software, vznikají výhody i pro rodiče žáků – výhodnější podmínky pro nákup individuální licence
na domácí používání. Jakákoliv licence, kterou zakoupíte pro své dítě, bude mít dvojnásobně
dlouhou dobu platnosti. Pokud máte zájem zakoupit si licenci domů, kontaktujte ředitelku školy,
pomůže Vám se zakoupením.
Třídní fondy – další novinka, která byla odhlasována rodiči na hromadné rodičovské schůzce.
Jedná se o částku, kterou již nyní vybíráme pro 1. pololetí (doprava autobusem, vstupné… za
říjen - leden). Na 1. pololetí je částka nižší než na druhé pololetí, protože jste již všechny platby za
září provedli. Žáci, kteří pijí ve škole čaj, budou platit 300,- Kč, žáci, kteří si nosí vlastní nápoje,
budou platit 180,- Kč. Plaťte u třídních učitelek. Tato částka nezahrnuje mimořádné výdaje, které
nejsou v ročním plánu (např. individuální sady tématických fotek…).
Logická olympiáda - v říjnu proběhne ve škole místní kolo Logické olympiády.
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2. října Přespolní běh žáků - okresní kolo tohoto běhu se koná v Solnici, kde nás bude
reprezentovat šestičlenné družstvo chlapců a děvčat. Závodníci v naší kategorii budou běhat
okruh dlouhý 1,2 km. Při loňském závodě jsme získali 3. místo v kategorii chlapců a 4. místo
v kategorii dívek.
4. října Slavnostní jmenování členů Školního parlamentu - v tento den nás navštíví starosta města
Borohrádek, aby slavnostně jmenoval nově zvolené „parlamenťáky“. Každá třída bude mít dva
zástupce, jednoho volí žáci, druhého pedagogičtí pracovníci.
5. října 2018 Život s koněm - jedná se o program prevence patologických jevů spojený
s environmentální výchovou. Vybíráme 30,- Kč, které jsou již zahrnuty v částce třídního fondu.
11. října Cibulkový den v rámci projektu 72 hodin - s sebou: lopatku, 6-10 cibulek jarních cibulovin
(nejlépe se tu daří mini narciskám, hyacintům, tulipánům, ale i krokusům…). Dejte dětem vhodné
oblečení na sázení, přizpůsobte ho předpovědi počasí. V tento den si žáci vezmou i tričko
z projektu 72 hodin na focení.
16. října Projektové vyučování „Naše republika slaví 100. narozeniny“ - budeme se učit jinak. Žáci
budou rozděleni do smíšených skupin, kde každý jedinec bude pracovat na svěřeném úkolu.
Prosíme, pošlete děti v tento den oblečené ve stylu 1. republiky (dívky sukénky, copy, halenky,
chlapci kalhoty a košile, čepice bekovky…). Děkujeme Vám za podporu. Žáci na spaní ve škole
zhlédli v kině film Páni kluci, vědí tedy, jak se v té době děti oblékaly.
Výsledky naší práce uvidíte na oslavě, kterou pořádá MÚ v neděli 21. října v městské sokolovně.
Více informací k oslavě naleznete na webových stránkách MÚ.
22. října Prevence kyberšikany - program primární prevence, který je tentokrát zaměřený na
kyberšikanu – druh šikany, která se odehrává ve virtuálním prostoru. Připraveno ve spolupráci se
speciální pedagožkou z PPP v Rychnově nad Kněžnou. Program je zdarma.
29. a 30. října jsou podzimní prázdniny zpět do školy jdeme ve středu 31. října 2018.
Halloween párty – jedná se o součást hodin anglického jazyka. V hodinách AJ se seznamujeme
mimo jiné i s kulturou v anglosaských zemích. Děti tuto oslavu milují, ale rádi bychom, aby se z ní
nestávala tak významná událost jako v minulých letech. Je mnoho českých tradic, které stojí za
větší pozornost. Letos se proto párty obejde bez občerstvení, žáci si přinesou pouze kostýmy
(prosíme žádné morbidní masky – krev, nože, mrtvoly…). Párty v jednotlivých třídách: 31. 10. v 1. a
v 5. třídě, 1. 11. ve 2. a ve 3. třídě, 5.11. ve 4. třídě. Děkujeme za pomoc s přípravou kostýmů.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návratka
Církevní základní škola Borohrádek, Nádražní 233, Borohrádek, 51724
Školní rok 2018/2019
Souhlasím, aby se můj syn/dcera …………………………………………….., ze ……. třídy účastnil/a
těchto aktivit:
Zdravá strava: ANO
Otužování: ANO

NE

NE

Konzumace do školy přinesených potravin (narozeniny žáků, spaní ve škole, vaření…)
NE

ANO

Nehodící se škrtněte.
Jméno zákonného zástupce: ……………………………………………… Podpis: ……………………………
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