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Školní zpravodaj ŘÍJEN 2019                                 

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 

 

 Stále pokračujeme v práci novými metodami a 

technikami, které nás posouvají dál. Výuka je díky nim 

zábavnější a více efektivní a k tomu patří i další 

vzdělávání pedagogických pracovníků. Mgr. Iveta 

Ficnerová začíná s ročním kurzem Učitel koučem, Mgr. 

Vladimíra Tučková absolvuje kurz první pomoci a celý 

náš tým pokračuje v supervizi s MUDr. Lubomírem 

Hadašem. 
 

 Proběhl utajovaný cvičný poplach, na který navazovalo 

projektové vyučování zaměřené na krizové situace 

nejen ve škole, ale i v životě (rizika, zranění, úrazy, první 

pomoc, co dělat když… a hlavně kam zavolat). 

 Proběhly volby do Školního parlamentu, jejich výsledky 

budeme znát v tomto týdnu. 

 Děkujeme Vám za připravené občerstvení pro děti na 

akci  Spaní ve škole. Moc jsme si to všichni  užili. 

 Přespolní běh jednotlivců (1, 2 km): naši reprezentanti 

Adéla Štanglerová, Ondřej Janoušek, Pavel Stehlík, Nela 

Lažová, Klára Susová, Vít Hakkel, Matyáš Laža, Romana 

Horáková  se umístili na 5. -16. místě z celkového počtu 

68 dívek a 64 chlapců. Jsme pyšní na naše běžce, kteří 

obstáli v konkurenci velkých základních škol!  

 

 

 

Od října v naší škole začíná několik projektů. Na konci 

zpravodaje k nim najdete návratku, kterou, prosím, potvrďte a 

vraťte třídním učitelkám. Programy jsou součástí projektu Zdravá 

škola a pořádáme je v naší škole již více než 15 let. Jsou též 

součástí Školního vzdělávacího programu a jsou dobrovolné. 

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. 

 

Nadcházející události 

        

 2. 10. 2019 

Slavnostní jmenování členů Školního 

parlamentu 

 

 10. 10. 2019 

Cibulkový den 

 

 29. – 30. 10. 2019 

Podzimní prázdniny 

 

 

 

  
 

 

http://www.czsborohradek.cz/
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Provázejí ho další aktivity během školního roku, které jsou zaměřené na zdravou stravu (práce s 

potravinovou pyramidou, potravinovým talířem…). Více  informací naleznete na www.zdrava5.cz 

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. 

2019 do konce března 2020. Otužujeme se 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 s otevřenými okny). Děti, které se otužují, mají delší přestávku, 

aby se stihly nasvačit – celkem 30 minut. 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, přestalo ho to bavit). Tento program není standardní nabídkou, a  ne ve 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% žáků. Účinek otužování je na dětech znát: jsou soustředěné 

v dalších vyučovacích hodinách, mají větší chuť do práce, jsou aktivnější.  Také otužovaným dětem 

výrazně klesl počet zameškaných hodin. Na konci školního roku vyhlašujeme a odměňujeme největší 

otužilce. Věříme, že nám pomůžete motivovat děti k této aktivitě. Veškeré dotazy Vám zodpoví třídní 

učitelé. 

Celé Česko čte dětem (CČČD) – „Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu“. Ve škole 

dlouhodobě věnujeme zvýšenou pozornost čtení a CČČD jsme si upravili pro naše podmínky. Rodiče 

stávajících žáků projekt znají, rodiče prvňáčků obdrželi “manuál”. Pro připomínku shrnujeme: všichni 

čtou nahlas po dobu 15 minut, čtení zapisujete do listu, vyplněný list přinesou děti do školy a dostanou 

nový list na další měsíc. Ve 2. – 5. třídě čtou 4x týdně děti a 3x týdně rodiče, případně 5x týdně děti a 

2x týdně rodiče. Tento projekt  klade určité nároky i na Vás rodiče a my Vám děkujeme za podporu. 
 

Vraťte, prosím, do školy přihlášky do školní knihovny, které obdrželi všichni žáci. Pokud se k Vám 

přihláška nedostala, napište si o novou. Knihovna je zdarma. 
 

Včelka – trenér čtení – je on-line aplikace, kterou škola používá druhým rokem. Každá třída má 

zavedený svůj individuální program, podle kterého žáci budou postupovat v některých hodinách 

čtení. Toto učení a procvičování probíhá na školních tabletech a počítačích. Včelka má i verzi pro 

domácí použití, kterou můžete dětem zakoupit. 
 

Logická olympiáda - v říjnu proběhne ve škole místní kolo Logické olympiády.  
 

2. října Slavnostní jmenování členů Školního parlamentu - v tento den nás navštíví starosta města 

Borohrádek a slavnostně jmenuje nově zvolené „parlamenťáky“. Každá třída bude mít dva zástupce. 

Žáci mají možnost přes své parlamenťáky rozhodovat o dění ve škole (akce, výstavy, program 

projektových vyučování, kino, spaní ve škole, vzhled školy…). Snažíme se žáky vést k občanské 

angažovanosti a zájem o místo, kde žijí. Parlamenťáci byli zvoleni svými spolužáky ze třídy. 

http://www.zdrava5/
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10. října Cibulkový den v rámci projektu 72 hodin - s sebou: lopatku nebo motyčku, 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. Pokud mají žáci tričko 

k projektu z minulých let, vezmou si ho s sebou. Projekt zabere jednu hodinu, jinak se učíme podle 

rozvrhu. V případě deštivého počasí budeme sázet následující den. 
 

25. října Halloweenská angličtina – jedná se o součást hodin anglického jazyka. V hodinách AJ se 

seznamujeme mimo jiné i s kulturou v anglosaských zemích (Harvest Festival, Easter Egg Hunt…). Tento 

svátek je u dětí oblíbený, ale rádi bychom, aby se z něj nestávala tak významná událost jako 

v minulých letech. Je mnoho českých tradic, které stojí za větší pozornost. Letos budeme mít hodinu 

pro 1., 2., 3. třídu a druhou hodinu pro 4. a 5. třídu. Obejdeme se bez občerstvení a kostýmů. Lekcemi 

děti provede Mgr. Iva Veselá. 
 

29. a 30. října jsou podzimní prázdniny zpět do školy jdeme ve čtvrtek 31. října 2019. 
 

Technické dílny – prosba: zavádíme ve škole technické vyučování v rámci hodin pracovních činností. 

Nakoupili jsme hoblice (ponky), nářadí, ochranné pomůcky a budeme se věnovat výrobě drobných 

předmětů ze dřeva a jiných materiálů. Děti se naučí řezat, brousit, měřit, zatloukat hřebíky… Vlastníme 

dokonce i dětskou stolní vrtačku, budeme vrtat, natírat a lepit. Na Vás máme prosbu: pokud byste 

měli doma nářadí (hoblík, úhelnice, sada šroubováků…) nebo jiné vybavení (hřebíky, smirkový papír, 

dřevěné odřezky, špalíky…), které můžete darovat škole, budeme rádi za rozšíření našeho stávajícího 

vybavení.  
 

Nový kroužek Puzzlování: protože si děti velmi oblíbily skládání puzzle a věnují tomu spoustu volného 

času o přestávkách, rozhodli jsme se zavést nový kroužek zaměřený na puzzle. Bude probíhat ve 

středu a ve čtvrtek (13, 45 – 14, 30 hodin, pro 1. -5. třídu). Pokud chcete své dítě přihlásit, napiště tuto 

informaci do notýsku, kroužek je zdarma. Opět budeme rádi, pokud nám darujete (kompletní) puzzle, 

která mají 500 a vice kusů. 
 

Hodnocení školy ze strany rodičů – v průběhu měsíce října pošleme po dětech dotazníky ke SWOT 

analýze. Snažíme se zmapovat různé pohledy na na naši školu, názory na výuku a klima ve škole z 

pohledu rodičů. Mapujeme též Vaše priority ve vzdělávání (podrobná analýza bude  probíhat také 

mezi dětmi a zaměstnanci). Vyplněné dotazníky vhoďte, prosím, do krabice, která je umístěna v 

chodbě na komodě v přízemí školy.  Vyplnění dotazníků je striktně anonymní a dobrovolné, rádi 

bychom ale znali názor všech rodičů. Data získaná z analýzy nám poslouží k tvorbě dlouhodobé 

koncepce, ke zkvalitnění výuky a rozvoji školy. Děkujeme, že vyplnění dotazníku věnujete svůj čas a 

pozornost! 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Návratka 

Církevní základní škola Borohrádek, Nádražní 233, Borohrádek, 51724 

Školní rok 2019/2020 

 

Souhlasím, aby se můj syn/dcera  …………………………………………….., ze ……. třídy účastnil/a těchto 

aktivit:  

 

Zdravá strava: ANO     NE 

 

Otužování: ANO     NE 

 

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

 

Souhlasím – nesouhlasím, aby mému synovi/dceři přisáté klíště vytáhl pracovník školy 

bezprostředně po zjištění této situace. Tento souhlas se týká všech akcí pořádaných školou. 

 

 
Nehodící se škrtněte. 

 

 

Jméno zákonného zástupce: ………………………………………………  Podpis: …………………………… 

 

 

 


