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Školní zpravodaj ÚNOR 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 lednu – proběhla Tříkrálová sbírka 2019 v 

Borohrádku a v Šachově.  

Naprosto neuvěřitelný a opět rekordní je výsledek letošní  

Tříkrálové sbírky v naší obci. Děkujeme všem, kteří přispěli a 

také všem, kteří se do ulic vypravili.  Chodit na Tříkrálové sbírce 

jako král nebo jako doprovod skupinky je naprosto unikátní 

zážitek. Potkáte tolik milých lidí a zažijete tolik dobra, že vás to 

dobije jako akumulátor.  Lidé nás už očekávali a vítali ve svých 

domovech. S radostí si vyslechli přání štěstí, zdraví a koledu 

malých králů. Je vidět, že sbírka má v našem městě tradici. 

Malí králové dostali spoustu sladkostí, dobrot a ovoce. Byla to 

sice namáhavá, ale velmi dojemná sobota.   

V Borohrádku a Šachově byla letos vybrána částka 37. 801,- 

Kč, je to nejvíc v historii sbírky na území našeho města.  

Účel sbírky je každý rok trochu jiný a každá oblastní charita má 

své priority. Farní charita Rychnov nad Kněžnou plánuje 

obnovu Stacionáře sv. Františka v RK. Jedná se o denní i 

týdenní stacionář, odlehčovací služby pro seniory a lidi s 

mentálním i kombinovaným postižením. Dále budou 

podpořeny rodiny v nouzi, rodiny s více dětmi, a lidé žijící 

dlouhodobě na hranici chudoby v našem regionu. Mezi další 

cíle patří i podpora chráněných pracovních míst Sdružení 

Neratov. 

Poděkování patří těmto žákům: Tereza Heroldová, Sofie 

Kadrmasová, Štěpán Hříbal, Jaroslav Kadrmas, Pavel Stehlík, 

Samuel Klouček, Karolína Fialová, Klára Susová, Johana 

Vernerová, Natali Hermanová, Natálie Pírková. 

Společně s nimi chodili jako doprovod tito dospělí: 

Trávníčková Kamila, Hermanová Irena, Fibikar Luboš, 

Bulíčková Jaroslava, Štrynclová Vendula, Mullerová Zuzana a 

Kadrmasová Jitka, děkujeme! 

 

Nadcházející události 

 1. 2. 2019 

 Pololetní prázdniny 

        

 8. 2. 2019 

 Multikino Cinestar, Hradec Králové 

 

 11. 2. 2019 

  Školní kolo recitační soutěže 

 

 13. 2. 2019 

1. plavání, 2. a 3. třída 

 

 15. 2. 2019 

  Bruslení na ZS v Chocni 

 

 28. 2. 2019 

  Soutěž Malých techniků 
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Ve středu 30. ledna 2019 přijal výše uvedené žáky starosta města Mgr. Martin Moravec, který jim 

vyjádřil své poděkování a ocenil je přímo na úřadě města Borohrádek. 

Konec prvního pololetí – žáci si domů odnesou věci na vyprání, hrneček na důkladné umytí a 

bačkory, abyste mohli zkontrolovat velikost. Dále prosím doplňte obsah kufříků na Vv, Pč a 

geometrii. Žáci si vypíší chybějící pomůcky do notýsku. Do žákovských knížek napište Vysvědčení 

viděli a podepište. 

Třídní fondy – během února dostanete od třídních učitelek vyúčtování za 1. pololetí. Na druhé 

pololetí vybíráme 150,- Kč na čaj a 250,- Kč na ostatní akce, celkem tedy 400,- Kč. Zaplaťte u 

svých třídních učitelek do 28. 2. 2019. 

Návštěva multikina Cinestar v Hradci Králové, pátek 8. 2. 2019, film Louskáček a čtyři říše. Jedná 

se o akci Školního parlamentu, který celou akci naplánoval a organizuje ji. Pojedeme ráno od 

školy autobusem, cena za tento výlet je 140,- Kč. Částku neplaťte, bude hrazena z třídního fondu. 

S sebou můžete dát dětem kapesné, v nabídce bude občerstvení ve školním menu za 80,- Kč 

(popcorn a nápoj). 

Školní kolo recitační soutěže Dětská scéna 2019, pondělí 11. února 2019. Během února budou ve 

třídách probíhat třídní kola soutěže, ze kterých budou vybráni finalisté do školního kola. Celá 

soutěž pokračuje okresním kolem v Rychnově nad Kněžnou. Děkujeme Vám za spolupráci při 

nácviku básní. 

Plavání pro 2. a 3. třídu: v naší škole jezdí každým rokem plavat druháci a třeťáci. Jezdíme do 

plaveckého bazénu v Rychnově nad Kněžnou a plaveme s plaveckou školou Dorka. Plavání je 

vždy ve středu, odjezd od školy v 8, 30 hodin, první lekce začíná 15. února 2019. Po dobu plavání 

bude upravený školní rozvrh, žáci budou mít místo tělocviku předměty, o které přicházejí při 

plavání. Upravený rozvrh dostanou děti do notýsku.  

S sebou: batůžek, plavky, 2 ručníky, sprchový šampon, igelitovou tašku, hřeben, dívky gumičky, 

svačinu, pití.  

Placení: opět jsme podali grant na příspěvek na dopravu žáků k MŠMT, zatím čekáme na 

výsledek. Kurz plavání hradí škola. V případě, že nám grant dopadne pozitivně, nebudou rodiče, 

stejně jako v minulém školním roce, hradit nic.  

Plavání je povinnou součástí našeho Školního vzdělávacího plánu a žáka z tohoto kurzu omlouvá 

pouze potvrzení od dětského lékaře.  

Bruslení na ZS v Chocni, pátek 15. února 2019: s sebou: brusle, helmu, rukavice, teplé oblečení, 

svačinu, pití, příp. peníze na broušení bruslí a na nápoj z automatu. Bez helmy a bez rukavic 

nebude žák vpuštěn na led. Bruslení neplaťte, 50,- Kč (doprava, trenér, bruslení) bude hrazeno z 

třídního fondu. 

Soutěž Malý technik, pátek 28. února 2019. Jedná se o školní soutěž, kterou vymysleli sami žáci a 

její nulté kolo proběhlo v lednu.  Soutěžit může úplně každý s jakýmkoliv výrobkem (ze dřeva, z 

papíru, z Merkuru, Lega…). Výrobek se může, ale nemusí pohybovat, možná je i malá dopomoc 

dospělého. Hodnotit budeme nápad, funkci a provedení. Soutěžit mohou jednotlivci i týmy. 

Soutěžní modely odevzdávejte do 26. února. Soutěž proběhne v tělocvičně a žáci budou své 

modely sami představovat. 
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Chystáme na březen: 

Škola pod lupou, na kterou jste srdečně zváni, se bude konat ve středu 6. března 2019 od 14, 30 

do 17, 00 hodin. Škola bude otevřena veřejnosti, naše pozvání přijala logopedka, dále také 

pracovnice z PPP v Rychnově nad Kněžnou a vrchní komisař Královéhradeckého kraje. Všichni 

budou mít přednášky na zajímavá témata. My Vás pohostíme ve školní kavárně a rádi Vám 

ukážeme pomůcky, se kterými ve škole pracujeme. Budete si moci prohlédnout knihy z 

nakladatelství Svojtka a také si je objednat. Těšíme se na setkání s Vámi! 

Školní karneval – 5. března 2019, téma pohádkové postavy. 


