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Školní zpravodaj ÚNOR 2020 

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  

Výsledky matematické soutěže Pythagoriáda: do okresního kola 
postupují žákyně 5. třídy Adéla Sithová a Natali Hermanová. Velmi jim 
blahopřejeme a budeme držet pěsti! 

Tříkrálová sbírka 2020 v Borohrádku a v Šachově: výsledek je opět 
rekordní. Tentokrát se nám povedlo po mnoha letech 
„pokrýt“ skutečně celý Borohrádek a Šachov a tomu odpovídá i 
konečná částka. Do terénu jsme vyslali devět skupinek, které 
vykoledovaly  49. 209,- Kč. Letos jsme poprvé spojili své síly s místními 
hasiči, zápasníky a fotbalisty. Chodit na Tříkrálové sbírce jako doprovod 
nebo jako král je krásný zážitek. Lidé jsou velmi milí, čekají na své krále 
a děti obdarovali neuvěřitelným množstvím sladkostí. Pokud se 
podíváte na srovnávací tabulku (www.trikralovasbirka.cz), tak si 
Borohrádek vede velmi dobře. Jsme pyšní na naše občany, malé krále i 
jejich doprovody! 

Účel sbírky je každý rok trochu jiný, 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: Málková Klára, Klouček Samuel, 
Klouček Gabriel, Lažová Nela, Sith Adam, Sithová Adéla, Hříbal Štěpán, 
Král Matyáš, Král Martin, Hermanová Natali, Pírková Natálie, Vernerová 
Johana, Heroldová Tereza, Susová Klára, Horáková Romana, Stehlík 
Pavel. Dále se zúčastnili i čtyři žáci ze ZŠ TGM Borohrádek a osm žáků z 
okolních škol a obcí. 

Společně s nimi chodili jako doprovod tito dospělí: Fibikar Luboš, Málek 
Jiří, Bulíčková Jaroslava, Štrynclová Vendula, Műllerová Zuzana, Susová 

Marta, Hloušková Eva, Janečková Ivana, Hemelík Radek, děkujeme! 

V pondělí 20. ledna 2020 přijal výše uvedené žáky starosta města            
Mgr. Martin Moravec, který jim vyjádřil své poděkování a ocenil je přímo 
na úřadě města Borohrádek. 

 

 

 

Nadcházející události 

 3. 2. -7. 2. 2020 

 Jarní prázdniny 

        

 12. 2. 2020 

 Bruslení, ZS v Chocni 

 

 18. 2. 2020 

 Matematická soutěž Pangea 

 

 25. 2. 2020 

 Masopustní karneval 

 

 26. 2. 2020 

 Turnaj škol ve vybíjené 
 

 

    

 
 

 
 

 

 

Děkujeme! 
 

http://www.czsborohradek.cz/
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Bruslení na ZS v Chocni, středa 12. února 2020: s sebou: brusle, helmu, pevné 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. 

Matematická soutěž Pangea, úterý 18. 2. 2020 pro žáky 4. a 5. třídy. Soutěž probíhá ve škole s Mgr. Libuší 
Chmelařovou.  

Masopustní  karneval, úterý 25. 2. 2020: děti se učí do 10, 00 hodin, potom začne karneval, který bude plný tance, 
soutěží, hudby a her. Chybět nebude ani fotokoutek. Dejte dětem libovolnou masku, všichni žáci dostanou 
masopustní koblihu. 

Turnaj škol ve vybíjené v Kostelci nad Orlicí, středa 26. 2. 2020: Jedná se o turnaj pro družstva žáků ze 3. – 5. třídy. 
Vybraní žáci dostanou informace do notýsků. 

Třídní fondy: během února dostanete od třídních učitelek vyúčtování za 1. pololetí (nalepené v ŽK). 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. 2020. 

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, první lekce začíná 4. března 
2020. 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, ručník, sprchový šampon, igelitovou tašku, hřeben, dívky gumičky, svačinu, pití. Můžete 
žákům dát malé kapesné, v baru si mohou koupit něco na zub.  

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 programu a žáka z tohoto kurzu omlouvá pouze potvrzení 
od praktického lékaře. V případě potřeby toto potvrzení dodejte do 14. 2. 2020. 

Sběr pomerančové a citrónové kůry: opět sbíráme usušenou kůru z pomerančů a citrusů. Tato kůra je vykupována 
na farmaceutické a kosmetické účely. Výkup proběhne v květnu 2020. 
 
Sběr použitých baterií - naše škola je sběrným místem, kde můžete odevzdat použité baterie – knoflíkové, tužkové, 
monočlánky, ploché i 9V hranaté a nabíjecí baterie lehčí než 1 kg (ne poškozené, rezavé, tekoucí). Sběrný box je 
umístěn v prvním patře. Děkujeme, že s námi tříděním baterií chráníte životní prostředí.  
 
Děkujeme za darované brusle rodičům těchto žáků: Radek Chour, Klára Málková, Nela a Matyáš Lažovi, Daniela a 
Patricie Pejsarovy. 
 

 

 

Chystáme na březen: 

Škola pod lupou, úterý 10. března 2020, 14, 30 – 17, 30 hodin. Škola bude v tento den otevřena veřejnosti, našimi 
hosty budou logopedka, pracovnice z PPP v Rychnově nad Kněžnou a dětský psycholog. Všichni budou mít přednášky 
na zajímavá témata. Opět bude otevřena naše školní kavárna. 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 Vás! 
 


