
   

   

 

 

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BOHUSLAVA BALBÍNA 

A ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. HRADEC KRÁLOVÉ 

 

 

 

Na slovíčko…. 

Váţení rodiče, milí ţáci, 

začalo druhé pololetí a ţáci dostávají vysvědčení.  

Moc bych si přál, milí ţáci, aby hezké známky byly pro vás povzbuzením 

k další práci a ty horší nebo špatné, aby vás neodradily, ale staly se motivací, 

která se jistě promítne ve vaší snaze a následně v lepších výsledcích.  

Vás, rodiče, prosím, pokuste se své děti kladně motivovat k učení 

a nezapomeňte pochválit jejich úspěchy. Budou-li se Vaše děti do školy těšit, 

půjde jim učení lépe a více se toho naučí.  

Přidávám ještě informaci o zápisu do prvních tříd. V letošním roce totiţ 

neproběhne v lednu, ale aţ v průběhu dubna a opět budeme otevírat dvě malé 

první třídy s nejvýše patnácti ţáky. Budeme dávat přednost dětem, které chodí do 

naší mateřské školky. Podrobná kritéria pro přijetí zveřejníme během února na 

našich webových stránkách (www.czshk.cz). 

Přeji hezké dny.  

  

Mgr. Jiří Vojáček, ředitel 

 Biskupského gymnázia B. Balbína 

 a Základní školy a mateřské školy Jana Pavla II. 
 

HARMONOGRAM 

út 31. 01. Vydávání pololetního vysvědčení 

pá 03. 02. Pololetní prázdniny 

út 7. 2. Recitační soutěţ – školní kolo I. stupeň 

 13. 02. – 18. 02. Jarní prázdniny 

út 28. 2. Masopust 

st 1.3. 8.15 Bohosluţba na popeleční středu 

st 15.3.  7.00 Třídní bohosluţba 7. A 

Na Hradě 90  IČ: 71 341 072 

500 03 Hradec Králové  www.czshk.cz 

Tel.: 495 515 823  jan.trdlicka@czshk.cz 

http://www.czshk.cz/


st 22.3.  7.00 Třídní bohosluţba 6. A 

pá 24.3.  14.00 Pouť ve školní kapli 

st 12.4.  8.15 Předvelikonoční mše svatá    

pá 21. 4.  20.00 Společenský večer 

 

ANGLIČTINA  

V druhé polovině prosince proběhlo školní kolo anglické olympiády 

v kategorii AI a AII, kterého se zúčastnili ţáci 6., 7. a 9. třídy. Do okresního kola, 

které se bude konat 23. 2. 2017, postupují vítězové jednotlivých kategorií. Ţáci, 

kteří se umístili na 2. či 3. místě, se dalšího kola mohou zúčastnit pouze jako 

náhradníci.  

 

kategorie AI 

1. místo: Faríd Farrag (6. A), 2. místo: Jan Ulrich (7. A), 3. místo: Pavel Buţga 

(6. A) 

kategorie AII 

1. místo: Jarmil N. Hynek (9. A), 2. místo: Jan A. Domiter (9. A), 3. místo: Eliška 

Fidranská (9. A) 

 

Na prvním stupni se také anglicky soutěţilo, a to ve spellingu. Zúčastnili se 

všichni ţáci 3., 4. a 5. třídy a byl to velmi vyrovnaný souboj.  

3. třída - 1. místo: Barden a Ludmila Pozdílková, 2. místo: Josefína Boumová, 

3. místo: Antonín Houdek. 

4. třída - 1. místo: Adéla Pešková, 2. místo: Jan Stránský a 3. místo: Lada 

Zelbová 

5. třída - 1. místo: Natalie Haddah, 2. místo: Jiří Doubrava a 3. místo: Andryi 

Yundak 

 

Všem soutěţícím děkujeme za odvahu! 

 

Romana Vinšová, Hana Fejklová 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Jako jiţ tradičně proběhne v únoru k tématu Zdraví přednáška o zubní hygieně. 

Děti čeká karneval a plnění dalších úkolů v rámci Recyklohraní.  

Třeťáci v lednu zahájili turnaj ve stolním fotbalu. Všichni si uţíváme 

napadlého sněhu.  

Ţádáme rodiče o zaplacení poplatku 250 Kč na ŠD za II. pololetí do 

10. 2. 2017. 
 

Zuzana Duffková 



ŠKOLNÍ KLUB 

V říjnu 2016 navštívil školní klub pro 4. třídu v Muzeu východních Čech 

interaktivní výstavu věnovanou období pravěku. Program byl velice zajímavý. 

Ţáci si mohli například zahrát na archeology a pokusit se vyrobit pravěké nádoby 

nebo se snaţili rozdělat oheň pomocí pazourku.  

V prosinci 2016 4. a 5. třída společně v rámci školního klubu navštívila 

výstavu ilustrací ke knize Duše stromů paní Marty Pohnerové. Autory ilustrací 

jsou děti z naší školy – Kateřina Chmelíková (1. A), Ludmila Pozdílková (3. A) 

Samar Soppe (3. A), Eliška Chmelíková (4. A) a Barbora Pohnerová (5. A).  

Období adventu nám zpříjemnily pracovnice muzea interaktivní výstavou 

betlémů. Na závěr prohlídky si děti vytvořily vlastní betlém. 

Ţádáme rodiče o zaplacení příspěvku za ŠK na 2. pololetí, 250 Kč uhraďte 

nejpozději do pátku 10. 2. 2017.  

 

Lucie Špačková 

 

MASOPUST  

Po krátké odmlce nás letos opět čeká masopustní rej. Velké náměstí oţije 

28. února 2017 v dopoledním čase originálními maskami, vystoupeními 

a podobnými masopustními tradicemi. Veselí podpoří opět jedna z kapel ZUŠ 

Střezina. Jiţ nyní můţete přemýšlet nad rafinovanými kostýmy a divadelními 

ukázkami. 

Jan Trdlička  

 

PLATBA ZA KROUŽKY 

Na druhé pololetí budeme vybírat 200 Kč za krouţky. Poplatek uhraďte do 

pátku 24. 2. 2017 p. uč. Janě Pastuchové (kabinet ve 2. poschodí naproti 

schodišti; školní druţina). 

 

Jana Pastuchová 

NOC S ANDERSENEM 

Jako kaţdý rok se i letos zapojíme do celorepublikové akce Noc 

s Andersenem. Tento rok je věnovaný Čtyřlístku. Čtvrtého ročníku na naší škole 

se zúčastní děti z prvních tříd. Nočního dobrodruţství se ale dočká pouze ten, kdo 

splní všechny úkoly správně a nezapomene i na tradiční sběr starého papíru. 

Těšíme se na Vás! 

 

Květoslava Hožová, Jana Pastuchová 



MISIJNÍ POHLEDY 

Velké díky všem, kdo se podíleli na tvorbě vánočních misijních pohledů. 

V hradeckých kostelích se za ně vybralo 6 600 Kč pro Papeţská misijní díla. 

 

Tomáš Enderle 

 

POUŤ VE ŠKOLNÍ KAPLI 

Děti i rodiče jsou zváni na poutní mši svatou v naší školní kapli Zvěstování 

Páně, která proběhne v pátek 24. 3. 2017 v 14:00.   

 

Tomáš Enderle 

 

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

Rodiče s dětmi, které se letos připravují poprvé přistoupit ke stolu Páně, se 

i letos budou scházet o nedělních odpoledních a to v 15:30. Data a místa setkání 

jsou následující: 

26. 2. 2017 - jídelna školy  

26. 3. 2017 - katedrála  

23  4. 2017 - jídelna školy  

21. 5. 2017 - jídelna školy  

První svaté přijímání pak proběhne v katedrále v neděli 11. 6. 2017 při mši 

svaté v 9:30. Všichni jste zváni k účasti.  

 

 Tomáš Enderle 

 

SPOLEČENSKÝ VEČER  

ZŠ a MŠ Jana Pavla II. Vás srdečně zve na tradiční Společenský večer přátel 

školy, který se uskuteční 21. dubna 2017 v KD na Pouchově. Vstupenky budou 

k prodeji na ZŠ.  

Obdobně jako v minulých letech bude moţnost zkusit své štěstí v tombole, 

která se z velké části skládá z Vašich darů. V případě zájmu o tuto formu pomoci 

můţete dary do tomboly přinést do kanceláře školy. Předem děkujeme. 

Děkujeme také za výtěţek z loňského večera, který byl věnován projektu 

Adopce na dálku. 

Těšíme se na viděnou! 

Jan Mádlík  

 

 

Leden 2017 


