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Na Hradě 90
500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 515 823

IČ: 71 341 072
www.czshk.cz
jan.trdlicka@czshk.cz

Na slovíčko…
Vážení rodiče, milí žáci,
blíží se konec roku a my vydáváme opět náš občasník, tentokráte se zvláštním zřetelem
na očekávanou slavnost 25 let od založení Biskupského gymnázia a 20 let od otevření naší
základní školy. Chci Vás na ni všechny srdečně pozvat a poprosit Vás abyste zprávu o této události
předali dále a šířili ji mezi všechny své známé a blízké, kteří měli nebo mají co do činění s našimi
školami. Naše školy úvodní období svého života přežily, a současně se rozvíjely a postupně
narůstaly. Velice nás těší postupně sílící zájem o vzdělávání v našich školách; mám za to, že
vzdělání a výchova postavené na křesťanských kořenech je nabídka, která má zjevně v naší
společnosti odezvu a pro mnohé rodiny představuje naději a kotvu v dnešním uspěchaném
a často nečitelném světě.
Přeji hezké čtení a těším se na setkání na slavnosti.
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První svaté přijímání
Škola v přírodě (1. A, 2. B, 4. A)
Oslava výročí 25 let od založení
biskupského gymnázia a 20 let od
otevření základní školy
Klicperovo divadlo (1. stupeň)
Sportovní den (1. a 2. třídy)
Školní pouť na Chlum
Závěrečná mše svatá v katedrále a
předání vysvědčení ve třídách
Zahájení školního roku ve třídách
Mše svatá v katedrále

HISTORICKÁ EXKURZE DO TEREZÍNA
Žáci 8. a 9. třídy se v pátek 19. května vypravili na exkurzi do Terezína. Nejprve je čekala úvodní
přednáška o postavení Židů v protektorátu a problematice holokaustu. Poté následovala
dopolední prohlídka Muzea ghetta, samotného města a Magdeburských kasáren. Po obědě se žáci
přesunuli do Malé pevnosti, která byla v období 2. světové války věznicí gestapa. Z exkurze
odjížděli žáci plni dojmů a nových poznatků.

Mgr. Jiří Vojáček, ředitel
Biskupského gymnázia B. Balbína
a Základní školy a mateřské školy Jana Pavla II.

Mgr. Jana Pastuchová

PROGRAM OSLAV 17. ČERVNA 2017

ŠKOLNÍ DRUŽINA

10:00 – 11:30 Mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Velkém náměstí

V květnu začaly děti z I. a II. oddělení ŠD blíže poznávat okolí naší školy. Prvňáci putují
za hradeckými lvy. Druháci za skřítky, sídlícími v některých budovách starého města. Na závěr
putování čeká obě oddělení malý test znalostí o našem městě. Třeťáci už Hradec znají. Nyní
se věnují filmové animaci.
Krásné prázdniny!

11:45 – 12:45

dvůr školy
Safari

13:00 – 14:00

STO

14:00 – 14:10

vystoupení žáků
1. stupně ZŠ
proslovy (vedení, hosté)
Squadra Risonante
Michal Horák
Mezi světy
nChant Jazz

14:15 – 14:35
14:40 – 14:55
15:00 – 15:45
16:00 – 16:30
16:45 – 18:15
18:30 – 19:00
19:00 – 23:30

KRYSTAL & BiGybeat
cimbálová muzika
Petra Mikulky

12:30 – 12:45
13:30 – 13:45

aula
komentovaná prezentace
fotografií k historii školy
komentovaná prezentace
fotografií k historii školy

Mgr. Zuzana Duffková

SPOLEČENSKÝ VEČER ŠKOLY
15:00 – 15:45
16:00 – 16:30
16:30 – 17:30
17:45 – 18:30

koncert absolventů
beseda s Mons. J. Vokálem
vyřazení žáků 9. tříd ZŠ
beseda
s pamětníky
–
učiteli a spirituály

Milí rodičové a přátelé školy, rádi bychom se podělili o radost z proběhlého společenského večera
a současně vám i všem pomáhajícím poděkovali za pomoc při zajištění celé akce. Výtěžek pro
Adopci na dálku činí 11.400 Kč. Dá-li Pán, uskuteční se tato akce opět za rok a to v termínu 7. 4.
2018 ve 20 h v KD Pouchov, tedy si rezervujte čas…
Mgr. Helena Nerudová, Ing. arch. Jan Mádlík

