BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM,
CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATEŘSKÁ ŠKOLA
A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
HRADEC KRÁLOVÉ
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,
tak nám uběhlo již půl roku a dostáváme se do nejtěžšího období školního roku.
Vánoce jsou za námi a prázdniny ještě daleko. Kéž je pro Vás vysvědčení, které
obdržíte, povzbuzením k dalšímu učení a případnému zlepšení. Děkuji Vám za
spolupráci a těším se na učení i setkávání v druhém pololetí školního roku.

Mgr. Jiří Vojáček, ředitel školy
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16.30 a 17.00 Schůzka s rodiči žáků 5. tř. a 9. tř.
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8.30 – 9.30 Bruslení (1. st.)
11.30 – 13.00 Anglické divadlo (8. a 9. tř.)
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PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom na tomto místě poděkovali rodičům, kteří se v loňském roce stali
„sponzory“ naší školy a svými finančními dary přispěli ke zkvalitnění výuky i
volného času žáků na naší škole. Díky vám jsme mohli pořídit některé didaktické
pomůcky, edukativní hry, nebo třeba velkoformátový laminátor. Děkujeme.

ADOPCE NA DÁLKU
Také naše škola je dlouhodobým sponzorem. Jsme zapojeni do charitního
projektu „Adopce na dálku“, kde podporujeme již čtvrté indické dítě po celou
dobu jeho vzdělávání. V současné době máme adoptovanou studentku Angel L.,
kterou nejvíce baví angličtina, a několikrát do roka nám o sobě, o své rodině a
škole píše zprávy. Více o „našich“ indických dětech se můžete dočíst na nástěnce
u sborovny, nebo na http://www.czshk.cz/adopce-na-dalku.

Mgr. Helena Nerudová
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
Ke konci listopadu 2018 proběhlo na naší ZŠ a gymnáziu školní kolo dějepisné
olympiády. Téma bylo letos opět netradiční a zajímavé: Za poznáním, za
obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace. Zúčastnilo se celkem 14
žáků z 8. a 9. ročníku (včetně žáků tercií a kvart). Na postupovém 2. místě se
umístila žákyně 9. A Noemi Potočková, která tak získala příležitost změřit své síly
v okresním kole této soutěže. To proběhlo 16. ledna 2019 za velké účasti 37
soutěžících. Noemi se umístila ve velké konkurenci na skvělém 7. místě.
Gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Mgr. Petr Řehák

PŘEBOR ŠKOL KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V ŠACHU
Dne 24. ledna se v Třebechovicích pod Orebem konalo krajské kolo Přeboru škol
v šachu. Za naši školu postupovala z okresního kola družstva do všech třech
kategorií. Nejmladší kategorii (1. – 5. třída) reprezentovalo 5 chlapců: Josef Zelba
z 1. B, Petr Morávek z 3. A, Lukáš Zelba ze 4. A, Jáchym Vošmik ze 4. A a Matěj
Levitner z 5. A. Celkem hrálo 8 družstev, takže se hrálo sedm kol. Hned v prvním
kole kluci ztratili bod, nicméně pak už to pokračovalo bez ztráty bodu až do
posledního kola, kde ještě jeden bod utekl. Kluci hráli úžasně, v krajském kole
ztratili jenom 2 body, takže do republikového kola postupují z 1. místa. V další
kategorii (6. – 9. třída) nás na první šachovnici zastupoval Tobiáš Zdechovský z 8.
A, další tři členové družstva byli z gymnázia a na čtvrté šachovnici byla Lada
Zelbová, která ještě minulý rok hrála za základní školu. V této kategorii hrálo 10
družstev, všichni si vedli skvěle a do republikového kola postupují z 2. místa. V
středoškolské kategorii skončilo družstvo z gymnázia na pěkném 4. místě, kdy
zase hrálo 10 družstev. Více na http://khss.chess.cz/?p=11783.

Mgr. Marietta Kavoňová

ŠKOLNÍ SCHOLA
Naše školní schola zpívala v prvním pololetí kromě obvyklých bohoslužeb také
dvakrát při nedělní bohoslužbě v kostele Nanebevzetí Panny Marie s místní
scholou, která nás ke společnému zpěvu přizvala. V druhém pololetí nás čeká
ještě zpěv při zahajování Noci kostelů dne 24. 5. 2019 a také při Diecézním
setkání dětí, které proběhne 8. 6. 2019. Při loňské Noci kostelů jsme naše
hudební těleso rozšířili také o hudební nadšence z řad dětí, které jinak scholu
pravidelně nenavštěvují. Podpořili nás také někteří učitelé a rodiče, kteří nás
doprovodili zpěvem i hrou na rozličné nástroje. Akce se velmi vydařila, proto
doufáme, že se i letos sejdeme a něco hezkého nacvičíme. Prosíme všechny, kdo
by se rádi zahajování Noci kostelů v kostele Nanebevzetí Panny Marie zúčastnili,
aby se nám do konce února ozvali e-mailem (josef.machek@czshk.cz). Bližší
podrobnosti bychom domluvili posléze. Těšíme se na spolupráci a moc tímto
děkujeme dětem, které se zpěvem ve schole snaží obohatit společné bohoslužby!

Mgr. Karolína Boumová, Josef Machek

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Příprava na první svaté přijímání v rámci naší školy bude probíhat v úterý od
15.00 do 16.30 hodin. Setkání budou 5. února, 12. března, 2. dubna a 21. května
v učebně náboženství. Počítáme s účastí rodičů i dětí. Pokud se ještě někdo
nepřihlásil, může tak učinit nejpozději v pondělí 4. února.

ThLic. Jan Šlégr SL.D.
SPOLEČENSKÝ VEČER
Srdečně zveme všechny rodiče a přátele školy na Společenský večer, který se
bude konat v pátek 26. 4. 2019 od 20 hodin jako již tradičně v Katolickém domě
na Pouchově. Živá hudba, dobroty všelikých druhů, dobrá nálada… to vše můžete
zakusit společně s námi. Dále prosíme rodiče a přátele školy o dary do tomboly,
kteréžto je možno zanechat v kanceláři školy do středy 24. 4. 2019. Dárcům a
pomocníkům z let minulých srdečně děkujeme a doufáme, že nám zachovají svoji
přízeň i v roce 2019. Za organizační výbor

Ing. arch. Jan Mádlík

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Tak jako každý rok, i letos proběhne během února ve školní družině karneval.
Téma si zvolí jednotlivá oddělení. Celoročně si prvňáci povídají o lesních
zvířátkách, druháci si vybrali povolání a profese. Třeťáci putují po Evropě.
Žádáme rodiče o zaplacení poplatku 250 Kč za školní družinu a školní klub pro 5.
třídu na druhé pololetí. Peníze vybírají vychovatelé do 15. 2. 2019. Neplaťte přes
bankovní účet!

Mgr. Zuzana Duffková
PLATBA ZA KROUŽKY
Na 2. pololetí budeme vybírat peníze v hotovosti. Poplatek 200 Kč za kroužky
uhraďte nejpozději do pátku 22. 2. 2019 paní vychovatelce Anetě Boháčkové
(kabinet ve 2. poschodí naproti schodišti).

ŠKOLNÍ KLUB
Žádáme rodiče o zaplacení poplatku 250 Kč za ŠK pro 5. třídu nejpozději do pátku
15. 2. 2019. Poplatek bude vybírat paní vychovatelka Lucie Špačková.

Bc. Aneta Boháčková

ANKETA
OTÁZKA

Při jaké činnosti si nejvíce odpočineš?
Děkujeme všem, kdo jste se ankety zúčastnili! Asi největším překvapením
pro nás učitele bylo, když zcela jednoznačně zvítězila odpověď „když si
můžu číst“. Pro srovnání zde uvádíme nejčetnější odpovědi;
1.
2.
3.
4.
5.

když si můžu v klidu číst (47x)
když spím (19x)
když sportuju (11x)
když poslouchám oblíbený písničky (7x)
když hraju… xbox, tablet, mobil, pc, herní konzole… (6x)

A na závěr některé vaše další odpovědi, milí žáci.
ODPOVĚDI

Když kreslím anděly a poslouchám u toho oblíbenou písničku. (1. tř.)
Nejvíc si odpočinu, když jsem na výletě, fantazíruju a fotím. (2. tř.)
Odpočinu si, když na něčem visím. (2. tř.)
Nejvíc si odpočinu při čtení Naslovíčka. (3. tř.) … ooo  díky
Když si vezmu hoverboard a jedu do lesa s batohem, cestou si dávám
přestávky na svači nebo na kakao, ale mám rád, když jedu sám, pak
mě neotravuje brácha, který si to chce pučit. Takže tohle je můj styl.
(5. tř.)
Uvolním se, když pan učitel povídá o novém živočišném druhu. (5. tř.)
Jednoznačně, když si lakuju nehty. (7. tř.)

