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Na slovíčko… Vážení rodiče, milí žáci,
uplynula již téměř polovina školního roku a rád bych Vás povzbudil do další
práce a učení. Pro nás učitele byl konec pololetí náročný zejména z toho důvodu,
že naši školu navštívila inspekce. Jde o komplexní inspekci, která se pravidelně
opakuje s odstupem 5 - 6 let a my díky ní získáváme zpětnou vazbu pro naši
práci. Přeji vše dobré a doufám a věřím v dobrou spolupráci.
Zůstávám v trvalé a dokonalé úctě.

Mgr. Jiří Vojáček, ředitel školy
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Pololetní prázdniny
Anglické divadlo (2. – 5. třídy)
9.15 – 10.15 Bruslení (1. – 4. tř.)
7.15 – 7.45 Sběr papíru
Přehlídka recitátorů (1. – 5. třídy)
9.15 – 10.15 Bruslení (1. – 4. tř.)
8.00 – 11.30 Den otevřených dveří
Masopustní rej
8.15
Popeleční středa – mše svatá
Anglické divadlo (6. - 9. tř.)
Jarní prázdniny
7.15 – 7.45 Sběr papíru
FHK – Hradecké tajnosti (1. – 5. tř.)
Pouť ve školní kapli
Noc s Andersenem
15.00 – 16.30 Velikonoční tvoření

Pá
Pá a So
St
Čt - Po
Pá
Pá
Čt

3. 4.
3. 4. a 4. 4.
8. 4.
9. 4. – 13. 4.
17. 4.
17. 4.
23. 4.

8.15
7.15 – 7.45
20.00
16.30

Bio Centrál (1. – 5. tř.)
Zápis do 1. třídy
Mše sv. před Velikonocemi
Velikonoční prázdniny
Sběr papíru
Společenský večer školy
Třídní schůzky

HARMONOGRAM – TŘÍDNÍ AKCE
V „harmonogramu“ v Na Slovíčku najdete akce, které organizujeme pro celou školu, více tříd, nebo
širší veřejnost. Koncerty, sportovní klání, exkurze, výlety a jiné záležitosti, které se týkají jednotlivých
tříd, najdete v KALENDÁŘI na www.czshk.cz, kde je průběžně aktualizujeme.

LYŽAŘSKÁ ŠKOLA PRO 1. STUPEŇ
Rádi bychom od příštího školního roku nabídli žákům na 1. stupni týdenní
lyžařskou školu. Nabídka LŠ bude určena především žákům 3. a 4. tříd, případně
dalším zájemcům. Z hlediska optimalizace naší nabídky vám v únoru pošleme edotazník a předem děkujeme za čas, který věnujete odpovědím na otázky v něm
uvedené.

SBĚR PAPÍRU
Pravidelný měsíční svoz papíru na naší škole má delší tradici, kdy výtěžek ze
sběru jsme vždy použili na nezbytné výdaje související se vzděláváním našich
žáků. Chceme na tomto místě poděkovat všem sběratelům a dobrovolníkům, kteří
se do akce „sběr“ zapojují. Aktuální situace nás však vede k úvaze páteční sběr
papíru zrušit. K tomuto rozhodnutí nás nutí stále se snižující výkupní cena papíru
a zpřísněné podmínky, jaký papír lze do sběrny poslat. Sledujte, prosím, náš web
www.czshk.cz, kde vás budeme o zachování/zrušení sběru informovat.

Mgr. Helena Nerudová
PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Stejně jako každý rok připravujeme v druhém pololetí přípravu dětí na první
svaté přijímání. Pokud by se našli rodiče, kteří by chtěli přihlásit k prvnímu
svatému přijímání děti, které chodí do jiné třídy, než 3. A, kontaktujte mě prosím
co nejdříve na e-mailu petr.zadina@czshk.cz. Pro děti z těchto tříd bude první
setkání již v neděli 9. února v 16 h a druhé v neděli 1. března ve stejný čas. Účast
rodičů na prvních dvou setkáních nevyžadujeme. Zájemci ze 3. A se k nám připojí
na setkání 15. března v 16 h. Těšíme se na viděnou se všemi.

Bc. Th. Petr Zadina, spirituál

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Behem unora probehnou v jednotlivych oddeleních skolní druziny karnevaly.
Tema si urcí paní vychovatelky spolu s detmi. Prvnaci pokracují v projektu Zvírata
v lese. V unoru to budou ptaci, o kterych si budou nejen povídat a císt, ale take
treba je malovat nebo vystrihovat. Druhaci se snazí privolat sníh kreslením
netradicních snehulaku. Vyhlasili k tomu i soutez. Treťaci, v ramci sveho projektu,
putovali subsaharskou Afrikou a v unoru se presunou do Severní Ameriky.
Vsechna oddelení plní dalsí ukoly v ramci Recyklohraní.

Mgr. Zuzana Duffková

SPOLEČENSKÝ VEČER
Srdečně zveme všechny rodiče a přátele školy na Společenský večer, který se
bude konat v pátek 17. dubna od 20 hodin tradičně v Katolickém domě na
Pouchově. Živá hudba, krmě rozmanitých druhů, dobrá nálada – to vše můžete
zakusit společně s námi. Prosíme ochotné rodiče, studenty a přátele školy o
pomoc s organizací a přípravou sálu i večera. Současně také prosím o dary do
tomboly, které je možno zanechat v kanceláři školy do středy 15. 4. Dárcům a
pomocníkům z let minulých srdečně děkujeme a doufáme, že nám zachovají svoji
přízeň i v tomto roce 2020. V minulém roce se na této akci vybralo více jak 10
tisíc Kč na projekt „Adopce na dálku“.
Za organizační výbor se na setkání s Vámi těší

Ing. arch. Jan Mádlík

… A NA ZÁVĚR NĚKOLIK VESELÝCH POZVÁNÍ ŽAČEK 1. A NA SPOLEČENSKÝ VEČER 

