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Na slovíčko…
Vážení rodiče, milí žáci,
školní rok se přehoupl přes svoji první čtvrtinu, konají se třídní schůzky a začíná
Advent. Opět vám nabízíme pro vaši lepší informovanost náš bulletin, který
zachycuje minulé i budoucí dění ve škole. Srdečně Vás zveme na tradiční
Adventní tvoření a na jiné akce našeho souškolí. Rozhodli jsme se používat
Komens, což je další platforma aplikace Bakaláři. Máme totiž za to, že omlouvání
vašich dětí i vzájemné informování se ještě více zpřehlední a zjednoduší právě
prostřednictvím této aplikace.
Děkuji vám za spolupráci a přeji krásné a klidné prožití adventní doby.
Mgr. Jiří Vojáček, ředitel školy
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Adventní tvoření
Žehnání adventních věnců ve třídách
Adventní duchovní obnova pro učitele
Adventní třídní bohoslužba (9. A)
Možná přijde Mikuláš…
Adventní třídní bohoslužba (8. A)
Adventní koncert BiGy pro CZŠ, kostel PM
Sběr papíru
Zdobení vánočních stromečků, ZOO Dvůr
Králové n. L. (1. – 5. tř.)
Předvánoční mše svatá, KDS
Vánoční prázdniny
Tříkrálová sbírka
Sběr papíru
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10. 1.
14., 21., 28. 1.
24. 1. – 30. 1.
30. 1.
31. 1.
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Workshop s Michalem Horákem
Bruslení (1., 2., 5. tř.)
Lyžařský výcvikový kurz
Výpis vysvědčení
Pololetní prázdniny

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.

SPONZORSKÉ DARY - PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme rodičům, kteří svým finančním darem přispěli ke zkvalitnění výuky,
k realizaci projektů nebo k pořízení společné četby pro žáky naší školy. Také
děkujeme za hmotné dary v podobě výtvarných potřeb nebo herních prvků.

OBJEVITELSKÉ SOBOTY
Dovolujeme si vás oslovit s nabídkou Centra pro talentovanou mládež ve
spolupráci s NIDV a naším Biskupským gymnáziem. Pod vedením lektorů si děti
mohou vyzkoušet tvoření, chemické pokusy, 3D modelování, historicky
badatelskou činnost a mnoho dalšího. Vybrané projekty jsou pro děti připravené
v angličtině. Více o této nabídce se dozvíte na https://www.ctmacademy.cz/objevitelske-soboty a pro více informací sledujte náš web
http://www.czshk.cz/#co-je-noveho, kde v prosinci zveřejníme vše o
připravovaném jarním semestru.
Mgr. Helena Nerudová

SLOVO SPIRITUÁLA
Vážení rodiče, milí žáci, přeji všem poklidné prožití adventních a vánočních dnů.
Budu moc rád, když se setkáme třeba na předvánoční mši svaté v katedrále sv.
Ducha a to 20. prosince v 8.15 h, nebo na Štědrovečerní mši svaté 24. prosince v
kostele Nanebevzetí Panny Marie v 16.00 h. Požehnané svátky!
Bc. Th. Petr Zadina

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Stalo se již tradicí, že děti z 1. a 2. oddělení ŠD vyrábějí draky. Sice nelétají, ale
zdobí pár týdnů školní chodby. Celá družina se již několik let zapojuje do
projektu Recyklohraní. Tentokrát děti tvořily vlastní recyklační zpravodaj.
Všichni se už těšíme na Advent a Vánoce.
Mgr. Zuzana Duffková

