Akce uskutečněné ve školním roce 2016/2017
září

5.9.(po)
5.9.(po)
15.9.(čt)
20.9.(út)
20.9.(út)
21.9.(st)
22.9.(čt)
28.9.(st)
29.9.(čt)
30.9.(pá)

slavnostní zahájení školního roku
stužkování prvňáčků
informační schůzka 1. třídy
zážitkový kurz 6.třídy
turnaj ve fotbalu dívek 3. a 4.třídy
divadelní představení v rámci KMD
dopravní výchova s městskou policií – 1.tř.,2.A a 2.B
informační třídní schůzky
Státní svátek
ekoprojekt vykopávání a pečení brambor – 5.B
ekoprojekt vykopávání a pečení brambor – 3. a 6.třída

říjen

3.10.(po)
4.10.(út)
10.10.(po)
11.10.(út)
12.10.(st)
13.10.(čt)
21.10.(pá)
21.10.(pá)
24.10.(po)
25.10.(út)
26. a 27.10.(st a čt)
28.10.(pá)
31.10.(po)

zahájení práce kroužků
prezentace SŠ Artecon v 9.třídě
turnaj ve fotbalu – vybraní žáci 8. a 9. třídy
ekoprojekt vykopávání a pečení brambor – 2.A
turnaj ve fotbalu – vybraní žáci 6. a 7. třídy
prezentace SŠ gastronomie a hotelnictví v 9.třídě
divadlo v anglickém jazyce – 7.třída
hokejbal na Palmovce – žáci VP sportovní hry
návštěva chrámu sv. Víta – 3.třída
halloweenská party - družina
podzimní prázdniny
Státní svátek
návštěva výstavy Designblok v rámci VV – 9.třída

listopad

4.11.(pá)
9.11.(st)
15.11.(út)
15.11.(út)
17.11.(čt)
24.11.(čt)
24.11.(čt)
25.11.(pá)
25.11.(pá)
27.11.(ne)

turnaj ve florbalu výběr 8. a 9.třídy
exkurze v Ústavu experimentální botaniky AV – 2.B
přednáška organizace GreenLife o ochraně pralesů – celá škola
turnaj ve florbalu výběr 6. a 7.třídy
Státní svátek
pedagogická rada
třídní schůzky
divadelní představení 0šklivé káčátko – 1.třída, 2.A a 2.B
prohlídka Staroměstské radnice – 3.třída
vystoupení školního pěveckého sboru a kroužku hry na ukulele při
rozsvěcení vánočního stromu v Lysolajích
návštěva Freestyle Parku – 7.třída
školní kolo dějepisné olympiády – 8.třída

28.11.(po)
28.11.(po)

prosinec 1.12.(čt)
2.12.(pá)
5.12.(po)
5.12.(po)
8.12.(čt)
8.12.(čt)
8.12.(čt)
9.12.(pá)
16.12.(pá)
16.12.(pá)

divadelní představení Putování do Betléma – 2.B
vystoupení školního pěveckého sboru U Písecké brány
Mikulášská nadílka
návštěva Jump Parku v rámci TV – 8.třída
turnaj ve florbalu – vybraní žáci 5.třídy
vystoupení školního pěveckého sboru na Staroměstském nám.
školní kolo olympiády v anglickém jazyce – zájemci z 9.třídy
návštěva Jump Parku v rámci TV – 5.B
návštěva Jump Parku v rámci TV – 5.A
prohlídka chrámu sv. Víta – 2.B

19.12.(po)
21.12.(st)
22.12.(čt)
23.12.(pá) – 2.1.2017(po)

vánoční trhy a program pro veřejnost
nocování ve škole – 5.B a 3.třída
vánoční besídky ve třídách
vánoční prázdniny

leden

3.1.2017(út)
12.1.(čt)
12.1.(čt)
13.1.(pá)
15.1.(ne)
16.1.(po)
16.1.(po)
17.1.(út)
18.1.(st)
19.1.(čt)
23.1.(po)
24.1.(út)
25.1.(st)
26.1.(čt)
31.1.(út)

začátek výuky
schůzka pro zájemce o 1. třídu
zhlédnutí korejského loutkového divadla – 2.B
projekt v anglickém jazyce Mezinárodní kulturní den – celá škola
utkání ve fotbale s Riverside School – výběr dívky z 2. a 3.třídy
turnaj v přehazované – výběr dívky 6. třídy
obvodní kolo dějepisné olympiády– vybraní žáci
tématické vyučování venku (ČJ a PŘ) – 5.B
turnaj v přehazované – výběr dívky 7. třídy
pedagogická rada
přednáška a ukázka 1.pomoci (Helpík) – 5.A a 5.B
soutěž v anglickém jazyce – vybraní žáci 8.třídy
návštěva výstavy Zdeňka Buriana – 7.třída
turnaj ve fotbale – výběr chlapci z 1.a 2.třídy
předávání pololetního vysvědčení
1.tř. – Anežský klášter
2.A – Národní technické muzeum
2.B – Podmořský svět
3. až 7.tř. – bruslení
8. a 9.tř. – filmové představení

únor

1.2.(st)
1.2.(st)
3.2.(pá)
6.2.(po) – 12.2.(ne)
14.2.(út)
16.2.(čt)
22.2.(st)
22.2.(st)
24.2.(pá)
26.2.(ne) – 5.3.(ne)
27.2.(po)
28.2.(út)

halový pětiboj všestrannosti – výběr žáků školy
návštěva výstavy Zdeňka Buriana – 4.třída
pololetní prázdniny
jarní prázdniny
divadelní představení Robin Hood (Minor) – 2.A
školní kolo Pythagoriády – zájemci ze 4. – 8.třídy
divadelní představení Princ Bajaja – 3.třída
matematická soutěž Pangea – zájemci z 5. – 9.třídy
obvodní kolo olympiády v anglickém jazyce – vybraní žáci
lyžařský výcvik ve Strážném – 5. až 9.třída
vernisáž výstavy školního výtvarného kroužku
návštěva výstavy škol. výt. kroužku – 2.A, 3.tř., 4.tř., 5.B

březen

1.3.(st)
5.3.(ne)
6.3.(po)
8.3.(st)
10.3.(pá)
13.3.(po)
14.3.(út)
16.3.(čt)
16.3.(čt)
22.3.(st)
23.3.(čt)
23.3.(čt)
25.3.(so)
28.3.(út)

představení anglického divadla – 3. až 6.třída
vystoupení školního pěveckého sboru na vítání občánků Lysolaje
divadelní představení Ronja dcera loupežníka – 1.třída
turnaj ve vybíjené chlapců - výběr ze 4. a 5.třídy
turnaj ve vybíjené dívek - výběr ze 4. a 5.třídy
návštěva filmového festivalu Jeden Svět – 3., 4. a 7.třída
návštěva filmového festivalu Jeden Svět – 8.třída
divadelní představení Divadlo (Minor) – 2.A
návštěva filmového festivalu Jeden Svět – 9.třída
literární soutěž Čtení mě baví – vybraní žáci 2. a 3.tř.
návštěva akce Den Velké Británie – 9.třída
lesnická soutěž na ČZU – vybraní žáci 7.třídy
trénink rugby v International School of Prague – zájemci z 5.třídy
návštěva Riverside School v rámci projektu Žurnalista – 5.třídy

29.3.(st)
30.3.(čt)

zahájení výuky plavání – 3.třída
divadelní představení v německém jazyce – výběr žáků 7. – 9.třídy

duben

3.4.(po)
4.4.(út)
4.4.(út)
4.4.(út)
5.4.(st)
12.4.(st)
13.4.(čt)
14.4.(pá)
17.4.(po)
20.4.(čt)
20.4.(čt)
21.4.(pá)
24.4.(po)
25.4.(út)
25.4.(út)
25.4.(út)
26.4.(st)

ekoprojekt setí obilí – 2.B
obvodní kolo matematické olympiády– vybraní žáci
divadelní představení Sněhová královna(Minor) – 2.A
zápis do 1.třídy
zápis do 1.třídy
ekoprojekt orání, setí, sázení – 5.A
velikonoční prázdniny
Státní svátek
velikonoční pondělí
pedagogická rada
třídní schůzky
vycházka k jehňátkům
dopravní výchova – 1.tř., 2.A, 2.B, 3.tř.
dopravní výchova – 4.třída
návštěva Úřadu práce v rámci profesní přípravy – 8.třída
zápis do 1.třídy pro žáky zahraničních škol a náhradní termín
dopravní výchova – 5.A, 5.B

květen

30.4.(ne)-7.5.(ne)
1.5.(po)
8.5.(po)
10.5.(st)
11.5.(čt)
12.5.(pá)
13.5.(so)
14.5.(ne) – 20.5.(so)
15.5.(po)
17.5.(st)
17.5.(st)
19.5.(pá)
22.5.(po) – 28.5.(ne)
24.5.(st)
25.5.(čt) – 27.5.(so)
30.5.(út)
30.5.(út)
31.5.(st)

škola v přírodě – 1.tř., 2.A, 4.tř., 5.A
Svátek práce
Státní svátek
atletický trojboj na stadionu ČZU – celá škola
fotografování tříd a školy
přednáška organizace GreenLife o ochraně korál.útesů – celá škola
Slavnost květů
jazykově poznávací zájezd do Velké Británie – zájemci z 5. až 9.tř.
výuka na školní zahradě – hmyz – 6.třída
exkurze do laboratoří ČZU – botanika - 7.třída
branný závod Battlefield – vybraní žáci
výstava Pravěká Praha (Muzeum hl. m. Prahy) – 3.třída
škola v přírodě – 2.B, 5.B
divadelní představení Demokracie (Minor) – 2.A
zážitkový kurz s angličtinou – 6.třída
Ekoexkurze – 8. a 9.třída
outdoorová matematika - 6. a 7.třída
divadelní představení Zahrada (Minor) – 1.třída

červen

29.5.(po) – 15.6.(čt)
1.6.(čt)
1.6.(čt)
2.6.(pá)
6.6.(út)
6.6.(út)
6.6.(út)
7.6.(st)
8.6.(čt)
9.6.(pá)

závěrečné zkoušky dětí ze zahraničních škol
oslava Dne dětí – bowlingový turnaj
Čaj o páté – zážitky z Velké Británie
oslava Dne dětí – bowlingový turnaj
divadelní představení Jeníček a Mařenka – 2.A, 2.B a 5.B
ekoprojekt chování ovcí – 1.třída
přednáška o právním povědomí o sociálních sítích – 8. a 9.tř.
závěrečná lekce výuky plavání – 3.třída
Lysolajský běh
ekoprojekt chování ovcí – 2.B

12.6.(po)
13.6.(út)
13.6.(út)
14.6.(st)
15.6.(čt)
16.6.(pá) – 25.6.(ne)
19.6.(po)
20.6.(út)
22.6.(čt)
23.6.(pá)
26.6.(po)
27.6.(út)
28.6.(st)
29.6.(čt)
30.6.(pá)

ekoprojekt chování ovcí – 5.A
zážitková návštěva právnické fakulty – 9.třída
návštěva fotografií v rámci výuky VV – 8.třída
ukázka výcviku policejních koní a psů – 1.stupeň
prezentace absolventských prací žáků 9.třídy
poznávací zájezd do rumunského Banátu – zájemci z 5. – 9.tř.
vernisáž výstavy školního výtvarného kroužku
prohlídka divadla Hybernia – 3.třída
pedagogická rada
výlet do Nového Města nad Metují a Kuksu – 8. a 9.třída
neformální setkání budoucích prvňáčků s paní učitelkou 1.A
výlet na Český Šternberk a do Vlašimi – 7.třída
neformální setkání budoucích prvňáčků s paní učitelkou 1.B
slavnostní závěrečné ukončení školy, vyhlášení třídy roku,
osobnosti roku, hodnocení absolventských prací a rozloučení
s deváťáky
vysvědčení

1.7.(so) – 1.9.(pá)
4.9.(po)

hlavní prázdniny
začátek školního roku 2016/2017

