AKCE USKUTEČNĚNÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007
září

4. 9.

19. 9.
20. 9.
28. 9.
29. 9.

slavnostní zahájení školního roku, celá škola
stužkování prvňáčků
třídní schůzka 1. tříd
třídní schůzka 2. a 3. třídy
zahradní party (neformální setkání
rodičů a žáků s učiteli)
divadelní představení v angličtině 3. – 6. třída
třídní schůzky
Státní svátek
ředitelské volno

2.10.
4.10.
13.10.

zahájení práce kroužků
Světový den zvířat
návštěva žáků 9. třídy IPS Úřadu práce

16.10.

program k vyhlášení oceněných dětí 1.st.
ve výtvarné, fotografické a literární soutěži Žijeme tady
společně, pořádané Nadací na ochranu zvířat
turnaj v ping-pongu (vybraní žáci 8. a 9.tř.)
turnaj v malé kopané (vybraní žáci 8. a 9.tř.)
návštěva cirkusu Praga
2., 3., 4. tř.
podzimní prázdniny
pořad Muzikohraní 2. +3.tř.

4. 9.
7. 9.
13. 9.

říjen

18.10.
19.10.
25.10.
26.10. – 27.10.
31.10.

listopad

7.11.
14.11.
17.11.
21.11.
29.11.

prosinec

5.12.
7.12.
15.12.

18.12.
19.12.
21.12.
21.-22.12.
22.12.
23.12. 2006 – 2.1. 2007

divadelní předst. Alenka v kraji divů 1.stupeň
hudební pořad Pořád se něco hraje - všechny děti
pedagogická rada
Státní svátek
konzultace s rodiči žáků z Riverside school
hudební pořad Létající bubny 4. - 9. třída
třídní schůzky

Mikuláš ve škole 1.st.
filmové představení
2.st.
výtvarná dílna
Ruční výroba notýsku a přebalu
z papíru zdobeného škrobovými barvami
4., 5., 6., 7.tř.
vánoční trhy a vánoční program pro veřejnost
ve škole
schůzka dětského parlamentu
kino Oko – přednáška Sexuální výchova 8. a 9.tř.
nocování ve škole 4.třída
vánoční besídky ve třídách
vánoční prázdniny

leden

3. 1.
15. 1.
17. a 18.1.
23. 1.
24. 1.
31. 1.

únor

19.2. – 25.2.
27.2.
28.2.

ředitelské volno
pololetní prázdniny
zápis do 1.třídy – náhradní termín
projekt:vlastivěda dram.výchovou-Pověst o Golemovi,
Doba Rudolfa II.
4. třída
návštěva expozic Národního muzea+výstavu Lovci mamutů
2. stupeň
jarní prázdniny
masopust v mateřské škole
termín odevzdání přihlášek na střední veřejné školy

6.3.
9.3.
13.3.
15.3.
18.3. – 25.3.
21.3.

pořad Jak válčili husité (agentura Pernštejni)
celá škola
návštěva předškoláků z mtš v 1. třídě
přednáška na téma o škodlivosti kouření 3.-9.třída
žákovský parlament
lyžařský výcvik žáků 7. a 8.třídy
exkurze v bance 9.třída

1.2.
2.2.
7.2.
15.2.
15.2.

březen

začátek výuky
talentové zkoušky na střední školy
zápis do 1. třídy
pedagogická rada
prezentace taneční skupiny B.D.S.taneční akademie
( HIP HOP)
pololetní vysvědčení (netradiční předávání)
1. třída – společně oslavili s dětmi z mateřské školy
2. a 3. třída – předávání v muzeu voskových figurín
4. třída – tajný výlet s předáním vysvědčení
5. třída – předávání v Staroměstské mostecké věži
7. třída – předávání na Pražském hradě s prohlídkou
6., 8. a 9. třída – oslava v kině Flora
9. třída navíc k vysvědčení obdržela výstupní hodnocení

duben

4. – 5.4.
5. 4. – 6. 4.
9. 4.
12. 4.
16. – 20.4.
17. 4.
18. 4.
18. 4.
19. 4.
20. 4.
23. 4.
26. 4.
30. 4.

květen

1.5.
2.5.
7.5.
8.5.
12.5.
14.5.
15.5.
18.–24.5.
28.5.
28.5.

červen

1. 6.
1. 6.

5. a 6.6.
11. – 22.6.
14.6.
19.6.
20.6.
20.6.
20.6.
21.6.
22.6.
26.6.
28.6.
29.6.

zápis do mateřské školy
velikonoční prázdniny
velikonoční pondělí
návštěva žáků 8. třídy IPS Úřadu práce
škola v přírodě
1. a 5.třída
pedagogická rada
třídní schůzky
návštěva botanické zahrady - výstava exotických motýlů
6. a 7.třída
literárně-výtvarný projekt – výroba knihy
návštěva botanické zahrady - výstava exotických motýlů
4.třída
1. kolo přijímacích zkoušek na střední veřejné školy
návštěva botanické zahrady - výstava exotických motýlů
2. a 3.třída
ředitelské volno

Státní svátek
třídní schůzka 1. a 5.třídy
ředitelské volno
Státní svátek
Slavnost květů
akce projektu Ekoškola (ekotým 7. a 8. třída)
výlet do Perníkové chaloupky (mat. škola a 1.třída)
2., 3. a 4.třída
škola v přírodě
fotografování tříd
projekt DV: Prevence úrazu a první pomoc
4.třída

Den dětí – hry, soutěže
malý rockový festival – koncert skupin BLACK STONES
LOW BATTERY
NEON BLACK
projekt na téma Život v Brazílii
3. – 9.třída
plavecký výcvik
2., 3., 4.třída
výlet do Pivovarského muzea v Plzni
9.třída
pedagogická rada
výlet na Kokořín
1. a 5. třída
výlet do Českého ráje
8. třída
třídní schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
výlet do Kutné Hory
6. a 7. třída
turnaj ve fotbalu
4. – 9. třída
ukázky práce a techniky hasičů celá škola
slavnostní ukončení školního roku,
rozloučení s deváťáky
vysvědčení

