
Akce uskutečněné ve školním roce 2008/2009 
 
 
září 1. 9.(po) slavnostní zahájení školního roku 
  stužkování prvňáčků 
 1. 9.(po) třídní schůzka 1. tříd   
 9.9.(út) exkurze do spalovny Malešice(EV) 6.+8.tř. 
 17.9.(st) výstava fotografií k r.1968 na Václavském  
  náměstí (D) 9.třída 
 17.9.(st) třídní schůzky 
 22. – 24.9.(po-st) zážitkový kurs 6.třídy (Račice n/Berounem 

24.9.(st) testy SCIO – AJ 7., 8. a 9.tř. 
říjen 1.10.(st) zahájení práce kroužků 
 9.10.(čt) zahájena praxe studentů DV na ped.f. UK 
  (u Petry Martincové) 
 10.10.(pá) turnaj v malé kopané o pohár Prahy 6   
  žáci 6.a 7.tř. 
 13. – 17.10. týden francouzské kuchyně 
 15.10.(st) návštěva muzea MHD – 2. a 3.tř. 
 16.10.(čt) turnaj v malé kopané o pohár Prahy 6   
  žáci 8. a 9.tř. 
 23.10.(čt) beseda na téma vojenské mise v zahraničí 
  (multikulturní výchova) – 2.stupeň 
 24.10.(pá) filmové představení Kozí příběh 
  4., 5., 7.třída 
 27.10. a 29.10.(po a st) podzimní prázdniny 
 28.10.(út) Státní svátek 
 
listopad  6.11.(čt) Den vědy a techniky – 3. – 9.tř 
 12.11.(st) pedagogická rada  
 12.11.(st) třídní schůzky 
 14.11.(pá) exkurze na Pražský hrad a divadelní 

představení Lucerna - 7. a 8.tř. 
 17.11.(po) Státní svátek 
 24.11.(po) turnaj ve florbalu – chlapci 6. a 7.tř. 
 26.11.(st) konzultace s rodiči Riverside School 
 26.11.(st) Den otevřených dveří v tělocvičně 
 
prosinec 1.12.(po) focení dětí na fotoročenku – 1.,5.,9.tř. 
 1. – 5.12. týden italské kuchyně 
 5.12.(pá) mikulášská obchůzka – 1. - 3.tř. 
 15.12.(po) vánoční trhy, vánoční program pro rodiče 
 17.12.(st) div. představení Sněhová královna-2.,3.tř. 
 17.12.(st) výstava Betlémů – 4., 5., 7.tř. 
 18.12.(čt) film.představení Tobruk – 2.st. 
 18.12.(čt) výstava Betlémů – 2. a 3.tř. 
 18.-19.12. nocování ve škole – 7.tř. 
 19.12(pá) třídní vánoční besídky 
 22.12. – 2.1.09 vánoční prázdniny 



leden 5.1.(po) začátek výuky 
 5. – 16.1. bruslení na školním hřišti 
 12. – 16.1. talentové zkoušky na střední školy 
 15. – 31.1. talentové zkoušky na konzervatoř 
 19.1.(st) pedagogická rada 
 21.1.(st) obvodní kolo MO ZŠ – D.Gulková 5.tř. 
 21. a 22.1.(st a čt) zápis do 1. třídy 
 29.1.(čt) předávání vysvědčení: 
  1.tř. – v divadle Brodway 
  2.tř.– celodenní hra s úkoly v budově školy 
  3.tř. – v Muzeu voskových figurín 
  4. a 5.tř. – ve Strahovském klášteru 
  6.tř. – v Národním muzeu 
  7.tř. – při turnaji v bowlingu 
  8.tř. – na Petřínské rozhledně 
  9.tř. – v Muzeu policie 
 30.1.(pá) pololetní prázdniny 
 
únor 7. – 14.2. lyžařský výcvikový kurz -6. až 9.tř. 
 10.2.(út) Národní muzeum – 4. až 9.tř. 
 11.2.(st) výstava Jak se točilo Fimfárum – 4. až 9.tř. 
 11.2.(st) zápis do 1.třídy – náhradní termín 
 16.2.(po) vernisáž VV kroužku ZŠ a MŠ 
 18.2.(st) konzultace s rodiči Riverside School 
 20.2.(pá) šk. kolo M soutěže Pythagoriada – 6. a 7.tř. 
 24.2.(út) přivítání dětí z MŠ ve škole - masopust 
 
březen 2. – 8.3. jarní prázdniny  
 10.3. Muzeum Karlova mostu – 2.a 3.tř. 
 11.3. představení Renesanční vojenství 
 16.3. představení Jak se dělá divadlo–2.a 3.tř
 17.3. hudební pořad A pořád se hraje 
 18.3. začátek kurzu plavání – 2. a 3.tř. 
 21. – 28.3. škola v přírodě – 2.a 3.tř. 
   
duben 30.3. – 3.4. týden ruské kuchyně 
 3.4.(pá) návštěva předškoláků z MŠ ve škole 
 6.4.(po) výroba sádrových masek – celoškolní 
  projekt  
 7.4.(út) vycházka do Prahy – 2.tř.( projekt) 
 9. a 10.4.(čt a pá) velikonoční prázdniny 
 13.4.(po) velikonoční pondělí 
 15.4.(st) Muzeum Karlova mostu – 4. a 5.tř. 
 21.4.(út) návštěva veřejné knihovny – 2.třídy 
 22.4.(st) výstava motýlů (Fata Morgana) – 6.a 7.tř. 
 22.4.(st) pedagogická rada 
 22.4.(st) třídní schůzky 
 22.4. – 7.5. 1. kolo přijímacích zkoušek na střední 
  veřejné školy 
 29.4.(st) fotografování tříd školy 



 
 
květen 1.5.(pá) Státní svátek 
 5.5.(út) fotbalový turnaj McDonalds Cup–4. a 5.tř. 
 7.5.(čt) geologická vycházka do Prokopského údolí 
  8. a 9.třída 
 8.5.(pá) Státní svátek 
 12.5.(út) beseda o poruchách příjmu potravy-bulimie 
  7.třída 
 13.5.(st) plavba Pražskými Benátkami – 4.a 5.třída 
 14.5.(čt) exkurze do vazební věznice v Hradci  
  Králové v rámci programu prevence  
  sociálně patologických jevů – 7., 8. a 9.tř. 

16.5.(so) Slavnost květů 
19.5.(út) matematická soutěž Šikulka – 4.třída 

 20.5.(st) konzultace s rodiči Riverside School 
 21.5.(čt) exkurze do psychiatrické léčebny Bohnice 
  v rámci programu prevence sociálně  
  patologických jevů – 7., 8. a 9.tř. 
 22.5.(pá) beseda s propuštěným vězněm–7., 8. a 9.tř. 
 23. – 30.5. škola v přírodě – 4. a 5.třída 
 29.5.(pá) beseda o poruchách příjmu potravy-bulimie 
  8. a 9.třída 
 
červen 1.6.(po) oslava Dne dětí – bowling 
 4.6.(čt) beseda na téma agresivita ve společnosti  
  a rodině – 8. a 9.třída 
 5.6.(pá) ředitelské volno 
 8. – 12.6. závěrečné zkoušky dětí z Riverside School 
 9.6.(út) beseda na téma trestní odpovědnost 
  6. a 7.třída 
 15. – 19.6. školní výlety 
 17.6.(st) pedagogická rada 
 18.6.(čt) 1.ročník akce Lysolajský běh 
 24.6.(st) setkání budoucích prvňáčků, jejich rodičů 
  a paní učitelky 
 26.6.(pá) vysvědčení 
 29. a 30.6.(po,út) ředitelské volno 
  
 
 1.7.(st) – 31.8.(po) hlavní prázdniny 
  
 
 1.9.(út) začátek školního roku 2008/2009 
 
 


