Akce uskutečněné ve školním roce 2009/2010
září

1. 9.(út)
1. 9.(út)
2.-17.9.
18.9.(pá)
23. – 25.9.
24.9.(čt)
28.9.(po)

říjen

listopad

1.10.(čt)
7.10.(st)

slavnostní zahájení školního roku
stužkování prvňáčků
třídní schůzka 1. tříd
příprava oslav 75.výročí založení školy
oslavy 75.výročí založení školy
zážitkový kurz 6.třídy (Písek)
třídní schůzky
Státní svátek

7.10.(st)
9.10.(pá)
22.10.(čt)
22.10.(čt)
23.10.(pá)
26.10. a 27.10.(po a út)
28.10.(st)
29.10. a 30.10.(čt a pá)

zahájení práce kroužků
exkurze do pracovního tábora Vojna v Příbrami
(preventivní program a výuka dějepisu) - 8. a 9.tř.
turnaj v malé kopané o pohár Prahy 6 žáci 6.a 7.tř.
zahájena praxe studentů DV ped.f. UK ve 4.tř.
třídní schůzka 4.třídy
zasedání školské rady
výlet do Mníšku pod Brdy – 1. a 3.třída
ředitelské volno
Státní svátek
podzimní prázdniny

2.11.(po)
5.11.(čt)
6.11.(pá)
9.11.(po)
9. – 13.11.
10.11.(út)
12.11.(čt)
17.11.(út)
19.11.(čt)
19.11.(čt)
19.11.(čt)
26.11.(čt)
26.11.(čt)
27.11.(pá)

výstava Planeta Země (Národní muzeum) – 5.tř.
kurz Čtením a psaním ke kritic. myšlení – ped.sbor
Den vědy a techniky – projektový den - 4.-9.tř.
prezentace tříd ke Dnu vědy a techniky – 4.-9.tř.
týden rakouské kuchyně
projekt pohádkové dopoledne - Buzení Šípkové Růženky1.třída
praxe studentů ped.fakulty UK
Státní svátek
Kouzelné představení – 1.stupeň
pedagogická rada
třídní schůzky
představení Obrazy z války třicetileté (celá škola)
konzultace s žáky a rodiči zahraničních škol
vlastivědná vycházka do Prahy – 3.třída

prosinec 1.12.(út)
2.12.(st)
3.12.(čt)
4.12.(pá)
8.12.(út)
9.12.(st)
11.12.(pá)
15.12.(út)
17.12.(čt)

praxe studentů ped.fakulty UK
exkurze do Židovského muzea – 4.třída
kurz Čtením a psaním ke kritic. myšlení – ped.sbor
Mikulášská nadílka – 1.stupeň
focení na fotoročenky – 1., 5. a 9.třída
vystoupení pěveckého sboru žáků naší školy
na Staroměstském náměstí
výlet do skanzenu v Přerovu nad Labem – 4., 5., 6. a 7.tř.
nocování ve škole – 2.třída
den otevřených dveří
vánoční trhy
vánoční program pro veřejnost – vystoupení žáků školy
představení Divadélka Romaneto

18.12.(pá)
21. a 22.12.(po a út)
23.12.(st) – 3.1.10(ne)

vánoční besídky ve třídách
ředitelské volno
vánoční prázdniny

4.1.(po)
7.1.(čt)
2. – 15.1.
14.1.(čt)
15. – 31.1.
18.1.(po)
19. a 20.1.(út a st)
21.1.(čt)
27.1.(st)
28.1.(čt)

29.1.(pá)

začátek výuky
schůzka pro zájemce o 1. třídu
talentové zkoušky na střední školy
kurz Čtením a psaním ke kritic. myšlení – ped.sbor
talentové zkoušky na konzervatoř
představení Zpátky do Evropy – 4. až 9.třída
zápis do 1. třídy
pedagogická rada
exkurze do Městské knihovny – 4. a 5.třída
předávání vysvědčení
1.třída – slavnost ve škole
2.třída – na „pláži“ ve škole
3.třída – v Muzeu pověstí
4.třída – slavnost ve škole
5.třída – po filmovém představení
6.třída – ve škole
7.třída – v Divoké Šárce
8.třída – ve Schwarzenberském paláci
9.třída – po filmovém představení
pololetní prázdniny

únor

3.2.(st)
10.2.(st)
10.2.(st)
15. – 19.2.
15.2.(po)
18.2.(čt)
18.2.(čt)
21.- 26.2.
23.2.(út)

exkurze do léčebny v Bohnicích – 7.třída
zápis do 1.třídy – náhradní termín
třídní schůzka 6.třídy
týden skandinávské kuchyně
vernisáž výtvarného kroužku MŠ a ZŠ Lysolaje
návštěva výstavy prací výtv.kroužku – 1.,2.,3.,4.,5.tř.
konzultace s žáky a rodiči zahraničních škol
jazykový výjezd žáků ZŠ do Velké Británie – 5. až 9.tř.
koncert Pražské komorní filharmonie – 2., 4. a 5.třída

březen

4.3.(čt)
8. – 14.3.(po–ne)
18.3.(čt)
18.3.(čt)

projekt pohádkové dopoledne – Červená Karkulka – 1.tř.
jarní prázdniny
film. projekt Jeden svět – 4.třída
kurz Čtením a psaním ke kritic. myšlení – ped.sbor

duben

1. a 2.4.(čt a pá)
5.4.(po)
14.4.(st)
20.4.(út)
21.4.(st)
22.4.(čt)
22.4.(čt)
22.4. – 7.5.
23.4.(pá)
27.4.(út)
27.4.(út)

velikonoční prázdniny
velikonoční pondělí
planetárium – pozorování oblohy – 5. a 6. třída
anglické divadlo – 5.třída
cyklistické závody – 2.třída
pedagogická rada
třídní schůzky
1. kolo přijímacích zkoušek na střední veřejné školy
Královskou cestou – vycházka do Prahy - 3.třída
matematická soutěž Šikulka – 4.třída
McDonalds cup – 4. a 5.třída

leden

květen

28.4.(st)
29.4.(čt)
30.4.(pá)

McDonalds cup – FINÁLE - 4. a 5.třída
fotografování tříd
návštěva knihovny na Suchdole – 3.třída

4.5.(út)

18.5.(út)
19.5.(st)
19.5.(st)
20.5.(čt)
20.5.(čt)
21.5.(pá)
23.5.-29.5.
28.5.(pá)
31.5.(po)

vernisáž výstavy Švýcarskem po stopách změn klimatu
+ den švýcarské kuchyně
Slavnost květů – vystoupení dětí
pro veřejnost - výstava Švýcarskem po stopách změn klimatu
beseda se švýcarskou studentkou – 4.-9.třída
anglické divadlo – 6. a 7.třída
návštěva městské knihovny – 8. a 9.třída
kurz Čtením a psaním ke kritic. myšlení – ped.sbor
konzultace s žáky a rodiči zahraničních škol
prohlídka prostor Vyšehradu 4. a 5.třída
škola v přírodě v Nové Vsi n/Nisou – 1. a 3.třída
návštěva technické knihovny – 8.a 9.třída
div.představení Tristan a Isolda – 7. a 8.třída

30.5.-5.6.
1.6.(út)
2.6.(st)
4.6.(pá)
7. – 11.6.
9.6.(st)
11.6.(pá)
15. a 16.6.(út, st)
14.6.-18.6.
16.6.(st)
17.6.(čt)
17.6.(čt)
18.6.(pá)
22.6.(út)
23.6.(st)
24.6.(čt)
25.6.(pá)
25.6.(pá)
25.6.(pá)
28.6.(po)
29.6(út)
30.6.(st)

škola v přírodě v Štědroníně u Písku – 5.třída
oslava Dne dětí – bowlingový turnaj 2.stupeň
oslava Dne dětí – bowlingový turnaj 1.stupeň
vycházka do Prahy (Prašná brána, Muzeum čokolády) 4.třída
závěrečné zkoušky dětí ze zahraničních škol
projekt „Africký den“ – 6.třída
představení Zlatá sušenka v Dejvickém divadle – 1. ,2. ,3.tř.
turistický výlet (Kozárovice) – 7.třída
týden řecké kuchyně
výlet (Červený Újezd) – 1. a 3.třída
Lysolajský běh
pedagogická rada
vycházka na Pražský hrad – 4.třída
exkurze na letiště v Ruzyni – 3., 4., 5., 7., 8., 9.třída
exkurze na letiště v Ruzyni – 2. a 6.třída
prezentace absolventských prací žáky 9.třídy
koncert PKF (úryvky z Carmen) – 2., 4. a 5.třída
pěší výlet na Okoř – 6.třída
výlet do okolí – 9.třída
akce „hra na Hrad“ – 4.třída
rozloučení s deváťáky
vysvědčení

1.7.(čt) – 31.8.(út)

hlavní prázdniny

1.9.(st)

začátek školního roku 2010/2011

15.5.(so)

červen

