
Akce uskutečněné ve školním roce 2010/2011 
 
 
 

 
září 1. 9.(st) slavnostní zahájení školního roku 
  stužkování prvňáčků 
 1. 9.(st) třídní schůzka 1. tříd   
 16.9.(čt) zahradní party (neformální setkání rodičů a žáků s učiteli) 
 23.9.(čt) třídní schůzky 
 27.9.(po) ředitelské volno 
 28.9.(út) Státní svátek 
 30.9.(čt) exkurze na ČZU do stájí a meteostanice – 2.třída 
 30.9.(čt) kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení – ped. sbor 

 
 

říjen 4.10.(po) zahájení práce kroužků 
 4.10.(po) turnaj v malé kopané o pohár Prahy 6 – žáci 6. a 7.třídy 
 6.10.(st) představení Sněhurka v Dejvickém divadle – 1., 2. a 3.třída 
 6.10.(st) turnaj v malé kopané o pohár Prahy 6 – žáci 8. a 9.třídy 
 14.10.(čt) exkurze na Pražský hrad – 6. a 7.třída 
 14.10.(čt) kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení – ped. sbor 
 15.10.(pá) kouzelnické představení – 1.stupeň 
 15. – 17.10. „rodinný výlet“(děti +uč.+rodiče) do rekr.stř. Želivka – 3.tř. 
 20.10.(st) seznámení s prací Policie ČR – 1.třídy 
 21.10.(čt) celodenní výlet na zámek Lány – 2.a 4.třída  
 25. a 26.10 (po a út) ředitelské volno 
 27.10.(st) podzimní prázdniny 
 28.10.(čt) Státní svátek 
 29.10.( pá) podzimní prázdniny 
 
 
listopad 3.11.(st) praxe studentů ped.fakulty UK 
 3.11.(st) turnaj ve florbalu – žáci 6. a 7.třídy 
 16.11.(út) dopravní výchova s Policií ČR – 1.třídy 
 16. až 19.11. dějepisná olympiáda – školní kolo – 7., 8.třída 
 17.11.(st) Státní svátek 
 18.11.(čt) představení cirkusu Giroldon 
 18.11.(čt) pedagogická rada 
 18.11.(čt) třídní schůzky 
 19.11.(pá) představení cirkusu Giroldon 
 22. a 24.11. dějepisná olympiáda – školní kolo – 9.třída 
 25.11.(čt) konzultace s žáky a rodiči zahraničních škol 
 25.11.(čt) zámek Loučeň – adventní prohlídka – 2.a 4.třída 
 26.11.(pá) zámek Loučeň – adventní prohlídka – 1. a 3.třída 
 26.11.(pá) exkurze do Národního muzea – 7. a 8.třída 



prosinec 3.12.(pá) mikulášská nadílka – 1.stupeň 
 6. až 9.12. olympiáda v ČJ – školní kolo – 8. a 9.třída 
 9.12.(čt) kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení – ped. sbor 
 16.12.(čt) vystoupení škol.pěveckého sboru na Staroměstském náměstí 
 16.12.(čt) předání lysolaj.znaku (vyrobeného žáky) praž.primátorovi 
 16.12.(čt) návštěva Planetária Praha – 5.třída 
 17.12.(pá) Vánoce s Kulišákem v Dejvickém divadle - 1.,2.,3.třída 
 20.12.(po) vánoční program pro veřejnost, den otevřených dveří 
 20. – 21.12. nocování ve škole – 3.třída 
 21.12.(út) vánoční besídky ve třídách 
 22.12.(st) ředitelské volno 
 23.12.(čt) – 2.1.2011(ne) vánoční prázdniny 
  
 
leden 3.1.(po) začátek výuky 
 5.1.(st) představení „Řím-legionáři, gladiátoři a cézarové“ – 1. až 9.třída 
 6.1.(čt) schůzka pro zájemce o 1. třídu 
 7.1.(pá) muzikál Tři mušketýři – 3.třída 
 7.1.(pá) projekt Rodina, péče o miminko – 1.třídy 
 10.1.(po) exkurze členů žákovského parlamentu do PS PČR 
 13.1.(čt) návštěva dětí z mateř.školy v Úněticích v 1.třídách 
 13.1.(čt) projekt „Živá zahrada“ – pozorování živočichů na školní zahradě + 

výtvarná soutěž  - brkoslav severní – 2.a 3.třída 
 2. – 15.1. talentové zkoušky na střední školy 
 15. – 31.1. talentové zkoušky na konzervatoř 
 17. a 18.1.(po a út) zápis do 1. třídy 
 20.1.(čt) pedagogická rada 
 27.1.(čt) zápis do 1.třídy – náhradní termín 
 31.1.(po) předávání vysvědčení 
  1.A – na Petřínské rozhledně + bludiště, odpoledne s rodiči a dětmi  
  v penzionu Slunečnice  
  1.B - na Petřínské rozhledně + bludiště 
  2.třída – v Městské knihovně + exkurze 
  3.třída – v mateřské školce Lysolaje + pohádkové dopoledne 
  4.třída – v Městské knihovně + exkurze 

5.třída – ve škole + exkurze na ÚMČ Lysolaje, prohlídka kronik 
6.třída – ve škole + společná snídaně ve třídě 
7.třída – po filmovém představení 
8.třída – po filmovém představení  
9.třída – po filmovém představení  

  
únor 4.2.(pá) pololetní prázdniny 
 7.2.(po) – 13.2.(ne) jarní prázdniny 
 17.2.(čt) přednáška o holocaustu – 8. a 9.třída   
 17.2.(čt) konzultace s žáky a rodiči zahraničních škol 
 20.2.(ne) – 27.2.(ne) lyžařský výcvikový kurz v Strážném v Krkonoších  
 21.2.(po) vernisáž výtvarného kroužku paní Zavadilové v sále hasičské zbrojnice 
  (inspirace dějinami umění) 
 23.2.(st)  návštěva výstavy výtvarných prací VV kroužku žáky 1.st.–1. až 3.třída 
 26.2.(so)  vystoupení pěveckého sboru na Vítání občánků v Lysolajích 
 28.2.(po) exkurze s přednáškou a soutěží na Pražském hradě-hra na Hrad-5.třída 



březen 8.3.(út)  kouzelnické představení – „Magie show“ – družina 
 10.3.(čt) kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení – ped. sbor 
 14.3.(po) filmový festival Jeden Svět + procházka Prahou – 5.třída 
 15.3.(út) projekt Keltové – 4.třída 
  praxe studentky Ped.fakulty UK v hodinách AJ 
 
duben 4.4.(po) prohlídka Národního divadla – 5.třída 
 4.4.(po) zajímavá MA-100.hodina – matematicko pohybové hry – 6.třída 
 5.4.(út) Úřad práce – profesní poradenství – 8.třída 
 5.4.(út) výtvarný projekt „Les podle mých představ – 3.třída 
 7.4.(čt) outdoorová matematika – geometrická tělesa v architektuře – 7.třída 
 7.4.(čt) kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení – ped. sbor 
 7.4.(čt) srovnávací testy SCIO – MA, ČJ – 5.třída 
 8.4.(pá) návštěva skleníku Fata Morgana akce Motýli – 6.a 7.třída 
 8.4.(pá) Jak se vyrábí kniha? – exkurze – 1.B 
 8.4.(pá) srovnávací testy SCIO – OSP – 5.třída 
 13.4.(st) návštěva Národního technického muzea – 6. a 7.třída 
 13.4.(st) návštěva knihovny na Suchdole – 4.třída 
 14.4.(čt) pedagogická rada 
 14.4.(čt) třídní schůzky 
 18.4.(po) interaktivní seminář o kyberšikaně – 6.třída 
 18.4.(po) výukový pořad - Čína říše mocného draka – 7.třída 
 20.4.(st) výukový program Dravci a sovy – všichni žáci 
 20.4.(st) vystoupení pěveckého sboru na Staroměstském náměstí 
 21. a 22.4.(čt a pá) velikonoční prázdniny 
 25.4.(po) velikonoční pondělí 
 22.4. – 7.5. 1. kolo přijímacích zkoušek na střední školy 
 28.4.(čt) Mc Donalds Cup – fotbalový turnaj – 4. a 5. třída 
 28.4.(čt) beseda o nemoci zvané „Motýlí křídla“ – 6.a 7.třída 
 
květen 2. – 6.5. škola v přírodě (Křivoklátsko) – 1.A 
 4.5.(st) návštěva Národního technického muzea – 8. a 9.třída 
 4.5.(st) návštěva knihovny na Suchdole-ilustrace dětské literatury– 4.třída 
 6.5.(pá) naučný pořad Pohyblivé obrazy ve Veletržním paláci – 5.třída 
 10.5.(út) fotografování tříd 
 12.5.(čt) Techmania – vědecké show k výuce fyziky a chemie – 5. až 9.tř. 
 14.5.(so) Slavnost květů 
 16. – 18.5. zážitkový kurz – 6.třída 
 16. – 23.5. škola v přírodě – 3.třída 
 19.5.(čt) konzultace s žáky a rodiči zahraničních škol  
 20.5.(pá) Alšův kabinet (Suchdol) – výstava Osobnost Přemysla Pittra 4.tř. 
 25.5.(st) přednáška na téma Trestní odpovědnost – 6. a 7.třída 
 25.5.(st) výuka D a M ve staré Praze – 6.a 7.třída 
 29.5. – 4.6. škola v přírodě – 2.a 4.třída 
 31.5.(út) Den dětí – dětský bowlingový turnaj – 1.stupeň 
 31.5.(út) výstava ve Schwarzenberském paláci (k výtvarné vých.) – 7.třída 



červen 1.6.(st) Den dětí – dětský bowlingový turnaj – 2.stupeň 
 1.6. – 23.6. kurz plavání  - 3.třída 
 6.6.(po) návštěva Muzea čokolády – zástupci žákovského parlamentu 
 6. – 10.6. závěrečné zkoušky dětí ze zahraničních škol 
 10.6.(pá) návštěva Městské knihovny – 8.třída 
 13. – 15.6. výlet do Březové u Třebíče (lanové centrum) – 5.třída 
 14.6.(út) návštěva památníku v Terezíně – 8. a 9.třída 
 15.6.(st) schůzka budoucích prvňáčků s paní učitelkou 
 15.6.(st) návštěva autorky dětských knih – 1.A 
 16.6.(čt) Lysolajský běh 
 20.6.(po) exkurze na ČZU-demonstrační pole Libosad – 2.třída 
 21.6.(út) výlet do ZOO – 6.třída 
 22.6.(st) prezentace přírodovědných projektů žáků 6. až 8.třídy 
 22.6.(st) návštěva Planetária–pořad O měsíčku, sluníčku a hvězdičkách-1.třídy 
 22.6.(st) výstava Čtyřlístkománie v Roztokách – 5.třída 
 23.6.(čt) přednáška v léčebně Bohnice – problematika drog (8. a 9.třída) 
 23.6.(čt) matematicko-fyzikální pokusy – 2.třída 
 23.6.(čt) Pražské quadriennale Veletržní palác – 7.třída 
 23.6.(čt) pedagogická rada 
 24.6.(čt) výlet do lanového centra Ořech – 7.třída 
 24.6.(čt) výlet na zámek v Mníšku pod Brdy – 1.třídy 
 24.6.(čt) vycházka k ovečkám – 6.třída  
 27.6.(po) návštěva knihovny na Suchdole – 2.třída 
 27.6.(po) prezentace absolventských prací žáků 9.třídy 
 27.6.(po) vycházka k ovečkám – družina 1.třída 
 28.6.(út) návštěva Národního muzea – 4.třída 
 28.6.(út) závěrečná party s dětmi a rodiči 1.B + nocování dětí ve škole 
 29.6.(st) závěrečné shromáždění v tělocvičně školy a rozloučení s deváťáky 
 30.6.(st) preventivní akce Policie ČR o bezpečnost pro 1.ročník 
 30.6.(čt) vysvědčení 
  
 
 
 1.7.(pá) – 31.8.(st) hlavní prázdniny 
 


