
Akce uskutečněné ve školním roce 2011/2012 
 
 
září 1. 9.(čt) slavnostní zahájení školního roku 
  stužkování prvňáčků 
 1. 9.(čt) třídní schůzka 1. tříd 
 12.9.(po) vycházka do Houslí – 2.A a 2.B 
 12.9.(po) projekt ke sbírce pro Ugandu 2.A a 2.B 
 14.9.(st) outdoorová fyzika (jeřáb) – 7.třída 
 14.9.(st) zahájena celoroční akce „Olympiáda důvtipu“ – 6.třída 
 15.9.(čt) zahradní party (neformální setkání rodičů a žáků s učiteli) 
 15.9.(čt) „Noc s knihomoly“ – nocování ve škole s knihou – 2.A 
 22.9.(čt) třídní schůzky 
 28.9.(st) Státní svátek 

 

říjen 3.10.(po) zahájení práce kroužků 
 3.10.(po) PRV dopravní vycházka – 2.B 
 4.10.(út) soutěž Pražský pramen 
 5.10. – 7.10. zážitkový kurz 6.třídy ve Šlovicích 
 6.10.(čt) PRV dopravní vycházka – 2.A a 1.třída 
 12.10.(st) turnaj v malé kopané – 8. a 9.třída 
 17.10.(po) vzdělávací akce Hra na Hrad – 5.třída 
 18.10.(út) outdoorová matematika – 6.třída 
 19.10.(st) exkurze do Muzea jízdní policie v Troji – 2.A a 2.B 
 21.10.(pá) exkurze do skanzenu v Kouřimi – 2.A a 2.B 
 21.10.(pá) procházka Prahou - stavby gotiky a baroka v Praze – 5.třída 
 21.10.(pá) návštěva suchdolské knihovny – 1. a 3.třída 
 24. a 25.10 (po a út) ředitelské volno 
 26. a 27.10.(st a čt) podzimní prázdniny 
 28.10.(pá) Státní svátek 
 31.10.(po) hallowenské dopoledne – 2.B 
 31.10.(po) strašidelně veselý maškarní bál - družina 
  

listopad 2.11.(st) projekt k 28.říjnu 1918 – 2.A a 2.B 
 7.11.(po) turnaj ve florbalu – 6. a 7.třída 
 8.11.(út) srovnávací testy SCIO 9.třídy – ČJ 
 9.11.(st) srovnávací testy SCIO 9.třídy – MA 
 9.11.(st) PŘ – vycházka na houby – 6.třída 
 10.11.(čt) turnaj ve florbalu – 8. a 9.třída 
 10.11.(čt) divadelní představení Kocour v botách – 1. až 3.třída 
 10.11.(čt) divadelní představení Mikulkovy pohádky – 4. až 6.třída 
 10.11.(čt) pedagogická rada 
 10.11.(čt) třídní schůzky 
 11.11.(pá) slavnostní předávání Slabikáře 
 11.11.(pá) projekt 3.třídy „dopoledne s Dětmi z Bullerbynu“ 
 11.11.(pá) srovnávací testy SCIO 9.třídy – OSP 
 14.11.(po) srovnávací testy SCIO 9.třídy – AJ 
 14.11.(po) výlet na horu Říp – 1. a 3.třída 
 17.11.(čt) Státní svátek 
 18.11.(pá) exkurze v ZOO – 8.třída 
 22.11.(út) beseda v angličtině s etiopským učitelem – vybraní zájemci 2.-9.tř. 
 24.11.(čt) konzultace s žáky a rodiči zahraničních škol 
 25.11.(pá) hudební pořad „Poutníci – na cestách country“ – 4. a 5.třída 
 28.11.(po) dějepisná olympiáda – 9.třída 
 29.11.(út) školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda – 6.třída 
  

 



prosinec 1.12.(čt) školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda – 5., 7. a 8.třída 
 1.12. olympiáda z ČJ – 9.třída 
 1.12.(čt) přednáška Městské policie Praha v rámci prevence na téma Jak si 
  nenechat ublížit – 6. a 7.třída 
 5.12.(po) mikulášská nadílka 
 5.12.(po) mikulášská besídka v družině 
 5.12.(po) skládání origami pod vedením lektorky (suchdol. knihovna) – 3.tř. 
 6.12.(út) koncert s vánoční tématikou (kostel Na Prádle) – 1. a 3.třída 
 6.12.(út) vystoupení školního pěveckého sboru na Staroměstském náměstí 
 7.12.(st) prohlídka Pražského hradu – 2.A a 2.B 
 16.12.(pá) návštěva Kutné Hory s průvodcem – 5., 6. a 7.třída 
 19.12.(po) filmové představení Náš vůdce – 2.stupeň 
 21.12.(st) vánoční program pro veřejnost, den otevřených dveří 
  představení divadla Buchty a loutky Andělíček Toníček 
 22.12.(čt) vánoční besídky ve třídách 
 22.12.(čt) Vánoce pro zvířátka – vycházka do Houslí – 2.A a 2.B 
 23.12.(pá) – 2.1.2012(po) vánoční prázdniny 
  

leden 3.1.(út) začátek výuky 
 10.1.(út) schůzka pro zájemce o 1. třídu 
 13.1.(pá) návštěva předškoláčků MŠ Lysolaje v 1.třídě 
 17. a 18.1.(út a st) zápis do 1. třídy 
 19.1.(čt) kino Světozor – dokumenty Dětský svět – 6.třída 
 19.1.(čt) pedagogická rada 
 24.1.(út) schůzka s rodiči žáků s IVP 
 30.1.(po) obvodní kolo matem.soutěže Pythagoriáda – vybraní žáci 6.tř. 
 31.1.(út) předávání pololetního vysvědčení 
  1.třída – ve Vladislavském sále na Pražském hradě 
  2.A – v Divadle Spejbla a Hurvínka 
  2.B – v Divadle Spejbla a Hurvínka 
  3.třída - ve Vladislavském sále na Pražském hradě 
  4.třída – v mateřském centru Rybička v Sedlci 
  6.třída – na lodi Elektronemo na Vltavě 
  7.třída – v Muzeu alchymistů a mágů 
  8.třída – na lodi Elektronemo na Vltavě 
  9.třída – na lodi Elektronemo na Vltavě 
únor 1.2.(st) ekologický program na téma odpady pořádaný Letištěm Praha  
 3.2.(pá) pololetní prázdniny 
  6.2.(po) exkurze do Národního divadla a Staroměstské radnice s výkladem  
   5.třída 
 8.2.(st) Magical concert – 1.třída, 2.A, 2.B a 3.třída 
 9.2.(čt) návštěva Pražského hradu – 8.třída 
 9.2.(čt) zápis do 1.třídy – pro žáky zahraničních škol a náhradní termín 
 10.2.(pá) beseda o Bolívii – 5., 6. a 7.třída 
 13.2.(po) – 19.2.(ne) jarní prázdniny 
 21.2.(út) ekopřednáška pořádaná Letištěm Praha na téma hluk – 4. a 5.třída 
 22.2.(st) beseda s Janem Červenkou, šéfredaktorem časopisu Speed 
  o významu vzdělání – 6. – 9.třída 
 24.2.(pá) prohlídka tropických a subtropických skleníků ČZÚ – 5.třída 
 28.2.(út) návštěva výstavy výtvarného kroužku v sále hasičské zbrojnice
  4.třída 
  29.2.(st) návštěva výstavy výtv. kroužku v  hasičské zbrojnici – 2. a 5.třída 
  29.2. – 2.5. plavecký výcvikový kurz – 3.třída 
  26.2.(ne) – 4.3.(ne) lyžařský výcvikový kurz ve Strážném v Krkonoších 
 

 
 



březen 1.3.(čt) návštěva výstavy výtv. kroužku v  hasičské zbrojnici – 1.třída 
 1.3.(čt) divadelní představení Tři zlaté vlasy děda Vševěda – 3. až 6.třída 
 1.3.(čt) konzultace s žáky a rodiči zahraničních škol 
 3.3.(so) vystoupení školního pěveckého sboru na vítání občánků 
 6.3.(út) „deváťáci učí mladší spolužáky“ – 1 hod v 2.A 
 8.3.(čt) projekt „Voda“ – 2A 
 12.3.(po) festival Jeden svět – filmová projekce + beseda – 5.třída 
 12.3.(po) pokusy „Voda“ – 2.A + 9.třída 
 13.3.(út) schůzka s rodiči kvůli škole v přírodě – 2.A 
 19.3.(po) projekt „Voda“ – 2.B + 9.třída 
 21.3.(st) Olympiáda z ČJ - obvodní kolo  
 26.3.(po) Hra na Hrad – 5.třída 
 26.3.(po) projekt „Voda“ – vycházka – 2.A + 2.B 
 27.3.(út) ekopřednáška (Letiště Praha) na téma vzduch – 4. a 5.třída 
 29.3.(čt) přednáška Městské policie – 1., 3., 4. a 5.třída 
 
 

duben 2. – 4.4. projekt Edison – výuka v angličtině zahraničními studenty-1.-9.tř. 
 4.4.(st) veřejné vystoupení školního pěveckého sboru na Starom. náměstí 
 4.4.(st) velikonoční rej v družině 
 5. a 6.4.(čt a pá) velikonoční prázdniny 
 9.4.(po) velikonoční pondělí 
 10.4.(út) výlet do Příbrami – velikonoční zvyky a výtvar. dílna – 4.třída 
 16.4.(po) návštěva IQ parku v Liberci – 2.stupeň 
 18.4.(st) návštěva skleníku Fata Morgana – výstava Motýli – 6.a 7.třída 
 18.4.(st) představení Můj atlas světa v divadle Minor – 4.třída 
 18.4.(st) matematická olympiáda – 5.třída 
 19.4.(čt) pedagogická rada 
 12.4.(čt) třídní schůzky 
 30.4.(po) ředitelské volno 
   
 

květen 1.5.(út) Státní svátek 
 2.5.(st) výuka v přírodě – hmyz – 6.třída 
 3.5.(čt) návštěva Veterinární kliniky v Horoměřicích – 2.B 
 4.5.(pá) táborák, bojovka + přespání v družině – 3.oddělení družiny 
 7.5.(po) ředitelské volno 
 8.5.(út) Státní svátek 
 12.5.(so) Slavnost květů – vystoupení žáků školy 
 14.5.(po) fotografování tříd a školy 
 15.5.(út) program „Hanin kufřík“ v Židovském muzeu– žáci 2.stupně 
 15.5.(út) matematická soutěž v ZŠ Na Uhelném trhu – 5.třída 
 16.5.(st) pilotní testování z matematiky – 5.třída 
 17.5.(čt) konzultace s žáky a rodiči zahraničních škol  
 21. - 25.5. celostátní plošné testování 9.tříd z M, ČJ a AJ 
 21.- 28.5. škola v přírodě – 4.třída 
 23.5.(st) návštěva výstavy Giganti a exkurze po pražských památkách-6.tř. 
 24.5.(čt) v rámci VV návštěva výstavy J. Schikanedera – 6.a 8.třída 
 28. - 30.5. celostátní plošné testování 5.tříd z M, ČJ a AJ 
 29.5.(út) celodenní výlet do pražské ZOO – 2.A + 6.třída 
 31.5.(čt) oslava Dne dětí – dětský bowlingový turnaj 
 

 
 
 
 
 



červen 1.6.(pá) oslava Dne dětí – dětský bowlingový turnaj 
 3. - 9.6. škola v přírodě – 1.a 3.třída 
 4. – 14.6. závěrečné zkoušky dětí ze zahraničních škol 
 6.6.(st) výstava Human body – 8.třída 
 8.6.(pá) přednáška sdružení Derbyanus o ochraně přírody – 2.A,B a 5.tř. 
 9. – 15.6. škola v přírodě – 2.B 
 12. a 13.6. neformální setkání budoucích prvňáčků, rodičů a paní učitelek 
 14.6.(čt) Lysolajský běh 
 19.6.(pá) výlet do Hrusic – 1. a 3.třída 
 20.6.(st) prezentace absolventských prací žáků 9.třídy 
 21.6.(čt) pedagogická rada 
 22.6.(pá) výlet do Botanicu v Ostré n/Labem a Poděbrad – 5.třída 
 22.6.(pá) výlet do Máslovic – 7.třída 
 25.6.(po) outdoorová matematika – 6., 7. a 8.třída 
 25.6.(po) exkurze na letiště – 4.a 5.třída 
 25.6.(po) burza učebnic anglického jazyka 
 26.6.(út) ukázka práce policejních potápěčů – 2.B 
 26.6.(út) exkurze do Botanické zahrady v Troji – 9.třída 
 27.6.(st) výlet do Kutné Hory – 8.třída 
 27.6.(st) akce družiny – Vítání prázdnin 
 28.6.(čt) slavnostní závěrečné shromáždění v tělocvičně školy, vyhlášení 

třídy roku, osobnosti roku, hodnocení absolventských prací 
  a rozloučení s deváťáky 
 29.6.(pá) vysvědčení 
  
 30.6.(so) – 2.9.(ne) hlavní prázdniny 
 
 3.9. – 7.9. ředitelské volno (z důvodu stavby) 
 10.9.(po) začátek školního roku 2012/2013 

 
 


