Akce uskutečněné ve školním roce 2012/2013
září

10.9.(po)
10.9.(po)
10.9.(po)
20.9.(čt)
20.9.(čt)
25. – 27.9.
26.9.(st)
28.9.(st)

říjen

1.10.(po)
2.10.(út)
3.10.(st)
10.10.(st)
17. – 19.10.
19.10.(pá)
24.10.(st)
25. a 26.10.(čt a pá)
29.10.(po)
30.10.(út)

listopad

1.11.(čt)
1.11.(čt)
5.11.(po)
6.11.(út)
7.11.(st)
7.11.(st)
8.11.(čt)
8.11.(čt)
9.11.(pá)
12.11.(po)
13.11.(út)
14.11.(st)
14.11.(st)
15.11.(čt)
15.11.(čt)
15.11.(čt)
16.11.(pá)
16.11.(pá)
19.11.(po)
20.11.(út)
21.11.(st)
22.11.(čt)
22.11.(čt)
23.11.(pá)
23.11.(pá)
27.11.(út)
29.11.(čt)

slavnostní zahájení školního roku
stužkování prvňáčků
Den otevřených dveří
třídní schůzka 1. tříd
slavnostní zahájení naučné stezky Housle – 4. a 5.třída
třídní schůzky
zážitkový kurz 6.třídy ve Šlovicích
fotbalový turnaj - 8. a 9.třída
Státní svátek
zahájení práce kroužků
dopravní výchova na dopravním hřišti – 4.třída
zahájení ekologického projektu „Stromy“ – 2. třída
matematická olympiáda – školní kolo – 5. – 9. třída
zážitkový kurz s dramatickou výchovou v Krkonoších – 3.třídy
muzikál Andílci za školou v divadle Broadway – 8. a 9.tř.
lanová dráha – družina 1.A
podzimní prázdniny
kulturní pořad Se školou do opery – 3. až 5.ročník
vzdělávací pořad Gotika – celá škola
strašidelně veselý maškarní bál – družina
seminář pro rodiče Děti online aneb rizika na internetu – veřejnost
dopravní výchova na dopravním hřišti – 4.třída
florbalový turnaj – 6. a 7.třída
vlastivědná akce Hra na Hrad – 5.třída
přednáška Deset kroků k úspěšnému přijetí na střední školu
8.a 9.třída
prohlídka Pražského hradu – 5.třída
dějepisná olympiáda 8. a 9. třída
výchovný koncert Hrátky s hlasem - -celá škola
dějepisná olympiáda 9. třída
dějepisná olympiáda 8. třída
akce k finanční gramotnosti – Běh bankou – vybraní žáci 8.tř.
výstava Minerály – 9.třída
pedagogická rada
třídní schůzky
florbalový turnaj – 5.třída
florbalový turnaj – 5.třída
pořad Poutníci „Na cestách country“ – 3. a 4. třída
florbalový turnaj – 8. a 9.třída
beseda s autorem dětských knih Pavlem Bryczem – 3.A a 3.B
interaktivní výtvarná výstava – 1.B
konzultace s žáky a rodiči zahraničních škol
interaktivní výtvarná výstava – 5.třída
výlet do Příbrami do „Pekla“ – 1.A a 1.B
přehlídka středních škol Schola Pragensis – 9.třída
divadlo Minor – Zlatovláska – 2.třída
společná akce s žáky Riverside School dramatická výchova
v angličtině – 2.stupeň

prosinec 3.12.(po)
4.12.(út)
5.12.(st)
10.12.(po)
19.12.(st)
20.12.(čt)
20.12.(čt)
21.12.(pá)
22.12.(so) – 2.1.2013(st)

hudební představení Pořád se něco hraje – 1. i 2.stupeň
vystoupení školního sboru na Staroměstském náměstí
Mikulášská nadílka
hudební pořad Se školou do opery – 3.až 5.třída
vánoční výstava v Betlémské kapli – 7., 8. a 9.třída
vánoční trhy a program pro veřejnost, den otevřených dveří,
divadlo Buchty a loutky – pohádka Zlatá husa
nocování ve škole – 5.třída
vánoční besídky ve třídách
vánoční prázdniny

leden

3.1.2013(čt)
3.1.(čt)
4.1.(pá)
10.1.(čt)
10.1.(čt)
16. a 17.1.(st a čt)
21.1.(po)
22.1.(út)
23.1.(st)
24.1.(čt)
24.1.(čt)
28.1.(po)
29.1.(út)
30.1.(st)
31.1.(čt)

začátek výuky
exkurze do cukrovaru – 4. a 7.třída
kurz 1. pomoci – 5.třída
návštěva předškoláků MŠ Lysolaje v 1.B
schůzka pro zájemce o 1. třídu
zápis do 1. třídy
výtvarná soutěž Živá zahrada – 1. A, 2. třída
přednáška na téma Insolvence v rámci předmětu Finance–8. a 9.tř.
obvodní kolo Matematické olympiády – 5.třída
pedagogická rada
přednáška o žralocích – 6. třída
přednáška o žralocích – 7. a 8. třída
přednáška o žralocích – 4. a 5. třída
přednáška o žralocích – 1. B, 2. a 3. třída
předávání pololetního vysvědčení
1. A – Městská knihovna
1. B – hra v Houslích zakončená táborákem
2. tř. – Městská knihovna
3. A – Muzeum Karla Zemana
3. B – Muzeum pražských pověstí a strašidel
4. tř. – ÚMČ Lysolaje
5. tř. - hra v Houslích zakončená táborákem
6. tř. – Muzeum Karla Zemana
7. tř. – Únětický pivovar – exkurze s vrchním sládkem
8. tř. – ve škole
9. tř. Národní muzeum

únor

1.2.(pá)
7.2.(čt)
11. – 14.2.
13.2.(st)
13.2.(st)
14.2.(čt)
18.2.(po) – 24.2.(ne)
26.2.(út)
27.2.(st)

pololetní prázdniny
zápis do 1.třídy pro žáky zahraničních škol a náhradní termín
vícedenní celoškolní projekt „Mé budoucí povolání“
divadlo Minor – představení Klapzubova jedenáctka – 1. A, 2. tř.
projekt 1. B – V peřině
konzultace pro rodiče
jarní prázdniny
školní kolo matemat. soutěže Pythagoriáda
5. – 8. ročník
projekt Učíme se s pohádkou – Šípková Růženka – 1. A

březen

3.3.(ne) – 10.3.(ne)
4.3.(po)
5.3.(út)
5.3.(út)
7.3.(čt)
11.3.(po)

lyžařský výcvik ve Strážném (Krkonoše) – 5. až 9. ročník
film. projekce Jeden svět – 5. třída + část 3. A a B
film. projekce Jeden svět – 4. třída
ukázková hodina kroužku Věda nás baví
konzultace s žáky a rodiči zahraničních škol
hudební pořad Se školou do opery – 3. až 5. ročník

15.3.(pá)
20.3.(st)
26.3.(út)
27.3.(st)
27.3.(st)
28. a 29.3.(čt a pá)

duben

1.4.(po)
5.4.(pá)
9.4.(út)
9.4.(út)
11.4.(čt)
17.4.(st)
17.4.(st)
17.4.(st)
18.4.(čt)
18.4.(čt)
18.4.(čt)
23.4.(út)
24.4.(st)
25.4.(čt)
26.4.(pá)
29.4.(po)
30.4.(út)
30.4.(út)
30.4.(út)

květen

29.4. – 4.5.
1.5.(st)
2.5.(čt)
3.5.(pá)
7.5.(út)
8.5.(st)
9.5.(čt)
13.5.(po)
15.5.(st)
16.5.(čt)
17.5.(pá)
18.5.(so)
20.5.(po)
21.5.(út)
22.5.(st)
23.5.(čt)
23.5.(čt)
23.5.(čt)
24.5.(pá)
24.5.(pá)
27.5.(po)
28. – 30.5.
28.5.(út)
30.5.(čt)

přednáška o Novém Zélandu – 6. až 8. třída
literární soutěž Čtení mě baví – vybraní žáci ze 3. až 5. ročníku
workshop pro žáky 5. a 6. roč. na téma Učební styly žáků připravily studentky Ped.f. UK
projekt Učíme se s pohádkou – Červená Karkulka – 1. A
Velikonoční veselení – zábavný program pro děti v družině
velikonoční prázdniny
velikonoční pondělí
divadelní představení v anglickém jazyce – 4. a 5. třída
Planetárium – Vesmírný program Země – 6. a 7. třída
sportovní akce Nebušický běh – vybraní žáci ze 3. ročníku
odeslání dopisů žáků naší školy žákům školy v Eibenthalu v
Rumunsku (česká enkláva)
beseda s herečkou Jitkou Smutnou – 5. až 9. třída
skleník Fata Morgana – výstava Motýli – 2. třída
chráněná krajinná oblast Housle – poznávání jarních květin – 1. A
dopravní výchova na dopravním hřišti – 4.třída
pedagogická rada
třídní schůzky
exkurze do ČSOB v rámci předmětu Finance – 9. třída
divadelní představení v anglickém jazyce – 7. a 8. třída
matematická soutěž Šikula – vybraní žáci 4. třídy
fotbalový turnaj Mc Donalds Cup – 2. a 3. třída, vybraní žáci
fotbalový turnaj Mc Donalds Cup – 4. a 5. třída, vybraní žáci
projekt Učíme se s pohádkou – Sněhurka – 1. A
exkurze do ČSOB v rámci předmětu Finance – 8. třída
Čarodějnice - zábavný program pro děti v družině
jazykový výjezd do Velké Británie – žáci 5. až 9. třídy
Státní svátek
skleník Fata Morgana – výstava Motýli – 1. B, 3. A a 3. B
návštěva interaktivní výstavy ilustrátora Radka Pilaře – 3. A
soutěž v 1. pomoci Helpíkův pohár – 5. třída
Státní svátek
návštěva Úřadu práce v rámci přípravy na povolání – 8. třída
fotografování tříd a školy
divadelní představení Jak se krotí princezny – 3. A
konzultace s žáky a rodiči zahraničních škol
dopravní výchova na dopravním hřišti – 4.třída
Slavnost květů
testování žáků – 5. a 9. ročník
testování žáků – 5. a 9. ročník
obvodní kolo matematické olympiády – vybraní žáci 5. ročníku
vycházka ke kapličce sv. Václava na Suchdole – 2. a 4. třída
beseda s pamětnicí holocaustu - 7. a 9. třída
beseda s rodiči „U šálku čaje“ o Anglii a Walesu – účastníci jazyk.
pobytu ve Velké Británii z řad žáků
vlastivědná akce Hra na Hrad – 5. třída
zahájení projektu ekologické výchov y – Ovečky – 2. třída
hudební pořad Se školou do opery – 3. až 5. ročník
kurz plavání – 3. třídy
ekologická výchova – okolí Lysolaj – 2. třída
vlastivědná akce Hra na Hrad – 4. třída

červen

30.5.(čt)
30.5.(čt)
31.5.(pá)

beseda s ovčákem – 2. třída
oslava Dne dětí – dětský bowlingový turnaj
oslava Dne dětí – dětský bowlingový turnaj

3. – 14.6.
7.6.(pá)
10.6.(po)
11.6.(út)
8.6. – 11.6.
12.6.(st)
12.6.(st)
13.6.(čt)
14.6.(pá)
14.6.(pá)
14.6.(pá)

28.6.(pá)

závěrečné zkoušky dětí ze zahraničních škol
exkurze do bioplynové stanice – 6., 8. a 9. třída
kurz plavání – 3. třídy
hudební pořad Se školou do opery – 3. až 5. ročník
vícedenní výlet na Želivku – 1. B a 5. třída
kurz plavání – 3. třídy
ekologická výchova – Ovečky – 2. třída
Lysolajský běh
lanové centrum u Kladna – 3. třídy
exkurze do ZOO Praha – 8. třída
interaktivní přednáška s Ing. Hniličkou Ekosystém pole, louka, les
v okolí školy – 4. třída
vodní radovánky – družina pro 1. A a 1. B
kurz plavání – 3. třídy
neformální setkání budoucích prvňáčků, rodičů a paní učitelky
prezentace absolventských prací žáků 9. třídy
pedagogická rada
ekologická výchova (setí žita) – 2. třída
exkurze do Fyzikálního ústavu AV ČR – 4. třída
zážitkový minikurz 1. pomoci – 2. třída
celodenní výlet na hrad Loket a Bečov nad Teplou – 6., 7., 8., 9. tř.
slavnostní závěrečné shromáždění v tělocvičně školy, vyhlášení
třídy roku, osobnosti roku, hodnocení absolventských prací
a rozloučení s deváťáky
vysvědčení

29.6.(so) – 1.9.(ne)
2.9.(po)

hlavní prázdniny
začátek školního roku 2013/2014

17.6.(po)
17. – 21.6.
18.6.(út)
19.6.(st)
20.6.(čt)
24.6.(po)
25.6.(út)
25.6.(út)
26.6.(st)
27.6.(čt)

ZŠ Praha - Lysolaje, školní rok 2012/2013

