Akce uskutečněné ve školním roce 2013/2014
září

2.9.(po)
2.9.(po)
9.9. - 11.9.
10.9.(út)
11.9.(st)
12.9.(čt)
15.9. – 18.9.
19.9.(čt)
20.9.(pá)
20.9.(pá)
23.9.(po)
23.9.(po)
26.9.(čt)
27.9.(pá)
30.9.(po)

slavnostní zahájení školního roku
informační schůzka 1. tříd
zážitkový kurz 6.třídy
dopravní výchova s městskou policií – 1.tř., 2.A, 2.B
ukázka hasičské techniky - 1.tř., 2.A, 2.B
zahradní party – neformální setkání rodičů, žáků a učitelů
intenzivní kurz angličtiny s rodilými mluvčími – 7.třída
informační třídní schůzky
návštěva výstavy Tutanchamon – 8.třída
ekologický projekt – ovečky – 3.třída
divadelní představení Naše rodina (Minor) – 2.A a 3.třída
třídní schůzka 5.třídy
výstava Petra Nikla Play – 4.A
výstava Petra Nikla Play – 4.B
dopravní výchova na dopravním hřišti – 4.A a 4.B

říjen

1.10.(út)
4.10.(pá)
4.10.(pá)
8.10.(út)
17.10.(čt)
17.10.(čt)
18.10.(pá)
18.10.(pá)
21.10.(po)
22.10.(út)
24.10.(čt)
25.10.(pá)
25.10.(pá)
25.10.(pá)
28.10.(po)
29. a 30.10.(út a st)
31.10. a 1.11.(čt a pá)

zahájení práce kroužků
návštěva národopisného muzea Musaion – 5.třída
projekt AJ – 6.třída
návštěva přehlídky Designblok – 9.třída
vycházka k ovečkám – družina
turnaj ve fotbale – 8. a 9. třída
ukázka výcviku policejních psů – 1.třída, 2.A, 3.třída
exkurze do Prahy s průvodcem – 2.A
beseda na téma Trestná činnost mladistvých – 8.a 9.třída
dílnička – výrobky z ovčí vlny – družina
ekologický projekt ovečky – 3.třída
celodenní výlet do Moravského krasu – 2.B a 4.B
dušičková slavnost – družina
odpoledne Halloween párty
Státní svátek
podzimní prázdniny
ředitelské volno

listopad

4.11.(po)
6.11.(st)
6.11.(st)
7.11.(čt)
8.11.(pá)
8.11.(pá)
12.11.(út)
14.11.(čt)
14.11.(čt)
19.11.(út)
21.11.(čt)
21.11.(čt)
25.11.(po)
25.11.(po)
27.11.(st)
28.11.(čt)

dopravní výchova na dopravním hřišti – 4.A a 4.B
soutěž Běh bankou – 8. a 9.třída
exkurze v AV ČR experimentální botanika – 4.A
exkurze v ÚCHP (v rámci Dne vědy a techniky) – 4.B
exkurze v AV ČR experimentální botanika – 4.B
odpoledne – představení KMD – 8. a 9.třída
dílnička – výrobky z ovčí vlny – družina
pedagogická rada
třídní schůzky
beseda na téma Návykové látky kolem nás – 7., 8. a 9. třída
turnaj ve florbalu – 8. a 9.třída
konzultace s žáky a rodiči zahraničních škol
vzdělávací pořad Pohyby Země (Planetárium) – 5.třída
školní kolo dějepisné olympiády – 8.třída
návštěva IQ parku Liberec – 7., 8. a 9.třída
školní kolo AJ soutěže – 8.a 9.třída

prosinec 2.12.(po)
4.12.(st)
5.12.(čt)
6.12.(pá)
9.12.(po)
10.12.(út)
11.12.(st)
11.12.(st)
12.12.(čt)
13.12.(pá)
16.12.(po)
19.12.(čt)
20.12.(pá)
20.12.(pá)
21.12.(so) – 5.1.2014(ne)

leden

únor

6.1.2014(po)
9.1.(čt)
14.1.(út)
15. a 16.1.(st a čt)
23.1.(čt)
24.1.(pá)
30.1.(čt)

hudební představení Pořád se něco hraje – celá škola
turnaj ve florbalu - 6.a 7.třída
Mikulášská nadílka
koncert vokálové skupiny Happy Day Quintet – celá škola
divadelní představení Jak jsem se ztratil – 2.A a 3.třída
představení Čas radosti, veselosti – 1. tř., 2.B, 4.A, 4.B
exkurze na Pražský hrad – 8.třída
vystoupení pěveckého sboru ZŠ na Staroměstském náměstí
představení Kapka medu pro Verunku v divadle Hybernia – 5.třída
pořad Štědrej večer nastal (Musaion) – 4.A
návštěva Muzea Karla Zemana – 6.třída
vánoční program pro veřejnost, den otevřených dveří
divadlo Elf – Kocour v botách
vánoční besídky ve třídách
nocování ve škole – 2.B
vánoční prázdniny

31.1.(pá)

začátek výuky
schůzka pro zájemce o 1. třídu
exkurze do ČNB – 8. a 9.třída
zápis do 1. třídy
pedagogická rada
finální kolo soutěže v AJ – vybraní žáci 2. stupně
předávání pololetního vysvědčení
1.tř. – Galerie umění pro děti
2.A – výrobna knih na Suchdole + workshop
2.B – hasičská zbrojnice Lysolaje – divadlo + workshop
3.tř. – knihovna na ÚMČ v Lysolajích
4.A – Muzeum Karlova mostu s projížďkou na lodi
4.B – Brandejsův statek + jízda na koních
5.tř. – Starý královský palác
6.tř. – filmové představení
7.tř. - filmové představení
8.tř. – bowling v Horoměřicích
9.tř. – filmové představení
pololetní prázdniny

5.2.(st)
6.2.(čt)
6.2.(čt)
6.2.(čt)
9.2. – 16.2.
10.2.(po)
11.2.(út)
17.2.(po)
18.2.(út)
24.2.(po) – 2.3.(ne)

školní kolo Pythagoriády
divadelní představení A cirkus bude (Minor) – 4.A
přednáška na téma Šikana – 6.a 7.třída
zápis do 1.třídy pro žáky zahraničních škol a náhradní termín
lyžařský výcvikový kurz
vernisáž výstavy výtvarného kroužku ZŠ na téma Cesta do pravěku
návštěva výstavy výtv. kroužku – 2.A, 2.B, 3.tř., 4.A
přednáška a ukázky 1.pomoci – 5.třída
výstava Peníze nebo život – 8. a 9.třída
jarní prázdniny

březen

5.3.(st)
6.3.(čt)
6.3.(čt)
7.3.(pá)
7.3.(pá)
8.3.(so)
9.3.(ne)
11.3.(út)
17.3.(po)
19.3.(st)
26.3.(st)
29.3. – 5.4.

projekt AJ v Riverside School – 5. a 6.třída
film.projekce Jeden svět – 5.třída
konzultace s žáky a rodiči zahraničních škol
ekopřednáška na téma Čistota ovzduší – 4.A. 4.B a 5.třída
beseda v anglickém jazyce s Američankou o studiu v zahraničí
2.stupeň
představení KMD ve Státní opeře
vystoupení školního pěveckého sboru na vítání občánků
dopravní výchova na dopravním hřišti – 4.A a 4.B
přednáška na téma Sex – 8.a 9.třída
divadelní představení v družině
literární soutěž Čtení mě baví – vybraní žáci 1. až 6.třídy
škola v přírodě Jiřetín pod Jedlovou – 2.A a 3.třída

duben

7.4.(po)
8.4.(út)
9.4.(st)
10.4.(čt)
10.4.(čt)
11.4.(pá)
14.4. – 17.4.
14.4.(po)
15.4.(út)
17. a 18.4.(čt a pá)
21.4.(po)
22.4.(út)
24.4.(čt)
25.4.(pá)
28.4.(po)
28.4.(po)
29.4.(út)
29.4.(út)
29.4.(út)
30.4.(st)

vzdělávací pořad Ptáci – 1. až 8.třída
divadelní představení Hon na Jednorožce – 5.třída
matematická olympiáda – 6.třída (vybraná žákyně)
pedagogická rada
třídní schůzky
ekopřednáška na téma Hluk – 4.A, 4.B a 5.třída
škola v přírodě – 1.třída
vystoupení pěveckého sboru na Staroměstském náměstí
dopravní výchova na dopravním hřišti – 4.B
velikonoční prázdniny
velikonoční pondělí
velikonoční veselení – družina
exkurze na ČZÚ (obojživelníci a plazi) – 4.B
exkurze do skleníku Fata Morgana - Motýli – 6.a 7.třída
dopravní výchova na mobilním dopravním hřišti – 1. a 2.třída
divadelní představení A cirkus bude (Minor) – 4.B
návštěva Úřadu práce v rámci přípravy na povolání – 8. třída
divadelní představení Bomberos (Akropolis) – 3.třída
přednáška o Ázerbajdžánu – 7. a 9.třída
„Čarodějný slet“ - družina

květen

1.5.(čt)
2.5.(pá)
5.5.(po)
6.5.(út)
8.5.(čt)
8.5. – 11.5.
9.5.(pá)
12.5.(po)
12.5.(po)
14.5.(st)
15.5.(čt)
16.5.(pá)
16.5.(pá)
17.5.(so)
19.5.(po)
19.5.(po)
19.5.(po)

Státní svátek
ředitelské volno
ekovýchova – Ovečky – 4.A
soutěž o Helpíkův pohár (1.pomoc) – 5.třída
Státní svátek
pobyt u Máchova jezera – 8.třída
ředitelské volno
ekopřednáška na téma Voda – 4.A, 4.B a 5.třída
hudební pořad Jak šli muzikanti do světa – 1. a 2.třída
fotografování tříd a školy
konzultace s žáky a rodiči zahraničních škol
ekovýchova - stříhání ovcí – 4.A a 4.B
návštěva veletrhu Svět knihy – 8. a 9.třída
Slavnost květů
ekovýchova sázení brambor – 2.B a 4.B
exkurze na Pražský hrad s průvodcem – 2.A
obvodní kolo matem. soutěže Pythagoriáda – 6.tř. (B. Navrátilová)

červen

20.5.(út)
20.5.(út)
23.5.(pá)
23.5. – 27.5.
26.5.(po)
26.5.(po)
27.5.(út)
28.5. – 30.5.
29. a 30.5.(čt a pá)
30.5.(pá)

dopravní výchova na dopravním hřišti – 4.A a 4.B
návštěva výstavy Tima Burtona – 8. a 9.třída
vycházka ke kapličce sv.Václava na Suchdole – 3.třída
výlet do lanového centra – 5.třída
exkurze na Vyšehrad s průvodcem – 2.A
ekologická výuka - biotopy – 7.třída
výlet do Telče a Třebíče – 6. až 9.třída
kurz plavání - 3.třída
Den dětí – bowlingový turnaj
ekovýchova – stříhání vlny a plstění – 5.třída

1.6. – 7.6.
2.6. – 6.6.
2. – 13.6.
3.6. – 6.6.
4.6.(st)
4.6.(st)
4.6.(st)
10.6. a 11.6.
12.6.(čt)
13.6.(pá)
13.6.(pá)
16.6.(po)
17.6.(út)
18.6.(st)
18.6.(st)
19.6.(čt)
20.6. – 23.6.
23.6.(po)
24.6.(út)
25.6.(st)
25.6.(st)
26.6.(čt)

27.6.(pá)

škola v přírodě (Želivka) – 2.B a 4.B
škola v přírodě (Krkonoše) – 4.A
závěrečné zkoušky dětí ze zahraničních škol
kurz plavání – 3.třída
exkurze do Prokopského údolí, hledání trilobitů – 9.třída
přednáška o 1.pomoci – 2.A
zábavné hry a soutěže ke Dni dětí – družina
kurz plavání – 3.třída
Lysolajský běh – celá škola
kurz plavání – 3.třída
ekologická přednáška na téma Odpady – 4.A, 4.B a 5.třída
muzikálové představení – celá škola
neformální setkání budoucích prvňáčků s paní učitelkou
prezentace absolventských prací žáků 9.třídy – hodnocení 5. - 8.tř.
návštěva letohrádku Hvězda, dopravní hřiště – 4.B
pedagogická rada
výlet 9.třídy (Slapy)
ekovýchova – setí obilí – 1.třída, 4.B, 5.třída
ekovýchova – pasení ovcí – 1.třída
projektový den – přípravy k 80.výročí školy – 2.stupeň
exkurze na letiště Václava Havla Praha – 4.A, 4.B a 5.třída
slavnostní závěrečné shromáždění v tělocvičně školy, vyhlášení
třídy roku, osobnosti roku, hodnocení absolventských prací
a rozloučení s deváťáky
vysvědčení

28.6.(so) – 31.8.(ne)

hlavní prázdniny

1.9.(po)

začátek školního roku 2014/2015

