
Akce uskutečněné ve školním roce 2014/2015 
 

 

září 1.9.(po) slavnostní zahájení školního roku 

  stužkování prvňáčků 
 1.9.(po) informační schůzka 1. třídy 
 10.9.(st) dopravní výchova s městskou policií – 1.třída 
 19.9.(pá) oslavy 80. výročí založení školy a přejmenování školy 
 21.9.(ne) -24.9.(st) zážitkový kurz angličtiny s rodilými mluvčími (Písek) - 7.třída 
 22.9.(po) muzikálové interaktivní představení Tátové a mámy musí tu být 
  s námi – 2.třída 
 25.9.(čt) informační třídní schůzky 
  

říjen 1.10.(st) zahájení práce kroužků 

 1.10.(st) turnaj v minifotbalu – vybraní žáci 8. a 9.třídy 
 3.10.(pá) zážitkový kurz 6.třídy (Housle) 
 6.10.(po) matematická olympiáda (ŠK) – 5. až 9.třída 
 9.10.(čt) návštěva přehlídky Designblok – 9.třída 
 17.10.(pá) ekoprojekt sklízení brambor – 3.B 
 17.10.(pá) návštěva Břevnovského kláštera s přednáškou – 7.třída 
 22.10.(st) odpoledne Helloween party – 5. až 9.třída 
 24.10.(pá) ekoprojekt sklízení brambor – 5.A a 5.B 
 28.10.(út) Státní svátek 
 27. a 29.10.(po a st) podzimní prázdniny 
 30. a 31.10.(čt a pá) ředitelské volno 
   

listopad 5.11.(st) ukázka výcviku a práce policejních koní – 1.stupeň 

 7.11.(pá) ekoprojekt zpracování brambor – 5.A a 5.B 
 7.11.(pá) karneval v družině 
 10.11.(po) ekoprojekt zpracování brambor – 3.B 
 10.11.(po) turnaj ve florbalu - vybraní žáci 8. a 9.třídy 
 12.11.(st) soutěž Běh bankou – vybraní žáci 9.třídy  
 13.11.(čt) pedagogická rada 
 13.11.(čt) třídní schůzky 
 14.11.(pá) divadelní představení Jak s Máničkou šili všichni čerti – 1. až 4.tř. 
 14.11.(pá) – 16.11.(ne) zážitkový víkend na Želivce – děti a rodiče 3.B 
 17.11.(po) Státní svátek 
 18.11.(út) soutěž v anglickém jazyce OA Jablonského – vybraní žáci 9.třídy 
 20.11.(čt) ekoprojekt – mletí obilí a pečení chleba – 2.třída 
 20.11.(čt) konzultace s žáky a rodiči zahraničních škol 
 21.11.(pá) ekoprojekt – mletí obilí a pečení chleba – 4.třída 
 25.11.(út) ekoprojekt – mletí obilí a pečení chleba – 5.B 
 25.11.(út) návštěva edukační výstavy Pod hladinou Vltavy – 7.třída 
 27.11.(čt) prezentace o Brazílii v anglickém jazyce – zájemci z 2.stupně 
 28.11.(pá) turnaj v miniházené – vybraní žáci 5.tříd 
 28.11.(pá) ekoprojekt – mletí obilí a pečení chleba – 6.třída 
 28.11.(pá) výstava minerálů – 9.třída 
 30.11.(ne) vystoupení školního pěveckého sboru při rozsvěcení  
  vánočního stromu v Lysolajích 
  

 



prosinec 2.12.(út) hodina TV a beseda s olympionikem Martinem Koukalem 

  na zahájení celoškolního projektu Olympijský víceboj 
 5.12.((pá) Mikulášská nadílka 
 8.12.(po) divadelní představení O líné babičce – 4.třída 
 8.12.(po) výchovný program o škodlivosti alkoholu – 7. a 8.třída  
 11.12.(čt) vystoupení školního pěveckého sboru na Staroměstském nám. 
 17.12.(st) návštěva výstavy Pimprlárium (GUD) – 1.třída 
 18.12.(čt) soutěž v anglickém jazyce (ŠK) – 2.stupeň 
 18.12.(čt) nocování ve škole – 3.B 
 19.12.(pá) vánoční besídky ve třídách 
 22.12.(po) – 4.1.2015(ne) vánoční prázdniny 
  

leden 5.1.2015(po) začátek výuky 

 8.1.(čt) schůzka pro zájemce o 1. třídu 
 8.1.(čt) divadelní představení Jak kohouti obarvili svět (Minor) – 4.třída 
 14.1.(st) návštěva předškoláků z MŠ Pampeliška v 1.třídě 
 15.1.(čt) návštěva Národního technického muzea + workshop Čas – 5.B 
 19. a 20.1.(po a út) zápis do 1. třídy 
 21.1.(st) matematická olympiáda (OK) – vybraní žáci 5.třídy 
 22.1.(čt) pedagogická rada 
 29.1.(čt) předávání pololetního vysvědčení 
  1.tř. – Musaion (výstava masek + dílna) 
  2.tř. – Muzeum Karla Zemana 
  3.A – Galerie umění pro děti 
  3.B – divadlo Kalich 
  4.tř. – Galerie umění pro děti 
  5.A – Muzeum voskových figurín 
  5.B – Národní technické muzeum 
  6. až 9.tř. – filmové představení 
 30.1.(pá) pololetní prázdniny 
 

únor 2.(po) - 6.2.(pá) multikulturní projekt Edison v anglickém jazyce – celá škola 

 5.2.(čt) zápis do 1.třídy pro žáky zahraničních škol a náhradní termín 
 9.2.(po) vernisáž výstavy školního výtvarného kroužku  
 10.2.(út) návštěva výstavy škol. výt. kroužku – 1.tř., 2.tř., 3.A, 3.B,5.B 
 13.2.(pá) divadelní představení Staré pověsti české (ŠUS) - družina 
 15.2.(ne) – 22.2.(ne) lyžařský výcvik ve Strážném – 5. až 9.třída  
 17.2.(út) začátek kurzu plavání 3.tříd 
 18.2.(st) beseda se spisovatelkou K. Boušovou Jak se dělá knížka–1. a 2.tř. 
 19.2.(čt) beseda se spisovatelkou K. Boušovou Jak se dělá knížka–3.A a 3.B 
 26.2.(čt) přednáška a ukázka 1.pomoci (Helpík) – 5.A a 5.B 
 27.2.(pá) olympiáda v anglickém jazyce (OK) – vybraní žáci 
   

březen 2.3.(po) – 8.3.(ne) jarní prázdniny 

 8.3.(ne) vystoupení školního pěveckého sboru na vítání občánků Lysolaje 
 12.3.(čt) návštěva Riverside School v rámci projektu Žurnalista – 5.A a 5.B 
 12.3.(čt) konzultace s žáky a rodiči zahraničních škol 
 16.3.(po) turnaj ve vybíjené – vybraní žáci 5.ročníků 
 18.3.(st) návštěva taiwanské delegace – předání 20 tabletů škole 
 24.3.(út) matem. soutěž Pythagoriáda (ŠK) – 5. až 8. ročník 
 25.3.(st) literární soutěž Čtení mě baví – vybraní žáci 3. až 5.třídy 
 31.3.(út) soutěž v recitaci v anglickém jazyce – vybraní žáci 4.třídy 



  

duben 1.4.(st) soutěž v recitaci v anglickém jazyce – vybraní žáci 7.třídy 

 1.4.(st) autogramiáda spisovatelky Kateřiny Boušové 
 2. a 3.4.(čt a pá) velikonoční prázdniny 
 6.4.(po) velikonoční pondělí 
 8.4.(st) matematická olympiáda (OK) – vybraní žáci 7.třídy 
 9.4.(čt) naučný pořad O Sluníčku a Měsíčku (Planetárium Praha)–1. a 2.tř. 
 14.4.(út) návštěva Úřadu práce – 8.třída 
 16.4.(čt) pedagogická rada 
 16.4.(čt) třídní schůzky 
 18.4.(so)–25.4.(so) škola v přírodě (Jiřetín pod Jedlovou) – 2., 3.A a 4.třída 
 23.4.(čt) ekoprojekt orání a setí – 1.třída 
 24.4.(pá) divadelní představení v německém jazyce a návštěva vojenského  
  muzea – 9.třída 
 24.4.(pá) literární soutěž Čapkoviny – vybraní žáci 7.třídy 
 24.4.(pá) ekoprojekt sázení brambor – 6.třída 
 28.4.(út) návštěva geoparku AV v rámci Dne Země – 7.a 9.třída 
 29.4.(st) návštěva výstavy Můj stát – 5.A 
 30.4.(čt) celoškolní sportovní akce Atletický trojboj na hřišti ČZU 
 

květen 1.5.(pá) Státní svátek 

 8.5.(pá) Státní svátek 
 12.5.(út) soutěž v 1.pomoci Helpíkův pohár – vybraní žáci 5.tříd 
 13.5.(st) fotografování tříd a školy 
 14.5.(čt) ČŠI – testování 9.třídy 
 14.5.(čt) konzultace s žáky a rodiči zahraničních škol  
 15.5.(pá) exkurze na ČZU s přednáškou o botanice – 7.třída 
 15.5.(pá) ekoprojekt sázení brambor – 4.třída 
 16.5.(so) Slavnost květů 
 17.5.(ne) – 22.5.(pá) jazykový výjezd do Velké Británie – žáci 5. až 9.ročníku 
 18.5.(po) ČŠI – testování 9.třídy 
 19.5.(út) divadelní představení v anglickém jazyce – 1. až 4.třída 
 20.5.(st) vzdělávací pořad Láska ano, dítě ještě ne – 8. a 9.třída 
 20.5.(st) ekoprojekt sázení brambor – 3.B 
 21.5.(čt) naučný pořad o vzniku anim. filmu Ta malá z rybárny – 5.A a 5.B 
 26.5.(út) exkurze na Pražský hrad s průvodcem – 2.třída 
 27.5.(st) matematická soutěž Pythagoriáda (OK) – vybraní žáci 5.a 7.tř. 
 28. a 29.5.(čt a pá) Den dětí – bowlingový turnaj 
 

červen 1.6.(po) – 12.6.(pá) závěrečné zkoušky dětí ze zahraničních škol 

 1.6.(po) – 5.6.(pá) škola v přírodě (Radvánec) – 5.A 
 2.6.(út) vzdělávací pořad Hry se slovy – 1.třída 
 2.6.(út) divadelní představení Perníková chaloupka (Minor) – 2.třída 
 4.6.(čt) exkurze do ZOO Praha – 3.A 
 5.6.(pá) vzdělávací akce – odchyt a kroužkování ptáků – 2.třída 
 8.6.(po) – 13.6.(so) škola v přírodě (Želivka) – 3.B a 5.B 
 9.6.(čt) Lysolajský běh 
 13.6.(so) – 16.6.(út) výlet k Mělníku – 9.třída 
 15.6.(po) neformální setkání budoucích prvňáčků s paní učitelkou – 1.A 
 17.6.(st) neformální setkání budoucích prvňáčků s paní učitelkou – 1.B 
 18.6.(čt) prezentace absolventských prací žáků 9.třídy 
 18.6.(čt) pedagogická rada 



 18.6.(čt) čaj o páté (zážitky ze zájezdu do Velké Británie) – účastníci zájezdu 
  a jejich rodiče 
 18.6. nocování ve škole - družina 3.A 
 19.6.(pá) exkurze do Houslí, přednáška o rostlinách – 7.třída 
 19.6.(pá) celodenní výlet do Nelahozevsi – 1.třída 
 21.6.(ne) – 23.6.(út) zážitkový kurz angličtiny s rodilými mluvčími - 6.třída 
 22.6.(po) návštěva Jump Parku Praha – 9.třída 
 23.6.(út) výlet do Duchcova a Ploskovic – 7. a 8.třída 
 23.6.(út) nocování ve škole – družina 3.B 
 24.6.(st) přednáška o Mongolsku – 5.B 
 24.6.(st) návštěva filmového představení Sedmero krkavců – 5.A 
 25.6.(čt) slavnostní závěrečné shromáždění v tělocvičně školy, vyhlášení 
  třídy roku, osobnosti roku, výsledků v Olympijském víceboji,  
  hodnocení absolventských prací a rozloučení s deváťáky 
 25.6.(čt) rozlučková party – 5.A 
 26.6.(pá) vysvědčení 
 29. a 30.6.(po a út) ředitelské volno 
  

 1.7.(st) – 31.8.(po) hlavní prázdniny 
 1.9.(út) začátek školního roku 2015/2016 


