
Akce uskutečněné ve školním roce 2015/2016 
 

září 1.9.(út) slavnostní zahájení školního roku 

  stužkování prvňáčků 
 1.9.(út) informační schůzka 1. třídy 
 16.9.(st) dopravní výchova s městskou policií – 1.A a 1.B 
 17.9.(čt) informační třídní schůzky 
 23.9.(st) dopravní výchova s městskou policií – 2.třída a 4.B 
 24.9.(čt) adaptační kurz 6.třídy (Stromovka a JumpPark Praha) 
 25.9.(pá) výstava Večerníček slaví 50 let – 1.A a 1.B 
  

říjen 1.10.(čt) zahájení práce kroužků 

 5.10.(po) turnaj ve fotbalu – vybraní žáci 2.stupně 
 6.10.(út) přespolní běh okolo Džbánu – vybraní žáci 2.stupně 
 9.10.(pá) návštěva výstavy Evropská navigace – 8.třída 
 13.10.(út) prezentace SPŠ stavební v 9.třídě 
 14.10.(st) v rámci HV vystoupení dudáka – 8.třída 
 20.10.(út) ekoprojekt – mletí obilí a pečení chleba – 2.třída 
 22.10.(čt) exkurze do zubní ordinace – 2.třída 
 22.10.(čt) ekoprojekt vykopávání a pečení brambor – 7.třída 
 26.10.(po) prezentace SŠ Arabská v 9.třídě 
 26.10.(po) ekoprojekt vykopávání a pečení brambor – 5.třída 
 27.10.(út) divadelní představení (v DD) – 1.A, 1.B, 2., 3. a 4.A 
 27.10.(út) ekoprojekt vykopávání a pečení brambor – 4.B 
 28.10.(st) Státní svátek 
 29. a 30.10.(čt a pá) podzimní prázdniny 
    

listopad 3.11.(út) Seberevolta - ukázka zdravého životního stylu – 6., 7., 8. a 9.třída 

 4.11.(st) prezentace SOŠ Drtinova v 9.třídě 
 4.11.(st) halloweenská party – družina, 1. a 2.stupeň 
 4.11.(st) exkurze v Botanickém ústavu AV ČR – 1.B 
 5.11.(čt) poznávání rostlin v přírodě – 7.třída 
 11.11.(st) beseda o životě v Saudské Arábii – 8.třída 
 12.11.(čt) pedagogická rada 
 12.11.(čt) třídní schůzky 
 16.11.(po) prezentace SŠ gastronomické a hotelnické – 9.třída 
 16.11.(po) beseda o životě v Saudské Arábii – 9.třída 
 17.11.(út) Státní svátek 
 19.11.(čt) prezentace o Španělsku a Německu v AJ – zájemci z 2.stupně 
 19.11.(čt) konzultace s žáky a rodiči zahraničních škol 
 20.11.(pá) prezentace SŠ Art Econ – 9.třída 
 20.11.(pá) – 22.11.(ne) společný víkend s rodiči a žáky 4.B na Želivce 
 23.11.(po) naučný pořad o Boženě Němcové – 1.A a 5.třída 
 24.11.(út) naučný pořad o Boženě Němcové – 4.B a 2.třída 
 24.11.(út) testování Kalibro AJ a humanitní základ – 7. a 9.třída 
 25.11.(st) naučný pořad o Boženě Němcové – 4.A a 3.třída 
 27.11.(pá) návštěva veletrhu Schola Pragensis – 9.třída 
 29.11.(ne) vystoupení školního pěveckého sboru při rozsvěcení  
  vánočního stromu v Lysolajích 
  



prosinec 1.12.(út) školní kolo dějepisné olympiády – zájemci z 8. a 9.třídy 

 2.12.(st) Mikulášské dílničky v družině 
 3.12.(čt) beseda o životě v Saudské Arábii – 6. a 7.třída 
 4.12.(pá) Mikulášská nadílka 
 4.12.(pá) divadelní představení Deset černoušků – 2.třída 
 7.12.(po) turnaj v miniházené – vybraní žáci 4.a 5.třídy 
 8.12.(út) Seberevolta - ukázka zdravého životního stylu – 4.A, 4.B a 5.třída 
 8.12.(út) školní kolo olympiády v českém jazyce - zájemci z 8. a 9.třídy 
 9.12.(st) beseda o životě v Saudské Arábii – 4.B 
 10.12.(čt) prezentace o Vánocích v anglo-americké kultuře v AJ – 5.-9.tř. 
 10.12.(čt) školní kolo olympiády v anglickém jazyce – zájemci z 6. až 9.třídy 
 11.12.(pá) vystoupení školního pěveckého sboru U Písecké brány 
 14.12.(po) vystoupení školního pěveckého sboru na Staroměstském nám. 
 15.12.(út) vánoční trhy a program pro veřejnost 
 16.12.(st) návštěva Musaionu + vánoční dílna – 1.A 
 16.12.(st) beseda s pamětníkem holocaustu – 8. a 9.třída 
 17.12.(čt) návštěva Musaionu + vánoční dílna – 1.B 
 17.12.(čt) nocování ve škole – 4.B a 2.třída 
 18.12.(pá) vánoční besídky ve třídách 
 19.12.(so) – 3.1.2016(ne) vánoční prázdniny 
   

leden 4.1.2016(po) začátek výuky 

 7.1.(čt) schůzka pro zájemce o 1. třídu 
 5.1.(út) školní kolo olympiády v českém jazyce - zájemci z 8. a 9.třídy 
 14.1.(čt) pedagogická rada 
 19. a 21.1.(út a čt) zápis do 1. třídy 
 22.1.(pá) ukázka canisterapie – družina 1.A a 2.třída 
 25.1.(po) představení Jak válčili husité – 2. až 7.třída 
 28.1.(čt) předávání pololetního vysvědčení 
  1.A – Muzeum pražských pověstí a strašidel 
  1.B – Muzeum Karla Zemana 
  2.tř. – Muzeum Roztoky 
  3.tř. – Národní technická knihovna 
  4.A – Alšův kabinet Suchdol 
  4.B – Národní technické muzeum 
  5.tř. – ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje 
  6. až 9.tř. – filmové představení 
 29.1.(pá) pololetní prázdniny 
 

únor 3.2.(st) halový pětiboj všestrannosti – výběr žáků školy 

 4.2.(čt) turnaj ve fotbale – vybraní žáci 1. a 2.třídy 
 4.2.(čt) zápis do 1.třídy pro žáky zahraničních škol a náhradní termín 
 8.2.(po) obvodní kolo olympiády v českém jazyce – vybraní žáci 
 11.2.(čt) environmentální program pořádaný Letištěm Praha -  
  Čistota ovzduší - 4.A, 4.B, 5.tř. 
 15.2.(po) vernisáž výstavy školního výtvarného kroužku 
 16.2.(út) návštěva výstavy škol. výt. kroužku – 1.A, 2., 3., 4.A, 4.B, 5.tř. 
 19.2.(pá) přednáška a ukázka 1.pomoci (Helpík) – 5.třída 
 21.2.(ne) – 28.2.(ne) lyžařský výcvik ve Strážném – 5. až 9.třída  
 22.2.(po) bruslení v hale HC Hvězdy – 2. až 9.třída 
 24.2.(st) přednáška Jak vyhrát boj s prokrastinací – 2.stupeň 
 24.2.(st) divadelní představení Robin Hood (Minor) – 5.třída 



 26.2.(pá) obvodní kolo olympiády v anglickém jazyce – vybraní žáci 2.st. 
 26.2.(pá) přednáška o archeologii – 2.stupeň 
 28.2.(ne) vystoupení školního pěveckého sboru na vítání občánků Lysolaje 
   

březen 3.3.(čt) projekt v anglickém jazyce Mezinárodní kulturní den – celá škola 

 4.3.(pá) výroba plakátů k projektu – celá škola 
 4.3.(pá) ukázka canisterapie – družina 1.B a 3.třída 
 7.3.(po) – 13.3.(ne) jarní prázdniny 
 16.3.(st) návštěva Riverside School v rámci projektu Žurnalista – 5.třída 
 16.3.(st) návštěva filmového festivalu Jeden Svět – 2., 3. a 8.třída 
 17.3.(čt) návštěva filmového festivalu Jeden Svět – 7.třída 
 17.3.(čt) konzultace s žáky a rodiči zahraničních škol 
 23.3.(st) nácvik invakuace – celá škola 
 23.3.(st) „Hon na zajíce“ – velikonoční akce v družině 
 24.3. (čt) velikonoční prázdniny 
 25.3.(pá) státní svátek 
 28.3.(po) velikonoční pondělí 
 31.3.(čt) environ. program pořádaný Letištěm Praha 
  téma Voda - 4.A, 4.B, 5.tř. 
  

duben 5.4.(út) obvodní kolo matematické olympiády– vybraní žáci 6.třídy 

 6.4.(st) literární soutěž Čtení mě baví – vybraní žáci 2.,3.,4. a 5.tř. 
 11.4.(po) divadelní představení Kapka medu pro Verunku – 2.třída 
 12.4.(út) exkurze na Fakultu architektury ČVUT – 9.třída 
 14.4.(čt) přespolní běh – výběr žáků 
 18.4.(po) basketbalový zápas žáků ZŠ JC Lysolaje vs Riverside Schoul 
 22.4.(pá) výuka sebeobrany – 4. až 9.třída 
 26.4.(po) divadelní představení Hurvínkovo přání – 1.B 
 26.4.(út) ekoprojekt sázení brambor – 4.B 
 27.4.(st) vycházka na Pražský hrad s průvodcem – 1.A 
 27.4.(st) ekoprojekt sázení brambor – 2.třída 
 28.4.(čt) ekoprojekt sázení brambor – 3.třída 
 28.4.(čt) pálení čarodějnic – družina 
 29.4.(pá) akce bruslení zdarma – vybraní žáci 2.stupně 
 29.4.(pá) ekoprojekt sázení brambor – 5.třída 
 

květen 3.5.(út) divadelní představení Deset černoušků – 1.B 

 3.5.(út) návštěva Úřadu práce v rámci profesní přípravy – 8.třída 
 3.5.(út) soutěž v 1.pomoci Helpíkův pohár – vybraní žáci 5.tříd 
 5.5.(čt) environ. program pořádaný Letištěm Praha 
  téma Hluk - 4.A, 4.B, 5.tř 
 6.5.(pá) zahájení výuky plavání – 3.třída 
 6.5.(pá) celostátní kolo mat. soutěže Pangea – Matěj Pfeifer (5.tř.) 
 10.5.(út) divadelní představení Jeníček a Mařenka – 2. a 3.třída 
 11.5.(st) divadelní představení Jak kohouti obarvili svět – 1.A 
 12.5.(čt) konzultace s žáky a rodiči zahraničních škol 
 12.5.(čt) – 14.5.(so) zážitkový kurz angličtiny s rodilými mluvčími - 6.třída 
 14.5.(so) Slavnost květů 
 16.5.(po) – 17.5(út) jazykový a poznávací výjezd do Berlína – 8. a 9.třída 
 18.5.(st) exkurze do laboratoří ČZU – botanika - 7.třída 
 18.5.(st) soutěž v atletice Čokoládová tretra – vybraní žáci 1.stupně 
 20.5.(pá) fotografování tříd a školy 
 24.5.(út) exkurze do ČNB v rámci předmětu Finance – 8.třída 



 26.5.(čt) environmentální. program pořádaný Letištěm Praha 
  téma Odpady - 4.A, 4.B, 5.tř. 
 27.5.(pá) exkurze do ZOO – 5.třída 
 27.5.(pá) návštěva Jump Parku v rámci TV – 9.třída 
 30.5.(po) – 3.6.(pá) škola v přírodě (Dvůr Chotětice) – 1.A, 1.B a 4.B 
 31.5.(út) oslava Dne dětí – bowlingový turnaj 
 

červen 1.6.(st) oslava Dne dětí – bowlingový turnaj 

 1.6.(po) – 12.6.(pá) závěrečné zkoušky dětí ze zahraničních škol 
 3.6.(pá) návštěva výstavy v Tančícím domě – 6.třída 
 6.6.(po) vernisáž výstavy školního výtvarného kroužku 
 8.6.(st) ukázka výcviku policejních koní a psů – 1.stupeň 
 8.6.(st) návštěva ukázkové zahrady ČZU - Libosad - 7. třída 
 8.6.(st) neformální setkání budoucích prvňáčků s paní učitelkou 
 9.6.(čt) exkurze do ČNB v rámci předmětu Finance – 9.třída 
 10.6.(pá) Den integrovaného záchranného systému – celá škola 
 12.6.(ne) – 19.6.(ne) škola v přírodě (Poslův mlýn) – 4.A, 3. a 5.třída 
 13.6.(po) ekoprojekt chov ovcí - 2.třída 
 14.6.(út) prezentace absolventských prací žáků 9.třídy 
 15.6.(st) grilování a nocování ve škole – 9.třída 
 16.6.(čt) Lysolajský běh 
 16.6.(čt) pedagogická rada 
 17.6.(pá) divadelní představení Nebojsa – 1.A 
 17.6.(pá) ukázka starých řemesel - předení - 2.třída 
 21.6.(út) návštěva Jump Parku v rámci TV - 8.třída 
 21.6.(út) exkurze na Letiště Václava Havla - 4.A, 4.B, 5.tř. 
 22.6.(st) výlet na zámky Frýdlant a Sychrov – 7. a 8.třída 
 22.6.(st) výprava za trilobity – 9.třída 
 22.6.(st) výlet do Plzně – 2.třída 
 22.6.(st) exkurze u včelaře – 4.B 
 23.6.(čt) návštěva výstavy Za tajemstvím písma a papíru – 6.třída 
 23.6.(čt) nocování v jurtě v MŠ Šárynka – 4.B 
 23.6.(čt) stanování v Houslích - žáci VP Anglická konverzace 
 24.6.(pá) slavnostní závěrečné ukončení školy, vyhlášení třídy roku,  
  osobnosti roku, hodnocení absolventských prací a rozloučení 
  s deváťáky 
 27.6.(po) vysvědčení 
 28. až 30.6.(út - čt) ředitelské volno 
  

 1.7.(pá) – 31.8.(st) hlavní prázdniny 
 1.9.(čt) a 2.9.(pá) ředitelské volno 
 5.9.(po) začátek školního roku 2016/2017 
 


