
AKCE USKUTEČNĚNÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 
 

září 4.9.(po) slavnostní zahájení školního roku 
 4.9.(po) informační schůzka 1. třídy 
 6.9.(st) zážitkový den 6.A a 6.B 
 7.9.(čt) Den otevřených dveří 
 14.9.(čt) zážitková akce-přespání v družině – 7.třída 
 20.9.(st) prezentace střední školy ArtEcon – 9.třída 
 21.9.(čt) informační třídní schůzky 
 21.9.(čt) dopravní výchova s městskou policií – 1.A, 1.B a 2.třída 
 28.9.(čt) Státní svátek 
 29.9.(pá) ředitelské volno 
 
  

říjen 2.10.(po) zahájení práce kroužků 
 12.10.(čt) projekt Zážitkem k porozumění – 3.A 
 13.10.(pá) projekt Zážitkem k porozumění – 3.B 
 16.10.(po) projekt mletí obilí a pečení chleba – 3.B 
 19.10.(čt) dopravní výchova – 4.třída 
 20.10.(pá) preventivně vzdělávací programy MP Praha – 5. až 9.ročník 
 23.10.(po) prezentace SPŠS J. Gočára – 9.třída 
 24.10.(út) prezentace SŠ gastronomie a hotelnictví – 9.třída 
 25.10.(st) výstava Symboly státnosti – 9.třída 
 26. a 27.10.(čt a pá) podzimní prázdniny 
 31.10.(út) program Sebeúcta – 3.B 
 31.10.(út) Halloween –prezentace v anglickém jazyku – 6.A  
    

listopad 1.11.(st) Halloween –prezentace v anglickém jazyku – 6.B 
 1.11.(st) přednáška a ukázka zubní hygieny – 3.A a 3.B 
 2.11.(čt) přednáška a ukázka zubní hygieny – 1.A a 1.B 
 3.11.(pá) přednáška a ukázka zubní hygieny – 2. a 5.třída 
 3.11.(pá) program Sebeúcta – 3.B 
 7.11.(út) program Sebeúcta – 3.B 
 7.11.(út) přednáška o korálových útesech (GreenLife) – 5., 6.A, 6.B, 7. a 9.tř. 
 7.11.(út) dopravní výchova – 4.třída 
 8.11.(st) beseda o HIV a AIDS – 8.třída 
 8.11.(st) Den vědy a techniky - Ústav experimentální botaniky – 3.B 
 9.11.(čt) přednáška a ukázka zubní hygieny – 6.A a 6.B 
 9.11.(čt) konzultace s žáky a rodiči zahraničních škol 
 13.11.(po) turnaj ve florbalu – výběr ze 4.a 5. třídy 
 14.11.(út) testování ČŠI – mediální gramotnost – 9.třída 
 15.11.(st) právní přednáška-spotřebitelské právo – 9.třída 
 15.11.(st) přednáška o sociálních sítích – 6.A a 6.B 
 15.11.(st) pořad Kde začíná vesmír v Planetáriu Praha – 4.a 5.třída 
 17.11.(pá) Státní svátek 
 22.11.(st) právní přednáška-spotřebitelské právo – 8.třída 
 23.11.(čt) návštěva veletrhu Schola Pragensis – 8.a 9.třída 
 23.11.(čt) pedagogická rada 
 23.11.(čt) třídní schůzky 
 24.11.(pá) turnaj v miniházené – výběr z 5.třídy 
 28.11.(út) divadelní představení Hurvínkova nebesíčka – 1.A a 2.třída 
 30.11.(čt) ukázka canisterapeutických psů - družina 



   

prosinec 5.12.(út) Mikulášská nadílka 
 6.12.(st) ekologický den bez plastů – celá škola 
 7.12.(čt) komentovaná výstava výtvarníka K. Kintery – 8.třída 
 8.12.(pá) program Sebeúcta – 3.B 
 8.12.(pá) program v Národní galerii Co si andělé šeptají – 2.třída 
 12.12.(út) scénické čtení provedené třídou 3.A pro 1.A, 1.B, 2.tř. a 3.B 
 13.12.(st) výlet do Betlémské kaple a Jindřišské věže – 4.třída 
 14.12.(čt) akce Čtenář na jevišti v divadle Minor – 3.A 
 14.12.(čt) turnaj ve fotbalu s žáky RS – výběr z 8. a 9.třídy 
 15.12.(pá) program Sebeúcta – 3.A 
 19.12.(út) div. představení Jak jsem se ztratil (divadlo v Dlouhé) – 3.B 
 19.12.(út) vánoční program pro veřejnost 
 20.12.(st) program Sebeúcta – 3.A 
 21.12.(čt) zážitkový program ve Veletržním paláci – 2.třída 
 21.12.(čt) exkurze za pražskými památkami – 8.třída 
 21.12.(čt) beseda se spisovatelkou a výtvarnicí Š. Váchovou – 1.A, B, 3.A, B 
 21.12.(čt) nocování ve škole – 3.B 
 22.12.(pá) besídky ve třídách 
 23.12.(so) – 2.1.2018(út) vánoční prázdniny 
   

leden 3.1.2018(st) začátek výuky 
 8.1.(po) program Sebeúcta – 7.třída 
 8.1.(po) eko program o třídění Tonda Obal – 1. až 3., 6. až 9.třída 
 15.1.(po) program Sebeúcta – 7.třída 
 15.1.(po) turnaj v přehazované dívek – výběr ze 6.tříd 
 15.1.(po) div. představení Pohádky nepohádky podle K. Čapka – 2.třída 
 17.1.(st) program Sebeúcta – 4.třída 
 17.1.(st) obvodní kolo dějepisné olympiády – vybraní žáci 
 18.1.(čt) pedagogická rada 
 19.1.(pá) turnaj v přehazované dívek – výběr ze 7.třídy 
 22.1.(po) přednáška Znečištění ovzduší – 4. a 5.třída 
 24.1.(st) program Sebeúcta – 4.třída 
 24.1.(st) obvodní kolo matematické olympiády – výběr z 5.třídy 
 25.1.(čt) schůzka se zájemci o 1. třídu 
 29.1.(po) obvodní kolo olympiády z ČJ – výběr z 8.třídy 
 30.1.(út) přátelské utkání v basketbalu proti RS 
 31.1.(st) předávání pololetního vysvědčení 
  1.A a 2.tř. – Pražský hrad 
  1.B, 3.A a 3.B – muzeum voskových figurín Grévin 
  4.tř. – Loreta 
  5. až 9.třída – filmové představení Z Paříže do Paříže 
 
únor 1.2.(čt) ředitelské volno 
 1.2.(čt) halový pětiboj – výběr žáků ze školy 
 2.2.(pá) pololetní prázdniny 
 7.2.(st) div. představení Sněhová královna (Minor) – 3.B 
 12.2.(po) – 18.2.(ne) jarní prázdniny 
 19.2.(po) vernisáž výstavy školního výtvarného kroužku 
 20.2.(út) komentovaný program k výstavě VV kroužku – 1.stupeň 
 21.2.(st) div. představení Kuk-u-řice – 4. a 5.třída 
 21.2.(st) přehlídka Řemeslo žije – 8.třída 



 21.2.(st) Masopust v družině – všechna oddělení 
 22.2.(čt) matematická soutěž Pangea – vybraní žáci z 5. až 9.třídy 
 23.2.(pá) obvodní kolo soutěže v AJ – vybraní žáci 
 23.2.(pá) program Sebeúcta – 5.třída 
 23.2.(pá) přednáška právní povědomí Vozidla do parku nepatří – 8.tř. 
 23.2.(pá) přednáška Hluk – 4.a 5.třída 
 25.2.(ne) – 4.3.(ne) lyžařský výcvik 
     

březen 1.3.(čt) konzultace s žáky a rodiči zahraničních škol 
 1.3.(čt) začátek výuky jednoho dne v týdnu v AJ rodilou mluvčí 
 2.3.(pá) program Sebeúcta – 5.třída 
 13.3.(po) návštěva filmového festivalu jeden svět – 4. a 5.třída 
 14.3.(út) workshop o migraci – 8.třída 
 14.3.(út) workshop Zážitkem k porozumění – 3.B 
 15.3.(st) workshop Zážitkem k porozumění – 3.A 
 15.3.(st) lesnická soutěž na ČZU – výběr ze 7. a 8.třídy 
 19.3.(po) div. představení Škola malého stromu – 2.třída 
 20.3.(út) ekoprojekt orání a setí – 1.A 
 20.3.(út) utkání v basketbalu s žáky RS – výběr z 5. až 8.třídy 
 21.3.(st) workshop Putování Severní Amerikou (Náprstkovo muzeum – 3.A 
 21.3.(st) dopravní výchova – 4.třída 
 21.3.(st) matematická soutěž Šikula – vybraní žáci z 5.třídy 
 22.3.(čt) Mezinárodní kulturní den - projekt v anglickém jazyce – 2.stupeň 
 23.3.(pá) představení Staré pověsti české – 1-stupeň 
 23.3.(pá) exkurze na ČZU – 6.A 
 24.3.(so) vystoupení pěveckého sboru a hráčů na ukulele na Vítání občánků 
 28.3.(st) ukázka a nácvik 1. pomoci (Helpík) – 5.třída 
 29. a 30.3.(čt a pá) velikonoční prázdniny a svátek 
  

duben 2.4.(po) velikonoční pondělí 
 6.4.(pá) přednáška Odpady – 4. a 5.třída 
 9.4.(po) divadelní představení v německém jazyce – vybraní žáci z 8. a 9.tř. 
 9.4.(po) ukázky půdní sondy v rámci výuky PŘ – 4. a 5.třída 
 10. a 11.4.(út a st) zápis do 1. třídy 
 11.4.(st) velikonoční hry (vítání jara) – všechna oddělení 
 16.4.(po) školní kolo Pythagoriády – výběr z 5. až 8.ročníku 
 17.4.(út) obvodní kolo matematické olympiády – výběr ze 6. až 8.ročníku 
 19.4.(čt) dopravní výchova – 4.třída 
 19.4.(čt) pedagogická rada 
 19.4.(čt) třídní schůzky 
 20.4.(pá) práce na záhoncích na zahradě – 2.tř. a 3.A 
 24.4.(út) náhradní zápis a zápis dětí ze zahraničních škol do 1. třídy 
 25.4.(st) návštěva Úřadu práce v rámci přípravy na povolání – 8.třída 
 25.4.(st) projekt Žurnalista v rámci výuky AJ (návštěva v RS) – 5. a 6.třída 
 25.4.(st) div. představení Lipany (Minor) – 3.A 
 30.4.(po) ředitelské volno 
 

květen 1.5.(út) Svátek práce 
 2.5.(st) hudební pořad – 1. a 2.stupeň 
 2.5.(st) akce pálení čarodějnic – všechna oddělení družiny 
 3.5.(pá) preventivní akce proti drogám Revolution train – 7. a 8.třída 
 7.5.po) ředitelské volno 
 8.5.(út) Státní svátek 



 9.5.(st) fotografování tříd a školy 
 9.5.(st) ukázka canisterapeutických psů – 6.A a 6.B 
 10.5.(čt) konzultace s žáky a rodiči zahraničních škol  
 11.5.(pá) právní seminář – 9.třída 
 14.5.(po) začátek výuky plavání – 3.A a 3.B 
 15.5.(út) preventivní program Netolismus – 6.A, 6.B a 7.třída 
 15.6.(út) a 16.5.(st) výlet do Tábora – 3.A 
 17.5.(čt) exkurze na právnickou fakultu UK – 9.třída 
 17.5.(čt) exkurze do laboratoří ČZU – botanika – 7.třída 
 19.5.(so) Slavnost květů 
 21.5.(po) – 25-5.(pá) škola v přírodě – 1.B a 3.B 
 21.5.(po) přednáška Voda – 4- a 5.třída 
 22.5.(út) vycházka k ovečkám – 1.A 
 22.5.(út) div. představení Lipany (Minor) - 4-třída 
 23.5.(st) – 25.5.(pá) zážitkový kurz s angličtinou – 6.A a 6.B 
 28.5.(po) vernisáž výstavy školního výtvarného kroužku 
 29.5.(út) div. představení Jeníček a Mařenka (Státní opera) – 2.třída 
 30.5.(st) komentovaný program k výstavě VV kroužku – 1.stupeň 
 30.5.(st) obvodní kolo Pythagoriády – výběr z 5. až 8.třídy 
 31.5.(čt) oslava Dne dětí – bowlingový turnaj 
  

červen 1.6.(pá) oslava Dne dětí – bowlingový turnaj 
 1.6.(pá) dopravní výchova – 4.třída 
 1.6.(pá) akce Děti čtěte ve Werichově vile – 3.A 
 4.6.(po) – 8.6.(pá) škola v přírodě – 1.a, 2. a 5.třída 
 5.6.(út) výlet na raftech – 8.třída 
 6.6.(st) vyhlášení vítězů v bowlingovém turnaji 
 6.6.(st) div. představení Klapzubova jedenáctka (Minor) – 3.A 
 7.6.(čt) přednáška o šikaně – 7.třída 
 12.6.(út) prezentace absolventských prací žáků 9.třídy 
 13.6.(st) exkurze do Terezína – 8. a 9.třída 
 13.6.(st) návštěva protidrogového zařízení DROPIN – 7.třída 
 14.6.(čt) Lysolajský běh 
 14.6.(čt) návštěva obvodního soudu – 9.třída 
 18.6-(po) závěrečná lekce výuky plavání – 3.A a 3.B 
 18.6.(po) rozlučka s družinou – 3.B 
 18.6.(po) – 20.6.(st) zážitkový kurz – 4-třída 
 20.6.(st) setí obilí a vycházka k ovečkám – 2.třída 
 20.6.(st) neformální setkání budoucích prvňáčků s paní učitelkou 
 21.6.(čt) exkurze na letiště – 4. a 5.třída 
 21.6.(st) nocování v Houslích – 6.třídy 
 21.6.(čt) pedagogická rada 
 22.6.(pá) atletický trojboj na stadionu ČZU – celá škola 
 26.6.(út) vystoupení dětí pro děti v atriu školy 
 28.6.(čt)  slavnostní závěrečné ukončení školy, vyhlášení třídy roku,  
   osobnosti roku, hodnocení absolventských prací a rozloučení  
   s deváťáky 
 29.6.(pá) vysvědčení 
   
 
 

 2.7.(po) – 31.8.(pá) hlavní prázdniny 
 3.9.(po) začátek školního roku 2018/2019 


