AKCE USKUTEČNĚNÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019
září

3.9.(po)
3.9.(po)
7.9.(pá)
17.9.(po)
20.9.(čt)
26.9.(st)
28.9.(pá)

slavnostní zahájení školního roku
informační schůzka 1. třídy
beseda s žáky z Banátu
fotografování 1.třídy
informační třídní schůzky
prezentace Střední hotelové školy – 9.třída
Státní svátek

říjen

1.10.(po)
3.10.(st)
10.10.(st)
10.10.(st)
10.10.(st)
16.10.(út)
17.10.(st)
19.10.(pá)
19.10.(pá)
19.10.(pá)
19.10.(pá)
22.10.(po)
24.10.(st)
29. a 30.10.(po a út)

zahájení práce kroužků
setí obilí – 2.B
dopravní výchova – 4.A
hudební pořad Jak šli muzikanti světem – 1. až 3.ročník
návštěva výstavy Festival ilustrace – 9.třída
dopravní výchova – 4.B
prezentace Stř. hotelové školy ART ECON – 9.třída
vzdělávací akce Hra na hrad – 5.třída
exkurze v Zemědělském muzeu – výběr žáků 2.stupně
návštěva Pedagogického muzea – 3.třída
nocování ve škole – 5.třída
výlet na hrad Houska+akce 100 let Československa – 2.B a 4.B
projektový den k 100. výročí republiky – celá škola
podzimní prázdniny

listopad

1.11.(čt)
5.11.(po)
8.11.(čt)
8.11.(čt)
8.11.(čt)
9.11.(pá)
9.11.(pá)
9.11.(pá)
9.11.(pá)
12.11.(po)
15.11.(čt)
16.11.(pá)
19.11.(po)
21.11.(st)
21.11.(st)
22.11.(čt)
22.11.(čt)
23.11.(pá)
30.11.(pá)

Halloween party – 6. až 9.roč. v anglickém jazyce
Halloween party v družině
exkurze v ÚCHP AV ČR – 1.třída
fotbalový zápas ZŠ JC proti Riverside School – žáci 6.třídy
konzultace s žáky a rodiči zahraničních škol
filmové představení Jan Palach – 7. až 9.ročník
zážitkový den 6.třídy
exkurze v ÚCHP AV ČR – 4.B
natáčení pořadu Šikulové – 2.B
beseda o Sýrii – 6.třída, 7.A a 7.B
workshop Zážitkem k porozumění – 4.B
dopravní výchova – 4.A a 4.B
testování ČŠI – dopravní výchova – 9.třída
přednáška na téma Jak být ekologickým dobrovolníkem – 9.tř.
přednáška o čínské medicíně – 8.třída
pedagogická rada
třídní schůzky
návštěva veletrhu škol Schola Pragensis – 8.a 9.třída
beseda s pamětníkem pochodu smrti – 9.třída

prosinec 2.12.(ne)

3.12.(po)
5.12.(st)
7.12.(pá)
12.12.(st)
13.12(čt)

advent v Lysolajích - školní pěvecký sbor a Ukulele Band
MS ve florbalu – žáci 2.stupně
Mikulášská nadílka – 1.stupeň
vystoupení školního pěveckého sboru a Ukulele Bandu v Písecké
bráně
školní kolo AJ Olympiády – žáci 5. až 8.ročníku
přednáška GreenLife o ledovcích – 2. až 9.ročník

19.12.(st)
vánoční program pro veřejnost + divadlo Buchty a loutky
20.12.(čt)
ekologický den bez plastů – celá škola
20.12.(čt)
nocování ve škole – 2.B
21.12.(pá)
besídky ve třídách
22.12.(so) – 2.1.2019(st) vánoční prázdniny
3. a 4.1.(čt a pá)
ředitelské volno
V prosinci úspěšně proběhla ve škole dobročinná sbírka lyžařského vybavení pro děti z Banátu.

leden

7.1.2019(po)
9.1.(st)
16.1.(st)
24.1.(čt)
28.1.(po)
28.1.(po)
30.1.(st)
31.1.(čt)

začátek výuky
film a přednáška o AIDS – 8. a 9.třída
obvodní kolo dějepisné olympiády – vybraní žáci 9.třídy
pedagogická rada, schůzka zájemců o víceletá gymnázia
„Cimrmanův výstup na Směšku“ – celá škola
obvodní kolo olympiády z ČJ – vybraní žáci 8. a 9.třídy
workshop pískování – družina 1.tř. a 2.A
předávání pololetního vysvědčení:
muzeum v Roztokách – 1.třída
knihovna v Suchdole – 2.A
bruslení na stadionu Hvězda – 2.B, 4.A, 4.B
Národní galerie Šternberský palác – 3.třída
Národní zemědělské muzeum – 5.třída
filmové představení – 6. až 9.ročník

únor

1.2.(pá)
3.2.(ne) – 10.2.(ne)
4.2.(po) – 8.2.(pá)
6.2.(st)
8.2.(pá)
13.2.(st)
14.2.(čt)
15.2.(pá)
18.2.(po) – 24.2.(ne)
25.2.(po)
28.2.(čt)

pololetní prázdniny
lyžařský výcvik
bobování v Kaménce – 1.stupeň
workshop pískování – družina 2.B
projekt vědecký den – 2.B
workshop pískování – družina 3.třída
divadelní představení Sněhová královna (Minor) – 5.třída
návštěva Planetária – 5.třída
jarní prázdniny
matematická soutěž Pangea – 5. až 9.ročník
vernisáž výstavy školního výtvarného kroužku

březen

1.3.(pá)
1.3.(pá)
5.3.(út)
5.3.(út)
6.3.(st)
6.3.(st)
7.3.(čt)
7.3.(čt)
8.3.(pá)
8.3.(pá)
11.3.(po)
12.3.(út)
12.3.(út)
13.3.(st)
19.3.(út)
19.3.(út)
20.3.(st)

komentovaný program k výstavě VV kroužku – 1.stupeň
obvodní kolo olympiády v AJ – vybraní žáci 7. a 9.ročníku
orání pole a setí obilí – 4.A
SCIO testy z ČJ – 9.třída
SCIO testy obecné studijní předpoklady – 9.třída
SCIO testy z matematiky
konzultace s žáky a rodiči zahraničních škol
schůzka se zájemci o 1. třídu
SCIO testy z AJ – 9.třída
návštěva filmového festivalu Jeden svět – 5.třída
masopust v družině – všechna oddělení
návštěva filmového festivalu Jeden svět – 7.A a 7.B
divadelní představení Záhada hlavolamu (Minor) – 4.A
návštěva filmového festivalu Jeden svět – 8.a 9.třída
divadelní představení Perníková chaloupka – 1. až 3.ročník
utkání v basketbalu ZŠ JC proti Riverside School – výběr 6. až 8.tř.
přednáška na téma sociální sítě – 8.třída

24.3.(ne)
27.3.(st)
28.3.(čt)
28.3.(čt)
28.3.(čt)

vystoupení školního pěveckého sboru a Ukulele Bandu
na vítání občánků
pyžamový den – všechna oddělení družiny
beseda s pamětnicí z Lysolají – 5.třída
ukázka a nácvik 1. pomoci (Helpík) – 5.třída
workshop Zážitkem k porozumění – 4.B

duben

1.4.(po)
2.4.(út)
2.4.(út)
3.4.(st)
4.4.(čt)
4.4.(čt)
5.4.(pá)
8.4.(po)
8.4.(po)
10. a 11.4.(st a čt)
11.4.(čt)
11.4.(čt)
16.4.(út)
17.4.(st)
18. a 19.4.(čt a pá)
22.4.(po)
23.4.(út)
24.4.(st)
24.4.(st)
25.4.(čt)
25.4.(čt)
28.4.(ne) – 5.5.(ne)

přednáška pro dívky Čas proměn – 7.A a 7.B
divadelní představení To byl jen vtip (Minor) – 4.A
utkání ve volejbalu ZŠ JC proti Riverside School – výběr 9.tř.
návštěva Úřadu práce v rámci přípravy na povolání – 8.třída
dopravní výchova – 4.A a 4.B
školní kolo Pythagoriády – výběr z 5. až 9.ročníku
natáčení v rámci projektu Zážitkem k porozumění – 4.B
natáčení v rámci projektu Zážitkem k porozumění – 4.B
soutěž Les na ČZU – vybraní žáci 2.stupně
zápis do 1. třídy
Mezinárodní kulturní den - projekt v anglickém jazyce – 2.stupeň
workshop Zážitkem k porozumění – 4.B
nocování ve škole – 4.B
návštěva krokodýlí ZOO v Praze – 4.B
velikonoční prázdniny a svátek
velikonoční pondělí
projektový den dětského záchranáře – 7.A a 7.B
divadelní představení Momo (divadlo Ponec)-4.B
náhradní zápis a zápis dětí ze zahraničních škol do 1. třídy
pedagogická rada
třídní schůzky
jazykově poznávací zájezd do Dublinu – žáci 5. až 9.ročníku

květen

1.5.(st)
2.5.(čt)
7.5.(út)
8.5.(st)
13.5.(po)
14.5.(út)
14.5.(út) – 16.5.(čt)
15.5.(st)
16.5.(čt)
16.5.(čt)
17.5.(pá)
18.5.(so)
20.5.(po) – 24.5.(pá)
21.5.(út)
22.5.(st)
22.5.(st)
22.5.(st)
24.5.(pá)
25.5.(so) – 1.6.(so)
27.5.(po)
29.5.(st)
30.5.(čt) a 31.5.(pá)

Svátek práce
workshop Zážitkem k porozumění – 4.B
dopravní výchova – 4.A a 4.B
Státní svátek
školení dentální hygieny – 1. až 3.ročník
začátek výuky plavání (10 lekcí) – 3.třída
zážitkový kurz s angličtinou – 6.třída
školení dentální hygieny – 4.A, 4.B a 5.třída
prohlídka Národního divadla – 5.třída
konzultace s žáky a rodiči zahraničních škol
fotografování tříd a školy
Slavnost květů
škola v přírodě – 2.B a 4.B
kurz kinballu – 2.stupeň
exkurze do laboratoří ČZU – botanika – 7.A a 7.B
projekt Mezi námi – 5.třída
obvodní kolo Pythagoriády – vybraní žáci
projekt Žurnalista v rámci výuky AJ (návštěva v RS) – 5.třída
škola v přírodě – 1.třída, 2.A, 3.třída
právnická přednáška, příprava na simulovaný soud – 9.třída
divadelní představení Hon na jednorožce (Minor) – 5.třída
Den dětí – bowlingový turnaj

červen

3.6.(po)
3.6.(po)
4.6.(út)
5.6.(st)
5.6.(st)
6.6.(čt)
6.6.(čt)
7.6.(pá)
11.6.(út)
11.6.(út)
12.6.(st)
12.6.(st)
13.6.(čt)
13.6.(čt)
17.6.(po)
18.6.(út)
18.6.(út)
19.6.(st)
19.6.(st)
20.6.(čt)
20.6.(čt)
24.6.(po) a 25.6.(út)
25.6.(út)
27.6.(st)
28.6.(pá)

přednáška na téma zdravotní rizika potravin – 8.třída
prohlídka Pražského hradu – 9.třída
vyhlášení vítězů v dětském bowlingovém turnaji
plavání v rámci TV – 8.třída
simulovaný soud na právnické fakultě – 9.třída
plavání v rámci TV – 8.třída
vernisáž výstavy školního výtvarného kroužku
komentovaný program k výstavě VV kroužku – 1.stupeň
dopravní výchova – 4.A a 4.B
letní beach party – všechna oddělení družiny
prezentace absolventských prací žáků 9.třídy
workshop Zážitkem k porozumění – 4.B
Lysolajský běh
návštěva obvodního soudu pro Prahu 1 – 9.třída
atletický trojboj na stadionu ČZU – celá škola
plavání v rámci TV – 8.třída
neformální setkání budoucích prvňáčků s paní učitelkou
plavání v rámci TV – 8.třída
nocování ve škole – 9.třída
„Děti dětem“ - vystoupení dětí v atriu školy
pedagogická rada
dvoudenní výlet – 5.třída, 9.třída
výlet – 8.třída, 7A, 7B
slavnostní závěrečné ukončení 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 2019/2020

