AKCE USKUTEČNĚNÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
září

2.9.(po)
2.9.(po)
4.9.(pá)
12.9.(čt)
19.9.(čt)
20.9.(pá)
23.9.(po)
26.9.(čt)
26.9.(čt) a 27.9.(pá)
27.9.(pá)
27.9.(pá)

slavnostní zahájení školního roku
informační schůzka 1. třídy
Festival vědy – 6.třída
informační třídní schůzky
fotografování 1.třídy
ukázka karate – 1.stupeň
dopravní výchova na Vypichu – 4.třída
eko projekt pečení chleba (Liboc) – 5.A
výjezd na kurz Jak spolu vycházet – 8.A a 8.B
prezentace Střední hotelové školy Braník – 9.třída
exkurze do Punkevních jeskyní – 3.B a 5.B

říjen

1.10.(út)
7.10.(po)
14.10.(po)
od 14.10.(po)
23.10.(st)
23.10.(st)
24.10.(čt)
25.10.(pá)
28.10.(po)
29. a 30.10.(út a st)

zahájení práce kroužků
exkurze do ZOO – 1.třída
eko projekt pečení chleba (Liboc) – 4.třída
pedagogická praxe studentky DV-PEDF UK v 5.B
eko projekt orání pole – 2.třída
KMD Romeo a Julie
Halloween party – 6. až 9.roč. v anglickém jazyce
prezentace Střední hotelové školy ART ECON – 9.třída
státní svátek
podzimní prázdniny

listopad

5.11.(út)
6.11.(st)
6.11.(st)
7.11.(čt)
7.11.(čt)
7.11.(čt) a 8.11.(pá)
11.11.(po)
12.11.(út)
12.11.(út)
14.11.(čt)
14.11.(čt)
14.11.(čt)
14.11.(čt)
15.11.(pá)

přednášky organizace GreenLife na téma lidoopi a Afrika – všichni
zahájení projektů k 30.výročí Sametové revoluce
divadelní představení Hurvínek mezi osly – 1.třída
beseda o anorexii – 8.A a 8.B
konzultace s žáky a rodiči zahraničních škol
exkurze do Domova Pod Skalami pro mentálně postižené – 9.tř.
návštěva Muzea komunismu – 5.B
návštěva Muzea komunismu – 6.třída a 8.B
Halloween party – družina
výstava v NTM Technika v diktaturách – 5.A
scénické čtení připravené 4.třídou pro 2.třídu
pedagogická rada
individuální třídní schůzky
projektový den k 30.výročí Sametové revoluce (branné cvičení,
projekt Totalita, přednáška o střežení státních hranic ČSSR, beseda
s pamětníkem Děti 50.let)
beseda na téma rizika sociálních sítí – 8.B
exkurze v ÚCHP a geolog. Ústavu AV ČR – 2.tř. a 5.B
scénické čtení připravené 4.třídou pro 3.B
exkurze do Planetária – 4.tř., 5.A a 5.B
taneční představení v Městské knihovně – 1.třída
přednáška o financích v ČSOB – 8.A a 8.B
vystoupení Ukulele Bandu a pěv.sboru na ÚMČ Suchdol
přednáška o lidských právech (organizace LOVI) – 9.třída
prohlídka Národního divadla a ukázka opery – 3.B a 4.tř.
prezentace Střední průmyslové školy Smíchov – 9.tř., 8.A, 8.B
návštěva veletrhu škol Schola Pragensis – 8.A, 8.B a 9.třída

15.11.(pá)
15.11.(pá)
18.11.(po)
19.11.(út)
20.11.(st)
21.11.(čt)
22.11.(pá)
28.11.(čt)
28.11.(čt)
28.11.(čt)
29.11.(pá)

prosinec 1.12.(ne)
2.12.(po)
3.12.(út)
4.12.(st)
5.12.(st)
16.12.(po)
17.12.(út)
17.12.(út)
17.12.(út)
19.12.(čt)
19.12.(čt)
20.12.(pá)
21.12.(so) – 5.1.2020(ne)

leden

únor

6.1.2020(po)
7.1.(út)
7.1.(út)
7.1.(út)
9.1.(čt)
10.1.(pá)
14.1.(út)
15.1.(st)
15.1.(st)
16.1.(čt)
20.1.(po)
23.1.(čt)
24.1.(pá)
28.1.(út)
28.1.(út)
30.1.(čt)

advent v Lysolajích - školní pěvecký sbor a Ukulele Band
školní kolo dějepisné olympiády
celodenní projekt na téma šikana 8.A a 8.B pro 3.A, 3.B a 4.tř.
exkurze na zámek Loučeň – staré vánoční zvyky – 2.tř. a 3.A
Mikulášská nadílka – 1.stupeň
ekologický den bez plastů – celá škola
přednáška o sexuální výchově – 8.B
vystoupení 5. A ve Švandově divadle v projektu Čtenář na jevišti
vánoční program pro veřejnost + divadlo Pastýřská hra
školní kolo olympiády v AJ
nocování ve škole – 3.B a 5.B
besídky ve třídách
vánoční prázdniny

31.1.(pá)

začátek výuky
projekt Zážitkem k porozumění – návštěva ze zahraničí - 5.B
dopravní výchova na Vypichu – 4.třída
přednášky – prevence chování (Policie ČR) – 2.stupeň
školní kolo olympiády v ČJ – 8.B
školní kolo olympiády v ČJ – 8.B
exkurze do ČNB v rámci předmětu Finance – 8.A a 8.B
eko přednáška Emise od Letiště Praha – 4.tř., 5.A a 5.B
obvodní kolo dějepisné olympiády – vybraní žáci
přednášky – prevence chování (Policie ČR) – 1.stupeň
obvodní kolo olympiády v ČJ – vybraní žáci 9.ročníku
pedagogická rada
návštěva z Domova Pod Skalami pro mentálně postižené – 9.tř.
divadelní představení Pohádky pro Hurvínka – 1.třída
ukázka a cvičení parkouru v rámci TV – zájemci 6. až 9.tř.
předávání pololetního vysvědčení:
Muzeum strašidel a pověstí – 2.třída
bruslení na stadionu Hvězda – 3.B, 5.A, 5.B
chrám sv. Víta – 4.třída
pololetní prázdniny

7.2.(pá)
9.2.(ne) – 16.2.(ne)
12.2.(st)
13.2.(čt)
19.2.(st)
20.2.(čt)
21.2.(pá)
24.2.(po) – 28.2.(pá)
25.2.(po)
28.2.(čt)

výstava Petra Síse v galerii DOX – 8.B
lyžařský výcvikový kurz
dopravní výchova – 1. a 2.třída
1. lekce plavání – 3.A a 3.B
eko přednáška Hluk od Letiště Praha – 4.tř., 5.A a 5.B
2. lekce plavání – 3.A a 3.B
obvodní kolo olympiády v AJ – vybraní žáci
jarní prázdniny
matematická soutěž Pangea – 5. až 9.ročník
vernisáž výstavy školního výtvarného kroužku

březen

2.3.(po)
3.3.(út)
5.3.(čt)
5.3.(čt)
5.3.(čt)
6.3.(pá)
6.3.(pá)
11.3.(st)

přednáška prevence kyberšikany – 4.tř., 5.A a 5.B
turnaj v basketbalu – výběr dívky 8. a 9.tř.
výuka 1.pomoci (Life rescue) – 7.třída
vernisáž výstavy školního výtvarného kroužku
schůzka se zájemci o 1. třídu
komentovaný program k výstavě VV kroužku pro žáky 1.stupně
karneval - družina
mimořádné opatření vlády ČR – zákaz osobní
přítomnosti žáků ve školách

duben

1.4.(st) – 17.4.(pá)
22.4.(st)

přijímání přihlášek do 1. třídy ZŠ
zahájení přijímacího řízení do 1. třídy bez přítomnosti dětí

květen

11.5.(po)
25.5.(po)

zahájení přípravy žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na stř. školy
zahájení dobrovolné školní docházky žáků 1. stupně

červen

8.6.(po)
26.6.(pá)

zahájení dobrovolné školní docházky žáků 2. stupně
vysvědčení

29.6. a 30.6.(po a út)
1.7.(st) – 31.8.(po)
1.9.(út)

ředitelské volno
hlavní prázdniny
začátek školního roku 2020/2021

