Plánované školní
i mimoškolní akce ZŠ
ve školním roce 2016/2017
Plánované školní akce – jedná se o prvotní „nástřel“ již dohodnutých akcí, tyto i další chystané aktivity budou
průběžně doplňovány a upřesňovány a objeví se na webových stránkách školy:

Září:


29. 9.: žáci I. – IV. tř.: Liška – výukový program s ochočeným mládětem lišky obecné – od 8.30 hod.
I. + II. tř., od 9.30 hod. III. + IV. tř.
Cena: 60,-Kč/žáka




I. + II. tř.: Návštěva Knihovny E. Petišky v Brandýse n. L. / místní knihovny v Sojovicích
4. 10.: Celoškolní tradiční akce s účastí a podporou rodičů: Tykví plná škola – od 17 hod. na
školní zahradě – organizační zabezpečení: ŠD – V. Křížová a V. Kropáčková + M. Havelka a J.
Došlá
5. 10.: III. + IV. tř.: Návštěva Planetária v Praze – pořad „Vesmír kolem nás“ – začátek od 9.00
hod., vstupné 60,-Kč/žáka + doprava (objednávka autobusu)
12. 10.: Výlet III. tř. – zámek Konopiště (8 – 17 hod.)
22. 10.: „Sraz šedesátníků“ – krátké kulturní pásmo žáků a TU II., III. a IV. tř. od 15 hod.
v tělocvičně ZŠ

Říjen:




Listopad:




I. + II. tř.: Svíčkárna Šestajovice – exkurze
III. tř.: Návštěva místní knihovny v Sojovicích – spojeno s akcí třídního kolektivu „Kouzelná noc III.
třídy v ZŠ“
Celoškolní kulturní akce – divadelní představení „O veverce zrzečce“
Zahájení adventu – vystoupení žáků ZŠ a MŠ






Mikuláš v ZŠ a v MŠ – 5. 12. 2016
I. + II. tř.: návštěva divadla (H. Počernice/Ml. Boleslav)
IV. tř.: Kino – Lysá nad Labem – vánoční trhy
Vánoční besídka v ZŠ a v MŠ




Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ – 12. 1. 2017
III. + IV. tř.: Bruslení – Benátky nad Jizerou




Pěvecká soutěž „Zlatá nota“
I. + II. + III. tř.: Bruslení – Benátky nad Jizerou





Plavecký výcvik žáků 2. - 5. roč.
IV. tř.: Muzeum Brandýs n. L. – exkurze
Matematická soutěž Klokánek – IV. Tř.



Projekt „Den Země“




Prosinec:

Leden:

Únor:

Březen:

Duben:

Květen:

Červen:

Nad rámec:





Projekt „Den zdraví“
Plavecký výcvik žáků 2. – 5. roč.
IV. tř. (4. roč.): Dopravní výchova – dopravní hřiště







Projekt „Ochrana školy za mimořádných situací“- květen 2015
Den matek – kulturní pořad věnovaný všem maminkám
I. + II. tř.: školní výlet
Fotografování tříd – 2. květnová dekáda
Akce školní družiny: Vernisáž – výstava výrobků z celoročního projektu na téma: Malý princ






Den dětí – 1. 6. 2017
I., II. a IV. tř.: škola v přírodě
Školní výlet III. a IV. tř.
Sportovní akce se ZŠ Předměřice a ZŠ Kostelní Hlavno
Účast jednotlivců či celé školy v soutěžích a projektech dle aktuální nabídky

