Měsíční plán školy:
Zaměření letošního školního roku:

„Cesta kolem světa“
Září:
-

slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 s přivítáním prvňáčků
Den zdraví – S Tuláčkem do světa
Dovádění bez hranic – 5.9., hry, soutěže, písničky Bobo-divadlo
zahájení plaveckého výcviku 11.9. – 6.11. 2017, náhradní termín 15.11.
(8.15-9.45 výuka)
preventivní prohlídka u zubaře – dle nabídky
fotografování žáků 1. ročníku – 12.9.
založení patronství – „Buďme všichni kamarádi “ žáků 1. a 5. ročníku
úklid okolí školy, záhonky
zahájení činnosti ZUŠ Lipnice nad Sáz.
vyhlášení školní soutěže ve sběru starého papíru „Šetříme naše lesy “
vyhlášení školní soutěže „ Začínáme s úklidem u sebe “ (výzdoba a
úklid tříd)
Vesmírná show – sokolovna 27.9., 40,-Kč/ž.

Říjen:
-

Listopad:
-

beseda s mykologem 6.10. 10.30 hod.
beseda k dopravní výchově – BESIP ( paní Loužecká – ČČK)
zahájení činnosti zájmových kroužků
Drakiáda sobota 30. 9.
charitativní sbírky: fond Sidus a Chrpa
Jeníkova špacírka 7. 10. – program u školy
Den otevřených dveří:
děti z MŠ
dle domluvy
pro rodiče a veřejnost
říjen-listopad

nácvik kulturního pásma pro setkání s důchodci v obci a vystoupení –
dle požadavku OÚ – Setkání důchodců
beseda v místní knihovně
3.11.
ukončení plaveckého výcviku
15.11.2017, změna rozvrhů
vítání sv. Martina ve spolupráci s rodiči (11.11. vystoupení zajistí MŠ)
Vánoční dílny ve škole – sobota 2. 12.
beseda „Tonda obal na cestách“ 28.11.

Prosinec:
-

Mikulášská nadílka ve škole
5. 12. úterý
Mikulášská nadílka u obce (vystoupení zajistí ZŠ) neděle 3.12.
beseda v MLK k vánočním svátkům
vánoční besídka - čtvrtek 14. 12. od 17.00 hod.
beseda o Vánocích
M. Prachař
S Tuláčkem za zvířátky 21.12. čtvrtek
Vánoční školička 22.12.

Leden:
-

návštěva předškoláků z MŠ
výtvarné soutěže dle aktuální nabídky
vyhodnocení I. etapy a vyhlášení II. etapy soutěže v úklidu v
jednotlivých třídách „ Začínáme s úklidem u sebe “ 31. 1.
školní kolo v recitaci „Přednášíme s úsměvem“ – 31.1.
beseda „Lyžařské desatero“ 12. 1. 2018
zimní ozdravný pobyt na horách 13. – 19. 1. 2018 (so-pá)

Únor:
-

okrskové kolo v recitaci
výtvarné soutěže dle nabídky
celoškolní tvořivá soutěž „Zimní radovánky s Eskymáky“
Maškarní rej pro děti v obci ve spolupráci se Sokolem dle domluvy (
v neděli po Maškarním pro dospělé)

-

dopravní kurz pro žáky 4. ročníku
testování žáků Scio
výtvarné a literární soutěže dle nabídky
matematická soutěž Klokánek, Cvrček
dárky k zápisu do 1. ročníku - ŠD

-

Zápis do 1. ročníku pondělí 9. 4.
Den Země ( 20. 4. pátek)

Březen:

Duben:

-

Čistá řeka Sázava – úklid v okolí
výroba dárků ke Dni matek
Rej čarodějnic
pondělí
nácvik na Školní akademii

-

fotografování dětí
turnaj ve vybíjené – „O putovní pohár“
(dopol.) 25. 5.
přespání ve škole „ Kuklínci spí ve škole“
(večer) 25. 5.
Školní výlet - S Tuláčkem na Žleby
turnaj ve vybíjené – Preventancup Havl. Brod
výroba dárků ke Dni otců ( Den otců – 16.6.)

-

Školní akademie 14.6.
olympijské dopoledne „Světová olympiáda“ 28.6.
zhotovení tabla „páťáků“
atletické závody školních družin
slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku ( 19. 6. – dle domluvy s OÚ)
vyhodnocení školních soutěží ve sběru starého papíru a úklidu tříd
závěrečná zahradní slavnost „Hurá na prázdniny poznávat svět…“
čtvrtek 28. 6. 2018

30. 4.

Květen:

Červen:

