Akce školy 2016/2017
Září
Kurz dopravní výchovy-Říčany- 1.část /4.r./-projekt Cesta integrace s BESIP
Toulcův dvůr - Cesta ke chlebu-přírodověda /5.r./
Kytarový koncert –Jindřich Kaulferst
Říjen
EKO program - Náš les /1.,2. a 3.r./
Návštěva knihovny /1.r./
Fotografování
Listopad
Divadelní představení /ve škole/
Planeta Země 3000- Filipíny-projekt - Říčany/5.r. a 6.r./
Přírodovědný program -Hornina a nerosty - Říčany /5.r./
Toulcův dvůr-Hospodářská zvířata-program v rámci prvouky/ 3.r./
Toulcův dvůr-Hospodářská zvířata-program v rámci prvouky/ 4.r./
Zahájena příprava vánočního představení
Prosinec
Divadlo Kamarád /ve škole/
Toulcův dvůr – Mléčná dráha –přírodověda /6.r./
Divadlo –Rolnička /1.r./
Koncert - Bardáček - Říčany
Vánoční výtvarné dílny-tvořivé dny s vánoční tématikou
Organizace sbírky - Úsměv dětem /4.,5.r./

Vánoční besídka pro rodiče a přátele školy - Altánek u Obecního úřadu
v Čestlicích
Leden
Divadelní představení Krejčík Honza /ve škole/
Toulcův dvůr – Koza Róza - prvouka/2.r./
Únor
Organizace sbírky pro fond Sidus /4.,5.r./
Masopustní týden v maskách se závěrečným tanečním odpolednem v družině
/rodiče zajistili občersvení /
Výtvarná soutěž - Besip
Březen
Dopravní kurz - Říčany-2.část /4.r./
Toulcův dvůr – Ze života koní /6.r./
Toulcův dvůr – Mláďata /3.r./
Toulcův dvůr – Mláďata /2.r./
Duben
Zahájen plavecký výcvik /1.ročník/
Květen
Dopravní kurz-Říčany-3.část /4.r./-získání průkazu cyklisty
Výchovně-vzdělávací pobyt - Orlické hory - Čenkovice/3.- 6.r./
Červen
Přírodovědné programy v dendrologická zahradě:
O zvědavém kačátku/1.,2.r./
Mokřady a rybníky /3.,4.r./

Predátoři a ti druzí /5.,6.r./
Fotografování
Kytarový koncert - J.Kaulferst
Přírodovědný program-Penthea-Mláďata
Program na Vyšehradě /2.,3.a 6.r./
Zábavní park Žirafa /1.,2. a 3.r./
Výlet – 1.a 2.r.-Farmapark Soběhrady
Žáci 1 .a 2.ročníku navštěvovali během roku dle nabídky divadélka v MŠ.
Děti ve školní družině pravidelně navštěvovali místní knihovnu.

Projekty a aktivity
Žijeme vánocemi - vánoční výtvarné dílny, příprava vánočního představení
Masopustní týden
Naše Země
- přírodovědné programy o.s. Penthea –dlouhodobý vzdělávací projekt projekt
- Recyklohraní / třídíme baterie, elektro/
- třídíme papír, plasty /šetříme nádoby na směsn
- programy v Toulcově dvoře - Středisko ekologické výchovy
- Planeta Země 3000-dlouhodobý vzdělávací projek
- přírodovědné programy v dendrologické zahradě
Dopravní kurz /4.r.- průkaz cyklisty/
Sbírky - CPK Chrpa , Život dětem, Sidus
Plavecký výcvik /1.r./
Ovoce do škol /Naše zdraví/
Aktivní škola - proškoly.cz
Výchovně vzdělávací pobyt na horách

Spolupráce s místní knihovnou

