Akce školy 2015/2016
Září
Kytarový koncert –Jindřich Kaulferst
Kurz dopravní výchovy-Říčany- 1.část /4.r./-projekt Cesta integrace s BESIP
Toulcův dvůr-Cesta ke chlebu /5.r./
Toulcův dvůr-výukový program k prvouce /2.r./
Divadelní představení - ve škole
Knihovna /2.r./
Otvírání hřiště
Říjen
EKO beseda /ve škole/
Stavitelé měst-základy kartografie /2.r./
Knihovna /1.r./
Listopad
Planeta Země 3000- Východní Afrika-vzdělávací projekt -Říčany/5.r./
Přírodovědný program-Penthea-Záchrana zvířat /ve škole/
Toulcův dvůr-program v rámci prvouky/2.r./
Zahájena příprava vánočního představení
Prosinec
Vánoční výtvarné dílny-tvořivé dny s vánoční tématikou
Zábavní park Žirafa – /1.r/
Koncert-Říčany-Bardáček
Vánoční besídka pro rodiče a přátele školy
Leden
Divadelní představení Krejčík Honza /ve škole/
Zábavní park Žirafa/2.,3.r./
Organizace sbírky pro fond Sidus a Chrpa /4.,5.r.

Únor
Masopustní týden v maskách se závěrečným tanečním odpolednem v družině /rodiče zajistili
občersvení/ Knihovna/1.r./
Březen
Přírodovědný program-Penthea-Sovy /ve škole/
Velikonoční představení v MŠ /1.r./
Dopravní kurz-Říčany-2.část /4.r./
Toulcův dvůr-Na statku/2.r./
Duben
Výstava-Osud židovských dětí za 2.sv.války-OÚ /5.r./
Divadlo /ve škole/
Mobilní planetárium /2.,3.r./
Zahájen plavecký výcvik 1.ročníku
Květen
Organizace sbírky pro OPK Chrpa /organizuje 4.a 5.r./
Dopravní kurz-Říčany-2.část /4.r./-získání průkazu cyklisty
Zábavní park Žirafa /1.,2.r./
Okresní finále Mc Donald Cup-mladší a starší kategorie
Červen
Přírodovědné programy v dendrologická zahradě /1.,2.,3.,4.r./
Kytarový koncert - J.Kaulferst
Afrika a její kultura-taneční program /Nigerie/
Zábavní park Žirafa /1.r./
Výlet - 1.r.- Botanicus-Lysá nad Labem, 2.r.-pohádkový hrad-Nové Hrady,
3., 4., 5.r.- Miraculum Milovice
Žáci se během roku podíleli na přípravě příspěvků do Čestlického občasníku.
Žáci 1.a 2. ročníku navštěvovali během roku dle nabídky divadélka v MŠ.
Děti ve školní družině navštěvovali místní knihovnu.

Projekty a aktivity
Žijeme vánocemi – vánoční výtvarné dílny, příprava vánočního představení, vánoční besídka
Masopustní týden
Naše zdraví - Vzdělávání pro zdraví
Naše Země - přírodovědný program o.s. Penthea –Záchrana zvířat
- Recyklohraní / třídíme baterie, elektro/
- třídíme papír, plasty /šetříme nádoby na směsný odpad /
- EKO-Co se děje s tříděným odpadem, programy v Toulcově dvoře
- Planeta Země 3000-vzdělávací projekt
Dopravní kurz /4.r.- průkaz cyklisty/
Sbírky - CPK Chrpa , Život dětem, Sidus
Plavecký výcvik /1.r./
Ovoce do škol /v rámci Naše zdraví/
Aktivní škola- proškoly.cz
Spolupráce s místní knihovnou

