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IX.  Slavnostní zahájení škol. roku                                 1.9.                            Společenské chování a jednání 
       Schůzka rodičů nově vřazených žáků – TU + ŠD                              na veřejnosti a v kolektivu                                                                                                         
       Planeta Země 3000  „Senegal“                              5. 9.                             Školní řád, bezpečnost 
       Střelecké přebory                                                    9. 9.  
       Evakuace                              
       MPP – seznámení s cíli a plány - TU                     11. 9.   Světový den První pomoci 
         Dopravní soutěž – Náchod                                    20. 9. 

         Projektový den „Švestkohraní“                            28.9.    Státní svátek (Den české státnosti) 
       Zahájení projektu „ Třídění odpadů“ + vyhlášení sběrových aktivit  
       Orientační závod  „Domácí zvířata“                                                                                                    
                                                                                                                           
X.    EVVO - Zahájení projektu „ Nerosty“  
       Návštěva včelína Havlovice – zazimování včel 
       Sběr kaštanů, žaludů, přírodnin 
       Regionální kolo florbal – HK ?                                  
       Soutěž ve výrobě draků 
       MPP – „Zdravá pětka“ – I., II. st.        
       Koláž z kamenů 

         Výstava hub, ovoce, zeleniny                                  28.9. Státní svátek (vznik samostatného čs. státu) 
       Kurz chování za mimořádných situací – I. část 
               
XI.   MPP - Návštěva Policie ČR – I. st.                           2.11. památka zesnulých 
       Školní přebor v dámě, pexesu                                 7.11. Den studentstva 
       EVVO – Výroba krmítek, puzzle – obrázky minerálů 
       Dýňování, Halloweenský karneval 
       Exkurze vycházejících žáků – OU TU 
        
XII.  Exkurze vycházejících ž. v OU Nové Město/Metují, Opočno, Hořice        Advent 

         Knihovna I. st. – beseda - Pohádky  
       Mikulášská nadílka 
       Soutěž v plavání spec. škol – TU (Kapřík) ?  
       Zdobení vánočního stromku – ZOO DKNL                             20. 12. 
       MPP – VV soutěž „Kouření škodí zdraví“ – I., II. st. 
       EVVO – výroba lojových koulí 
       Vánoční dílna školy                                                    Štědrý den                                     Mezilidské vztahy 
       Vánoční výstavy                                                          Nový rok                                        tradice Vánoc 
 
 
 
 
 



 
 
 
I.      Schůzka rodičů vycházejících žáků 
        EVVO – promítání zkamenělin                                Tři králové                         
        Soutěž ve stavbě sněhuláků, iglú                            K. Čapek 

        MPP – „Nebezpečí sociálních sítí“-  II.st.               Návyky společ. chování   
        Průběžné hodnocení sběrových aktivit                  pololet. volno                      upevňov. kolektivu třídy   

          Plavání   I. stupeň 
        Jaroměřská hokejka  
        Projekt „Bodlinka“                                                                                                                           

 
II.     Štafetový a překážkový běh – školní kolo 
        EVVO – výstava nerostů  
        Masopust – soutěž ve výrobě masek - ŠD 
        Soutěž v sáňkování, bobování, pytlování                                                     Bezpečnost  při zimních 
        Plavání TU – I. stupeň                                                                                             sportech 
        Taneční akademie 
        Exkurze – Elektrokola Bárta 
        MPP – „První pomoc“, I. st. 
         
 III.   Okresní přebor ve vybíjené TU                                 7.3. narození TGM 
        MPP – „Veselé zoubky“ 
        Kurz chování za mimořádných událostí – II. část 
        Výstava výrobků žáků  
        Beseda v MěLK – II. st.  Velikonoce 
        EVVO – Den vody 
        Ponožkový den                                                             21. 3.   Downův syndrom 
        Plavání                                                                           28. 3. JAK 
        Velikonoční výstavy  
        Sálová kopaná                             
       
 IV.   Dopravní den – školní soutěž                                    Bezpečnost v silnič. provozu 
        EVVO – exkurze DKNL „Galerie minerálů“        
        Třídní schůzky spojené s výstavou prací žáků 
        Čarodějnický rej, masky - ŠD 
        Kurz plavání – I. st. 
        EVVO - Ekologický týden                                             22.4. Den Země         Ochrana život. prostř. 

        MPP – beseda NZDM Klídek - „Prostor pro“ 
   
V.    Orientační běh „Živá a neživá příroda“                      1.5.  Květnové povstání              Vztah k vlasti 
        Okresní kolo dopr. soutěže – praktická škola           8.5.  Osvobození 
        Přespolní běh – Chlumec/Cidlinou                             9.5.  Den matek                 Kladný vztah k matce 
        Krajský přebor v kopané – HK                                     28. 5. narození E. Beneše 

        EVVO + MPP - Týdenní ozdravný pobyt na horách  (Hoffmanova bouda) 
        Ukončení projektu Bodlinka – vypouštění ježka do přírody   
 
 
 



 
      
 
VI.    Mladý zdravotník – krajská soutěž                             1.6. MDD               vzbuzovat zájem o zdravé soutěžení 
         EVVO – malování na kameny                                                                 reprezentovat školu 

         „Evropské dny handicapované mládeže Emil Open“ - Brno 
         MČR v cyklistice – Račice 
         MPP – závěrečné shrnutí MPP + test, II. st. 
         Vyhodnocení projektu a sběr. aktivit 
         Školní výlet  
         Slavnostní ukončení školního roku a rozloučení se s vycházejícími žáky                                                                                       
 
     
 
  


