Motto: Děti se stávají tím, za koho je považujeme

Akce školy 2018/2019
Upozornění: Jedná se o plán.
Akce mohou být doplňovány, zrušeny, případně může dojít ke změně termínu.
ZÁŘÍ
3. září

Slavnostní zahájení školního roku s panem starostou – ZŠ

6. září

Turnaj malotřídních škol v Mölkky – ZŠ

6. září

Zahájení projektu Ovoce do škol – pro všechny žáky zdarma ovoce – ZŠ

6. září

Zahájení projektu Mléko do škol – pro všechny žáky zdarma mléko – ZŠ

12. září

Oslava dětí – MŠ

13. září

Třídní schůzky 3. ročník – ZŠ

11. září

Cestujeme časem – ŠD

14. září

Hračkový den – MŠ

18. září

Staleté kořeny – beseda 3+4+5 k výročí 100 let od založení republiky – ZŠ

20. září

Mimořádné události – beseda, ŠD

20. září

Malý zahradník – MŠ

26. září

Červený den – MŠ

27. září

Jak to bylo, jak to je 1 – projektová výuka k ročnímu tématu 1+2+3 – ZŠ

27. září

Plastic Ocean – dokumentární film o plastové hrozbě KS, 4+5 – ZŠ

27. září

Karlova Studánka – výlet MŠ

ŘÍJEN
1. října

Podzimní tvoření pro babičky a dědečky – oslava Dne seniorů – MŠ, ZŠ

4. října

Světový den zvířat – projektový den – MŠ

4. října

Světový den zvířat – ŠD

7. října

Výroba a pouštění draků ve Staré Vodě – SRRP, ZŠ, MŠ

12. října

Zahájení kroužku Náboženství – ZŠ

19. října

Den stromů – MŠ

22. října

Den stromů – ŠD

23. října

Zamykání studánek a uspávání broučků – projektový den – MŠ

24. října

Zdravá pětka – vzdělávací program s externím lektorem 1+2+3 – ZŠ

24. října

Nakupování se Zdravou pětkou – vzdělávací program s ext. lektorem 4+5 – ZŠ

26. října

Celodenní vycházka do přírody – projektový den podzim – MŠ

29.-30. října

Podzimní prázdniny – ZŠ

