Plán akcí pro školní rok 2019/2020
Celoroční projekt „Cesta za šumavskými velikány“

ZÁŘÍ,
 Slavnostní zahájení školního roku, pasování školáků
 Týdenní projekt (2. – 6. 9.) „Šumavští skrítkové“
 Divadlo (3. 9.) – Dobrodružství skřítka Kuka
 Beseda se spisovatelem O. Fibichem o skřítcích Šumavy (4. 9.)
 Vodní skřítek – návštěva ČOV ve Vimperku (5. 9.)
 Lesní skřítci (6. 9.)
 Preventivní program – školní poplach
 Světový den první pomoci – program záchranných složek ve Vimperku (9.9.)
 Natur Vision – mezinárodní filmový festival přírodovědných filmů 19. 9.
 Orientační běh šumavskou přírodou „Běž a neztrať se!“ – 20.9.
ŘÍJEN
 Program NP Šumava
 Drakiáda
 Logická olympiáda – „Odvaž se používat vlastní rozum“ I. Kant
 Dopravní výchova
 Plavecký výcvik (od 7. 10. - 10 lekcí)
 Šíleně smutná princezna – muzikál v Praze (12. 10.)
 Preventivní program policie ČR – Už chodím do školy sám, Identikit pachatele (18.10.)
 Halloweenská party ve ŠD – 3. - 5. ročník
LISTOPAD
 Školní recitační soutěž
 Soustředění pěveckého sboru
 „Jsem laskavec“ – projekt o dobrých skutcích

PROSINEC
 Vánoční projekt „ Čas vánoční“
 Rozsvícení vánočního stromu (1. 12.)
 Mikulášská nadílka (5. 12.)
 Vánoční pohádka v Prachaticích (9. 12.)
 Vánoční koledování u kaple sv. Anny
 Vánoční besídka pro rodiče a veřejnost (19. 12.)
 Vánoce ve škole (20.12.)
LEDEN
 Lyžařský výcvik ve stopě i na svahu
 Environmentální program s NP Šumava
 Vysvědčení na Knížecích Pláních – lyžařský výlet
 Preventivní programy sdružení Phénix
ÚNOR
 Dětský karneval
 Pohádka o hudebních nástrojích (17.2.)
 Lyžařský výcvik ve stopě i na svahu, výprava za Seppem Ranklem
 Zimní olympiáda v Borových Ladech
 Lyžuj lesy
BŘEZEN
 Pěvecká soutěž – postup do Jihočeského zvonku
 Setkání v knihovně s p. Andersenem
 Matematický klokan
 Galerijní animace
DUBEN
 Zápis do 1. ročníku ZŠ ( 6.4.)
 Bezpečně pěšky i na kole – dopravní výchova
 Den Země „Ukliďme si…“
 Plavecký výcvik (5 lekcí)
 Veselé Velikonoce – velikonoční projekt
Velikonoční dílna, zdobení velikonočního stromu, vynášení Morany, staročeské hry (9. 4.)
KVĚTEN
 Srdce pro maminku – oslava Dne matek
 Mladí zdravotníci a záchranáři – okresní soutěž
 WOD – mezinárodní den orientačního běhu
 Environmentální program s NP Šumava
 Oslavy 120. výročí založení školy
ČERVEN
 Oslava MDD – malování na chodníky
 Lehkoatletický trojboj malotřídních škol v Horní Vltavici
 Pojď si vybrat,‘ setkání se sportovními legendami v Prachaticích
 Atletická olympiáda ve Zdíkově
 Turnaj ve vybíjené v Lenoře
 Olympijský běh
 Soustředění pěveckého sboru
 Školní výlet
 Slavnostní zakončení školního roku
Další akce budou doplněny dle aktuálních nabídek, elánu p. učitelek a nálady našich
žáčků .

