ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODOV – ŠONOV, OKRES NÁCHOD
Plán základní školy na 2. pololetí školního roku 2019-2020

Únor
Pololetní prázdniny 31.1.
Zahájení kurzu dopravní výchovy ve 4. ročníku (v rámci předmětů)
Den polytechniky v novoměstské průmyslové škole - 5. ročník (akce v rámci MAP Pohoda venkova) 11.2.
Návštěva knihovny v NM n M - 1. ročník 14. 2., 4. ročník 28.2.
Masopustní průvod 18. 2. odpoledne – ŠD
Hudební národopisný pořad Stařenka Muzika vypráví 19. 2. – odložený z 1. pololetí
Návštěva hasičské stanice ve Velkém Poříčí - 1. a 2 . ročník 20.2.
Konzultační návštěva ze SPC Náchod 27.2. Workshop pro učitele – Finanční gramotnost 14:00
Sběr starého papíru

Březen
Návštěva knihovny 3.3. (5.ročník)
Návštěva budoucích prvňáčků ve škole, spolupráce s MŠ (v 1. ročníku) 4.3.
Jarní prázdniny 9.3. - 13.3.
Vítání jara 20. 3. (třídní a družinové aktivity)
Anglické divadlo „Lazy goat“ (Náchod - pro 3., 4. a 5.r.) 23.3.
Matematická soutěž Cvrček a Klokánek (2.- 5. ročník) 20.3.
Jarní úklid v blízkém okolí školy

Duben
Výchovný koncert ZUŠ NM (pro zájemce) 3.4.
Písnička pro draka aneb Jak se vaří pohádka – divadélko pro školy 7.4.
Konzultační hodiny pro rodiče žáků, pedagogická rada
Velikonoční jarmark ve školní družině 8.4.
Velikonoční prázdniny 9.4. ,10.4. svátek
Zápis k povinné školní docházce čtvrtek 16.4.
Pojďme si hrát na školu (1. setkání budoucích prvňáčků ve škole, spolupráce s MŠ) 23.4.
Den Země (environmentální výchova - exkurze dle výběru třídních učitelů)
Přírodovědná soutěž Zlatý list (5. a 4. r.) Náchod

Květen
Plnění odznaku Provodovského sportovce (do konce školního roku)
Pasování na čtenáře (1. ročník, v knihovně v Novém Městě nad Metují) 19.5.
Pojďme si hrát na školu (2. setkání budoucích prvňáčků ve škole, spolupráce s MŠ)
Projektový den na téma Finanční gramotnost pro žáky 4. a 5. ročníku
Soutěž ve fotbale Mc Donald’s Cup (vybraní žáci), Krčínský maratón (1. ročník 21.5.)
Zahradní slavnost ŠD 21.5.

Červen
Den dětí (odpoledne se soutěžemi na hřišti ve spolupráci s rodiči) 1.6.
Fotografování žáků
Sběr starého papíru
Návštěva žáků 5. ročníku v krčínské škole 3.6.
Pedagogická rada
Dopravní hřiště v Náchodě – 4. ročník
Školní výlety (18. 6. – 1.r. Merkur + farma Wenet Broumov), výlety ostatních tříd budou upřesněny
Pojďme si hrát na školu – 3. setkání s předškoláky
Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků (informace k organizaci školního roku)
Ochrana člověka za mimořádných událostí
Loučení s 5. ročníkem, vysvědčení, zakončení školního roku v pátek 26.6. Ředitelské volno 29. a 30.6.

*Plán akcí je průběžně aktualizován v rámci plánů akcí měsíčních.

