Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice
Ústavní 91, 181 00 Praha 8
tel.: 283 851 898, fax: 283 851 898, e-mail: skola@zsbohnice.cz

PLÁN ROČNÍCH ČINNOSTÍ ZŠ POZNAŇSKÁ
2021/2022
Dle aktuální epidemiologické situace se může Plán ročních činností průběžně
měnit a doplňovat.
ZÁŘÍ
Informační schůzka pro zákonné zástupce žáků naší školy
Seznámení s dodatkem ke školnímu řádu
Informační schůzka se zákonnými zástupci vycházejících žáků
Úprava okolí školy
14. 9. 2021 Beseda s městskou policií, prevence rizikového chování
15. 9. 2021 Tematická vycházka Stará Praha a my (2. stupeň)
Zahájení projektu My a příroda

ŘÍJEN
5. 10. 2021Tematická vycházka Stará Praha a my (1. stupeň)
8. 10. 2021 Beseda – Energetická gramotnost 8. - 9. ročník
28. 10. 2021 Význam založení samostatného československého státu – připomínka formou
dokumentu
Projekt Krokus
Projekt My a příroda - založení květné louky, stavba domečků z přírodnin (hrabaliště, stromy)
Filmové představení – Zátopek – 7. - 9. ročník
LISTOPAD
Halloween – soutěž o nejhezčí dýni
13. 11. 2021 – Světový den laskavosti
17. 11. 2021 – aktualita
Mobilní planetárium – program dle aktuální nabídky
Informační schůzka pro vycházející žáky
Schola Pragensis - 8. a 9. ročník
Projekt My a příroda – výroba krmítek z recyklovaného materiálu

PROSINEC
Vánoční zvyky a tradice – výroba adventních věnců a dekorací Mikulášská nadílka
Projektový den – Vánoce, řemeslná dílna pro rodiče, jarmark, vánoční zpívání
Besídky ve třídách, procházka adventní Prahou
Projekt My a příroda - vánoční zvyky a tradice, výroba tradičních vánočních ozdob z přírodnin
Divadlo K. Hackera
Dopravní hřiště 1. stupeň
LEDEN
16. 1. 2021 Uctění památky Jana Palacha
Informační schůzka pro zákonné zástupce vycházejících žáků
27. 1. 2021 Den uctění památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti – besedy
v třídnických hodinách, hodinách českého jazyka a občanské výchovy
My a příroda – pečujeme o zpěvné ptactvo
ÚNOR
Návštěva divadelního představení
My a příroda – příprava kompostéru
Sazka – víceboj
Veselé zoubky
BŘEZEN
Měsíc knihy – Knihovna Krakov
Projekt Krokus
22. 3. 2021 Beseda s městskou policií
My a příroda – poznávání léčivých bylin, rozšiřování bylinkových záhonů
DUBEN
Celoškolní fotbalový turnaj
Velikonoce – velikonoční dílny
My a příroda – stavba hmyzích hotelů
KVĚTEN
Vzpomínka na významné květnové dny a výročí
Návštěva pravoslavného kostela Cyrila a Metoděje – uctění památky československých
parašutistů
My a příroda – sklízíme a sušíme byliny
Dopravní hřiště 1. stupeň

ČERVEN
2. 6. 2021 MDD s městskou policií
Filmové představení
Třídní výlety
My a příroda – výroba a instalace pítek pro drobné živočichy

Poznámka: všechny plánované akce se mohou v průběhu školního roku změnit tematicky, časově
a dle příležitostí.

