Školní kalendář 2021/2022
motto: „Škola má narozeniny“
Každoročně:
„Naše obec a okolí“, „Moderní škola“, ICT jako nástroj inovace výuky“, „Ochrana člověka“, Tajemná noc, Mikuláš pro děti, Vánoční
jarmark, Pasování prvňáčků, Lyžařský výcvik, Dětský karneval, Andersenova noc, Den matek + spolupráce s partnerskou školou
v ILENGE, Škola v přírodě, Dětské radovánky, Školní výlet.

Září:

zahájení školního roku 2021/2022, plavecký výcvik – 7. 9. 2021, přespolní běh, focení prvňáčků, zahájení klubů – Čtenářský
klub, sportovní kroužek, doučování, ochrana člověka – hasiči a policie,
třídní schůzky – 23. 9. 2021

Říjen:



2. ročník – od 16:00 hod.,



3. A ročník – od 16:15 hod.



3. B ročník – od 16:30 hod.,



4. ročník – od 16:45 hod.,



5. ročník – od 17:00 hod.

zahájení činnosti kroužků, Mlsná vařečka – 7. 10. 2021, podzimní prázdniny – 27. 10., 29. 10. 2021, „Strašidelná škola“ – 25.
10. 2021, státní svátek – 28. 10. 2021, oslava školy – 18. 10. – 22. 10.

Listopad: čtvrtletní práce, státní svátek – 17. 11. 2021, vánoční jarmark ve Vojkovicích – pěvecký kroužek

třídní schůzky – 25. 11. 2021


1. ročník – od 15:45 hod.



2. ročník – od 16:00 hod.,



3. A ročník – od 16:15 hod.



3. B ročník – od 16:30 hod.,



4. ročník – od 16:45 hod.,



5. ročník – od 17:00 hod.

Prosinec:

Mikuláš ve škole – 6. 12. 2021, Česko zpívá koledy – 8. 12. 2021, vyrábíme svícny – 20. 12. 2021, vánoční jarmark – 21. 12.
2021, Vánoční nota ve škole – 22. 12. 2021, vánoční prázdniny – 23. 12. 2021 – 3. 1. 2022.

Leden:

pololetní opakování, recitační soutěž, pasování prvňáčků – 27. 1. 2022, vysvědčení – 31. 1. 2022.

Únor:

pololetní prázdniny – 4. 2. 2022, lyžařský výcvik – 7. 2. – 11. 2. 2022, dětský karneval – 25. 2. 2022, recitační soutěž, finanční
gramotnost – soutěž.

Březen:

jarní prázdniny – 14. 3. – 18. 3. 2022, knihovnická akce - Andersen + den otevřených dveří – 28. 3. 2022, pěvecká soutěž
„Loutnička“.

Duben:

zápis do 1. třídy – 7. 4. 2022, čtvrtletní práce, velikonoční beránek – vybíjená, velikonoční prázdniny – 14. 4. 2022, třídní
schůzky – individuální pohovory – 7. 4. 2022.

Květen:

„Turistika rodiče s dětmi“ – 8. 5. 2022, třídní schůzky – , „Den matek“ – 10. 5. 2022, environmentální soutěž – „Kapřík“.

Červen:

dětské radovánky – 3. 6. 2021, pololetní opakování, pobyt v přírodě – 20. 6. – 24. 6. 2022, školní výlet, vysvědčení.

