PROSINEC 2018
MŠ – Divadlo S+H, Hurvínkův Mikuláš
Oční vyšetření některých žáků školy
„Vánoce ve světě“ program Arcibiskupství pražského
úč.: V. - VII. A + I., II. a III. PRŠ
4.12./ 13 hod.
Školní pěvecký sbor vystoupí ve Střešovické nemocnici
odchod ze školy v Centru péče o válečné veterány
4.12./16.30 hod.
Zasedání Školské rady v ředitelně
6.12./10 hod.
Divadelní představení „Vánoční koleda“ v divadle Gong,
úč. I.PRŠ
6.12./13.30 hod.
Vánoční jarmark na pracovně
6.12./18 hod.
Vystoupení šk.sboru na koncertě pro Lions klub na
konzervatoři J.Deyla
7.12. od 8.30 hod. Mikulášská nadílka
7.12./10 hod.
Představení „Vánoční koleda“ v divadle Gong, úč.: II. a
III.PRŠ, zodp.: TU (dárek od Spolku při ŠJJ)
10.12. dopol.
MŠ navštíví Vánoční trhy na Pražském hradě
11.12. dopol.
Oční vyšetření některých žáků školy
11.12./
I. PRŠ navštíví Muzeum čokolády (dárek Spolku při ŠJJ)
9-12.30 hod.
12.12./
Školní pěvecký sbor se zúčastní „Zpívání na Barče“
7.30-12.30 hod.
12.12./9 hod.
VI. a VII.A + vybraní žáci se zúčastní představení Anglického
divadla v Redutě
12.12./14.30 hod. Vánoční setkání učitelů a rodičů dětí v MŠ
13.12./10 hod.
Canisterapie pro MŠ a I.B v tělocvičně
/16 hod.
Canisterapie pro internát v tělocvičně
17.12./10 hod.
Zahájení akce „Zdobit může každý“ na protější zahradě
17.12./10 hod.
I. a II. A. navštíví divadelní představení v Divadle Spejbla a
Hurvínka (dárek od Spolku při ŠJJ)
18.12. dopol.
Výlet do zámku Veltrusy, program „Vánoce na zámku“
úč. IV.A (dárek od Spolku ŠJJ)
19.12./
Vánoční čajovna žáků PRŠ na pracovně u velblouda
9.30 - 11.40 hod.
19.12./16 hod.
Adventní přehlídka dětských sborů na Hradčanském
náměstí
20.12.
Celodenní výlet do Techmánie v Plzni, úč.: V.,VI. a VII.A
(dárek od Spolku při ŠJJ)
20.12./10 hod.
Vánoční posezení dětí v MŠ (dárek od Spolku při ŠJJ)
21.12./9 hod.
Vánoční slavnost v sále školy
3.12. dopol.
4.12. dopol.
4.12./9-10 hod.

27.12 - 2.1.
3.1. a 4.1.
6.1. odpol.

Vánoční prázdniny
Volné dny vyhlášené ředitelkou školy
Příjezd na internát, vyučování začíná v pondělí 7.1.2019

