Akce v rámci zdravé školy
2011-2012

ZÁŘÍ
-

ekologická exkurze
adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků
Den s integrovaným záchranným systémem – shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a
záchranných složek (Plaza)

ŘÍJEN
-

„lesní pedagogika“ - naučný program v arboretu Sofronka, na Chlumu, 1. stupeň
škola v přírodě v Kubově Huti – 4. B, 5. A
turnaj ve florbalu – hoši 6. a 7. ročník
turnaj ve florbalu – dívky 6. a 7. ročník
přespolní běh – 1. stupeň

LISTOPAD
-

výcvik žáků 4. roč. na dopravním hřišti
turnaj ve florbalu – hoši 8. a 9. ročník
turnaj ve florbalu – dívky 8. a 9. ročník
okresní kolo ve šplhu – výběr žáků 1. stupně
okresní kolo ve šplhu – výběr žáků 2. stupně
zahájení projektu AJAX – žáci 2. ročníků
okresní kolo soutěže ve florbalu – výběr žáků 8. a 9. ročníků
zahájení výcviku bruslení na zimním stadionu (4. a 5. ročníky)

PROSINEC
-

pokračování výcviku bruslení
výcvik žáků 5. roč. na dopravním hřišti
Sportovní odpoledne – akce pro rodiče a žáky 1. až 9. ročníku

LEDEN
-

pokračování výcviku bruslení

ÚNOR
-

Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz
pokračování výcviku bruslení

BŘEZEN
-

škola v přírodě v Železné Rudě – 2. B
pokračování výcviku bruslení
Škola zdravé pětky - Projekt zdravé výživy pro děti od společnosti Ahold
Preventan Cup – soutěž ve vybíjené – výběr žáků 5. roč.
Ochrana člověka za mimořádných událostí – projektový den pro žáky 1. stupně a 6. a 7.
ročníky spojený s ukázkami práce profesionálních hasičů

DUBEN
-

Den zdraví – projektový den pro 1. až 9. ročník spojený s projektem „Normální je
nekouřit“
Mc Donald´s Cup – soutěž v minikopané – výběr žáků 1. – 3. tříd
testování žáků 1. tříd – motorické schopnosti
Mc Donald´s Cup – výběr žáků 4. a 5. tříd
Den Země

KVĚTEN
-

ocenění za 3. místo v republice v soutěži MLÉKONTO 7 (odebírání školního mléka)
škola v přírodě v Kubově Huti – 3. A, 3. B, 4. A
Péče o zuby – beseda se studentkami medicíny s praktickými ukázkami čištění zubů –
Dentalalarm
Zakončení projektu AJAX
Ekologická exkurze – Stožec, výběr žáků 2. stupně

ČERVEN
-

škola v přírodě - Růžená – žáci 2. A, 2. C, 3. C
olympiáda v netradičních sportech – žáci ŠD
výukový program v arboretu Sofronka – 1. B
výuka žáků 3. ročníků na dopravním hřišti
Májový pochod – akce ŠD pro týmy rodičů s dětmi
krajské kolo soutěže Malý záchranář – výběr žáků 5. roč.

V průběhu školního roku 2011-2012 byli žáci druhých ročníků opět zapojeni do projektu
Policie ČR „Ajaxův zápisník“, zaměřeného na bezpečnost v silničním provozu a bezpečné
chování dětí doma i venku.
Žáci naší školy letos opět odebírali „školní mléko“, žáci 1. stupně se zapojili i do
soutěže „Mlékonto“, kde získali 3. místo.
Žáci 2. ročníku byli zapojeni do projektu Zdravé zuby.
Předmět „Výchova ke zdraví“ se v letošním školním roce vyučoval v 6., 8., a v 9. ročníku.

V říjnu letošního školního roku prezentovala paní ředitelka Mgr. Helena Lišková náš projekt
Zdravá škola na konferenci „Zdraví 21“.
Pedagogický sbor byl v říjnu v rámci projektu eBezpečnost proškolen v problematice
kyberšikany.
V dubnu se naše škola zapojila do soutěže ve výzdobě školních jídelen v projektu Zdravé
školy – projekt na podporu zdravého životního stylu dětí a mládeže.
Koordinátora projektu Mgr. Otakara Kubecová a Mgr. Jaromíra Kozáková se účastnily
pracovních setkání škol podporujících zdraví, pokračovaly ve spolupráci se Státním
zdravotním ústavem Plzeň, Praha. Mgr. Otakara Kubecová se zúčastnila v Praze konference
koordinátorů programu podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk „Normální
je nekouřit“.
V letošním školním roce v rámci evaluace projektu byly vytvořeny dotazníky pro žáky,
učitele a rodiče, jejichž vyplnění nám poskytlo cenné informace pro další činnost naší školy
v projektu „Zdravá škola“.
V květnu proběhlo proškolení pedagogického sboru v poskytování první pomoci na
školních výletech a jiných akcích určených dětem – MUDr. Pytlíkovou.
V příštím školním roce bychom chtěli uskutečnit proškolení pedagogů nazvané 7A – 7x o
alergii a astmatu pro školu, které se zabývá alergiemi u školních dětí.
Vypracovaly: Mgr. J. Kozáková, Mgr. O. Kubecová
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Škola v přírodě Kubova Huť

Zábavné sportovní odpoledne

Beseda s triatlonistou Tomášem Slavatou

Lyžařský a snowboardový kurz

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Mlékonto 7
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Zdravé školy – výzdoba školní jídelny

