
Tradiční akce Základní školy, Dobruška, Pulická 378: 
Akce jsou v průběhu roku doplňovány o nové, některé akce škola zařazuje 1x za  dva roky. 
 

 

 

 

1. Školní plánované exkurze a tematické zájezdy:  
 

Název akce ročník měsíc 

Stmelovací kurz žáků  6. září 

Praha historická a umělecká 6. - 9.  září-říjen 

Exkurze k volbě povolání dle možností 8. a 9.  během roku 

Cyklistický výlet Ratibořice 8. a 9. květen  

Školní výlety – jednodenní- 1. st.    

                          jedno- nebo dvoudenní – 2. st. 

1.stupeň 

2. stupeň 

červen 2018 

Pobytový zájezd – Itálie Gargáno děti s rodiči červen (liché roky) 

Poznávací zahraniční zájezd – Německo-Drážďany  květen-červen  (sudé roky) 

Turistický výlet s vodáckým výcvikem na raftech 8. a 9. červen  (po dvou letech) 

 

 

2. Plánované projektové dny:   

 

3. Sportovní akce školy:   

 
 

 

 

 

 

 

 

Název akce ročník měsíc 

Čertovský den – Mikulášská nadílka-čertovské hrátky 1.- 6. + 9.  5. prosinec 

Vánoční putování do Betlému 8.. + ostatní 22. 12. -liché roky 

Vánoce v cizích zemích - Česko, Rusko, Německo, 

Anglie 

6.- 9.. + ostatní 22. 12. – sudé roky 

Velikonoční den – velikonoční tradice, výzdoba, zvyky 1.- 9. roč. Středa před 

Velikonocemi 

Den Země – závod hlídek s náplní ekologicko-brannou 1.– 9. duben 

Putování po dobrušských památkách 1.-9. duben-květen 

Dětský den  1. St. červen 

Zdravověda – soutěž hlídek 1.-5.,8. + 9. červen 

Tajné výlety po okolí s mapou 1. – 9. červen 

Název akce ročník měsíc 

Kurz plavání 2.- 3. září - listopad 

Atletický sportovní den podzimní 1.-9. říjen 

Florbalové turnaje 4.-9. listopad 

Atletický sportovní den jarní 1.-9. květen 

Zimní lyžařský výcvik pro zájemce  5.-9. únor 

Bruslení v Opočně 1. st. leden-únor 

Účast na jiných okresních turnajích  - 

kopaná, malá kopaná, hokejbal 

1.– 9. během roku 



 

4. Kulturní akce školy:   

 
 

5. Akce ŠD  

  

 

Název akce ročník měsíc 

Výchovné koncerty pro žáky – dle nabídky 1.-9. září - červen 

Recitační soutěž  6.-9. listopad 

Recitační a pěvecká soutěž 1. stupeň 5.-9. únor 

Účast na filmových představeních dle nabídky 1.-9. během roku 

Besedy, výstavy dle nabídky 1.– 9. během roku 

Návštěva divadla v HK, Praze Zájemci 6. – 9.  během roku 

Tematická divadelní představení dle nabídky 1.-9. během roku 

Nej kluk, nej holka 5.-9. červen 

Divadelní představení Ldv pro žáky a rodiče 7. červen 

Vydávání školního časopisu 8. celoročně 

Akce Termín zajišťuje 

Sběr druhotných surovin - papír září,    březen  ŠD 

Sběr PET víček  celoročně ŠD 

Sběr pomerančové kůry prosinec - duben ŠD 

Turnaj bowling  prosinec, duben ŠD 

Dětský maškarní karneval únor ŠD 

Vánoční besídky v odděleních prosinec ŠD 

Dětský den v ŠD červen ŠD 


