
Celoroční projekt 

„ Příroda je můj kamarád a naučím se ji poznávat.“ 

 

 

Září:  

Světový den zvířat 

listnaté a jehličnaté stromy - 25.9.2019 společné praktické poznávání v areálu zahrady ZŠ 

stěhovaví ptáci 

 

Říjen: 

Den stromů 

příroda na podzim, společné dopoledne ZŠ a MŠ – hry, soutěže 

 

Listopad: 

výroba krmítka, ptactvo, které přezimuje, přírodovědné vycházky                        

 

Prosinec:  

Pomáháme přírodě v zimním období, ptáci v zimě                                               

 

Leden :  

Stopy v zimě – individuálně ZŠ i MŠ při vycházkách 

ZŠ – seznámení s ČOS – sčítání ptactva 10. - 12.1.2020 ( 8.1. v ZŠ ) 

ZOO Dvorec u Borovan – výukový program – společně ZŠ i MŠ 23.10.2020 v budově MŠ 

 

Únor :  

Péče o zvěř ve spolupráci s MŠ Bujanov 

 

Březen:  

21.3. První jarní den – rostliny na jaře - společně ZŠ i MŠ areál ZŠ 

22.3. Světový den vody – vodní ptactvo a ryby – individuálně ZŠ a MŠ 

 

Duben:  

  1.4. Den ptactva     

  4.4. Ukliďme Česko            

22.4. Den Země – společně ZŠ a MŠ areál MŠ 
průběžně: ptáci, kteří se vracejí, stromy v jarním období 

 

Květen: 

mláďata ve volné přírodě, mláďata na statku – individuálně ZŠ i MŠ 

 

Červen:  

chráněné a ohrožené druhy živočichů 

Vyhodnocení celoročního projektu projektu, kvízy, soutěže a hry v přírodě – areál ZŠ  

společně  ZŠ a MŠ 

 

 

 

 

 

 



 

Ostatní společné akce ZŠ a MŠ I. pololetí 

 

Vystoupení kouzelníka                                                 24.10.2019 budova MŠ 

Vánoční fotografování                                             25.10.2019 budova MŠ 

Mikulášská besídka a vánoční tvoření                          4.12.2019 budova ZŠ 

Filmové představení kino Kaplice „ Lví král „            17.12.2019 kino Kaplice 

Divadlo Okýnko „ Kouzelná truhlička „                      19.12.2019 budova MŠ 

Vánoční zpívání a besídka, společné hraní, zpívání,             20.12.2019 budova MŠ 

tvoření – zapojení rodičů „Pečou tatínkové.“ 

Vánoční zpívání a recitování pro veřejnost  u stromku obecního úřadu 20.12.2019  

 

Ostatní společné akce ZŠ a MŠ II. pololetí 

 

Masopustní koleda v obci Bujanov        24.2.2020 

Beseda s Městskou policií Kaplice dle nabídnutého termínu  březen 

Den otevřených dveří ZŠ a MŠ spojený s besídkou ke Dni matek   12.5.2020 

Den dětí – pečení pizzy – tvoříme s rodiči     červen 

Zápis do 1. ročníku ZŠ                                                                                    9.4.2020 

Přijímání přihlášek k předškolnímu vzdělávání          11.-13.5.2020  

Den otevřených dveří ZŠ a MŠ        12.5.2020 

Malý řemeslník – Kláštery Český Krumlov                                          27.5.2020 

Hasiči           11.6.2020 

ZOO Dvorec u Borovan a sýpka Horní Stropnice       29.6.2020 

 

 

Ostatní akce ZŠ: 

 

Beseda s rodilým mluvčím ze Severní Karolíny se žáky 3. – 5.ročníku                13.  9.2019 

Rozsvěcení vánočního stromku v Bujanově – vánoční hra se zpěvy 1. –5.ročník   30.11.2019 

Celodenní projekt „Finanční, matematická a čtenářská gramotnost.“                   30.  1.2020 

Návštěva bývalých žáků - beseda o jejich zkušenostech v jiných školách, 

jejich současná kariéra, zájmy a cíle.       27.  2.2020 

Recitační a čtenářská soutěž v Obecní knihovně v Bujanově              12.  3.2020 

Vzpoura úrazům – prevence úrazů - návštěva lidí s handicapem                         24.  3.2020 

Slavíme svátky jara – výukový program Knihovna Kaplice                      7.  4.2020 
 


