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Co nás čeká v nejbližší době 
01.05. Svátek práce – užijte si volno 

02.05. Pohár rozhlasu pro Prahu 11 – mladší žákyně 

02.05. Planetárium 4. A, B, C, E 

02.05. Čtení v městské knihovně – 3. C, 4. F 

02.05. Deskohranní – školní klub 

02.05. Večerní keramika pro dospělé (18, 00 – 20, 00) 

03.05. Pohár rozhlasu pro Prahu 11 – starší žákyně 

03.05. KC Zahrada – Pohádka s refrénem – školní družina 

04.05. Štafetový pohár – okresní kolo (žáci 1. stupně) 

04.05. Okresní kolo – Mladý zdravotník I. 

04.05. Štafetový pohár – okresní kolo (žáci 1. stupně) 

04.05. Čtení v MŠ Hroncova – 2. A, 4. D 

04.05. Praha gotická – exkurze – 7. A, B, C 

04.05. Předškoláci – My se školy nebojíme 

05.05. Problémy identity – přednáška v 9. B 

05.05. Čtení v městské knihovně – 2. E a 4. D, E 

08.05. Den vítězství 

09.05. Přebor škol v orientačním běhu 

09.05. ČŠI – elektronické testování žáků 9. tříd 

09.05. Botanická zahrada – 3. C 

10.05. Štafetový pohár – krajské kolo 

10.05. ČŠI – elektronické testování žáků 9. tříd 

10.05. Zdravá 5 – 5. A, B 

10.05. Deskohranní – 7. – 13. odd. šk. družiny 

11.05. Hlavolamy do škol – 3. třídy 

11.05. Přednáška Vztahy, rodina – 4. C 

11.05. Předškoláci – My se školy nebojíme – předání vysvědčení 

12.05. Hon na jednorožce – divadlo Minor – 6. A, B, C 

13.05. Úprava školního pozemku – akce i pro rodiče (Spolek rodičů, 10 – 13 hod) 

15.05. Focení tříd a skupinek – třída 40,- Kč, skupinka 35,- Kč (1. termín) 

15.05. Zdravá 5 – 3. C 

16.05. Zdravá 5 – 2. A, B, D, 7. A 

16.05. ČŠI – elektronické testování žáků 9. tříd 

 

16.05. Včely a včelky – 4. třídy 

16.05. Vernisáž výstavy Hedvábné malování – 16, 00 ve společenské místnosti 

16.05. Třídní schůzky 

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. a 2. tříd – 16, 30. Třídní schůzky pro rodiče žáků 

3. … více » 

16.05. Přednáška Policie Praha pro rodiče 3. – 9. tříd (Zneužívání sociálních sítí) 

17.05. Biologická olympiáda – kraj – kat. C 

17.05. Zdravá 5 – 2. E a 3. E 

17.05. Včely a včelky – 4. třídy 

17.05. Biologická olympiáda – kraj – kat. C 

18.05. Petschkův palác – 9. A 

18.05. Přednáška školního psychologa „Vlak“ – 5. C 

18.05. Fimo dílna – školní klub 

19.05. Dětský úsměv – 2. A 

19.05. Zdravá 5 – 1. C, D, 2. C, 3. A 

20.05. Den pohádek a hudby – Divadlo v parku + ZŠ Campanus 

21.05. Now we move – cyklosobota 

22.05. Zdravá 5 – 3. B, D, 6. A 

23.05. Focení tříd a skupinek – třída 40,- Kč, skupinka 35,- Kč (2. termín) 

24.05. Krajské kolo – Mladý zdravotník 

24.05. Zdravá 5 – 5. C 

24.05. Výstava – Colloredo-Mansfeldský palác – 8. B 

24.05. Toulky č. 9 – Republika z Lega – školní družina 

25.05. Farmapark – 1. A, B, C, D, E 

25.05. Biologická olympiáda – krajské kolo – kat. D 

26.05. Poznávací zájezd do Salcburku 

26.05. Odjezd na školu v přírodě „Blaník“ – 4. třídy a 5. C 

28.05. Odjezd – zájezd do Anglie – 8. a 9. ročníky 

29.05. Move Week anebo Školáci zvou předškoláky do školy 

29.05. Zdravá 5 – 1. A a 7. C 

30.05. Odjezd na školu v přírodě do Štědronína – 2. třídy 

30.05. Zdravá 5 – 1. E a 9. B 

 

 

http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/svatek-prace-uzijte-si-volno/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/pohar-rozhlasu-pro-prahu-11-mladsi-zakyne/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/planetarium-4-a-b-c-e/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/cteni-v-mestske-knihovne-3-c-4-f/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/deskohranni-skolni-klub/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/vecerni-keramika-pro-dospele-18-00-20-00-8/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/pohar-rozhlasu-pro-prahu-11-starsi-zakyne/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/kc-zahrada-pohadka-s-refrenem-skolni-druzina/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/stafetovy-pohar-okresni-kolo-zaci-1-stupne/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/stafetovy-pohar-okresni-kolo-zaci-1-stupne/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/cteni-v-ms-hroncova-2-a-4-d/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/praha-goticka-exkurze-7-a-b-c/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/predskolaci-my-se-skoly-nebojime-8/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/problemy-identity-prednaska-v-9-b/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/cteni-v-mestske-knihovne-4-d-e-2/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/den-vitezstvi/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/prebor-skol-v-orientacnim-behu-2/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/csi-elektronicke-testovani-zaku-9-trid/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/botanicka-zahrada-3-c/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/stafetovy-pohar-krajske-kolo/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/csi-elektronicke-testovani-zaku-9-trid-2/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/zdrava-5-5-a-b/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/deskohranni-7-13-odd-sk-druziny/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/hlavolamy-do-skol-3-tridy/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/predskolaci-my-se-skoly-nebojime-9/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/uprava-skolniho-pozemku-akce-i-pro-rodice-spolek-rodicu/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/zdrava-5-3-c/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/zdrava-5-2-a-b-d-7-a/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/csi-elektronicke-testovani-zaku-9-trid-3/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/vcely-a-vcelky-4-tridy/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/vernisaz-vystavy-hedvabne-malovani-16-00-ve-spolecenske-mistnosti/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/tridni-schuzky/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/tridni-schuzky/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/prednaska-mestske-policie-praha-pro-rodice-3-9-trid-zneuzivani-socialnich-siti/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/biologicka-olympiada-kraj-kat-c/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/vcely-a-vcelky-4-tridy-2/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/biologicka-olympiada-kraj-kat-c/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/petschkuv-palac-9-a/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/prednaska-skolniho-psychologa-vlak-5-c/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/fimo-dilna-skolni-klub/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/detsky-usmev-2-a-5/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/zdrava-5-1-c-d-2-c-3-a/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/divadlo-v-parku-3/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/now-we-move-cyklosobota/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/zdrava-5-3-b-d-6-a/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/krajske-kolo-mlady-zdravotnik/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/zdrava-5-5-c/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/vystava-colloredo-mansfeldsky-palac-8-b/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/toulky-c-9-republika-z-lega-skolni-druzina/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/farmapark-1-a-b-c-d-e/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/biologicka-olympiada-krajske-kolo-kat-d/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/poznavaci-zajezd-do-salcburku/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/move-week-anebo-skolaci-zvou-predskolaky-do-skoly/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/zdrava-5-1-a-a-7-c/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/odjezd-na-skolu-v-prirode-do-stedronina-2-tridy/
http://www.campanus.cz/blog/2017/04/29/zdrava-5-1-e-a-9-b/
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Zdravá 5 je unikátní celorepublikový 

vzdělávací program. Je zaměřen na zdravý 

životní styl, především v oblasti zdravého 

stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky  

v rámci dvouhodinového bloku zábavnou  

a interaktivní formou se zásadami zdravého 

stravování. Cílem hodiny je motivovat děti  

k automatickému přijetí zásad zdravé výživy  

a jejich přirozené implementaci do životního 

stylu. 

Drž si zdravou pětku v jídelníčku, ať máš energii na jedničky v žákovské! 

Když budeš jíst pravidelné 5× denně a myslet na dostatek ovoce  

a zeleniny, budeš se cítit lépe a budeš se snáz soustředit nejen na školu, ale 

hlavně na věci, které tě baví. A to celý den - od snídaně po večeři! 
 

Třídní schůzky + přednáška (kde???) 

 

Datum konání: 16. května 2017 

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. a 2. tříd – 16, 30 

Třídní schůzky pro rodiče žáků 3. – 5. tříd – 17, 30 

Třídní schůzky pro rodiče žáků 6. – 9. tříd – 18, 30 
 

Vážení rodiče, 16. května Vás také zveme do společenské místnosti školy 

na přednášku Městské policie Praha na aktuální téma zneužívání 

sociálních sítí a elektronické útoky na děti: 

17, 00 – pro rodiče žáků 3. – 5. tříd 

18, 00 – pro rodiče žáků 6. – 9. tříd 

 

 
 

 

 

 

 

 

Již tradičně se této akce aktivně účastní i naše škola.  

Přijďte se podívat, stojí to za to! 

 

 
NowWeMOVE je největší evropskou kampaní na podporu sportu  

a fyzické aktivity. Její vize je získat do roku 2020 "100 milionů dalších 

Evropanů, kteří působí v oblasti sportu a fyzické aktivity".  

ZŠ Campanus se do této kampaně zapojuje již od roku 2012. Letos jsme 

pro Vás na sobotu 21. května přichystali cyklistickou akci. Sraz všech 

účastníků je v 9, 45 hodin před hlavním vchodem.  

Další akcí kampaně je Den plný pohybu pro veřejnost a předškoláky. 

Všechny zveme v pondělí 29. května v dopoledních hodinách na školní 

hřiště.  

Poslední evropskou akcí je školní sportovní den, organizovaný v červnu 

prioritně pro žáky naší školy. Všechny akce kampaně probíhají za finanční 

podpory MČ Praha 11 a MHMP. Více na www.campanus.cz  

a www.caspv.cz. 

http://www.campanus.cz/

