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Školní a mimoškolní aktivity
Přehled akcí a činností za školní rok 2010 / 2011
1) AKCE ŠKOLY, ZAPOJENÍ ŠKOLY:
a)

b)

LVVZ výběr školy: chata Hromovka, Špindlerův Mlýn 3. 1.– 7. 1. 2011
5.– 9. třídy
LVVZ 7. tříd: Vítkovice v Krkonoších
19. 2. – 26. 2. 2011
Vítkovice v Krkonoších
26. 2. - 5. 2. 2011

7.A
7.B

Ozdravné pobyty a ŠVP:

Hejnice
Riccione Itálie
Bartošova Pec, Český ráj
Bartošova Pec, Český ráj
Bartošova Pec, Český ráj
Bartošova Pec, Český ráj
Bartošova Pec, Český ráj
Bartošova Pec, Český ráj
Hromovka Špindlerův Mlýn
Rynoltice -Polesí

13. 6. -17.6. 2011
10.- 19. 6. 2011
29.5. – 3. 6. 2011
1. – 6. 5. 2011
14. – 20. 5. 2011
14. – 20. 5. 2011
1. – 6. 5. 2011
1. – 6. 5. 2011
18. – 24. 6. 2011
6. – 10. 6. 2011

(6.B)
(3.A, 4.B)
(3.B)
(1.A)
(2.A)
(2.B)
(5.A)
(5.B)
(1.B)
(9.B)

c) Poznávací zájezd do Německa: Berlín + Tropical Islands 4. – 5. 11. 2010 žáci 2. stupně
(15 žáků)
Poznávací zájezd do Velké Británie: Londýn, Stonehenge, Oxford, Strattford, Winsdor
19.- 24. 5. 2011 žáci 8. a 9. tříd

d)

Jednodenní třídní výlety:
Františkovy Lázně
Ústí nad Labem
Libochovice (září)
ZOO Praha
Skanzen Přerov nad Labem
Zámek Stránov
Praha
Praha
Radobýl
Pokratický rybník
Poohří
Píšťany
Střelecký ostrov

6.B, 7.B
8. A, 8.B
1.A, 1.B
2.A, 2.B
2.A, 2.B
4. A, 4.B
4.A, 4. B
5.A, 5.B
5.A, 5.B
5.A, 5.B
1.B
6.A
6.A

e)

Kulturní akce:
Divadelní představení – Rychlé šípy - Divadlo K.H. Máchy Litoměřice (2.
stupeň)
Divadelní představení – Rumcajz – Divadlo K.H.Máchy Litoměřice (1. stupeň)
Divadelní představení – Generálka - Divadlo K.H. Máchy Litoměřice (8. – 9.
třídy)
Divadelní představení – Dvacet tisíc mil pod mořem - Divadlo K.H. Máchy
Litoměřice (6.B, 7.B)
Vánoční koncert ZUŠ - Koncert v DK Litoměřice (celá škola)
Vánoční zpívání Masarykovy základní školy (celá škola)
Velikonoční zpívání Masarykovy základní školy (celá škola)
Okresní vlastivědné muzeum v Litoměřicích (3. třídy)
Divadelní představení – O zlaté rybce (1. stupeň)
Divadelní představení divadla Koloběžka (školní družina)
Divadelní představení – Princové jsou na draka – Divadlo K.H. Máchy
Litoměřice (1. stupeň)
Vánoční výstava DDM Rozmarýn
Noc s Andersenem – Knihovna Karla Hynka Máchy (školní družina)
Pohádkové písně – koncert
Vánoční trhy v Litoměřicích - vystoupení školní družiny
Severočeská galerie výtvarného umění - výstava Nemalujte čerta na zeď (3.B)
Severočeská galerie výtvarného umění - výstava Frantovy ilustrace (4.B)
Opera Prodaná nevěsta – Severočeské divadlo Ústí nad Labem (8. třídy)
Balet – Labutí jezero – Severočeské divadlo Ústí nad Labem (8. třídy)
Vánoční koncert žáků Masarykovy ZŠ pro Domov seniorů v Litoměřicích (10
žáků)
Kniha pro prvňáčka – akce knihovny K.H. Máchy v Litoměřicích (1. třídy)
Filmové představení – Pohádka s Hurvínkem (1. stupeň)
Filmové představení - Síla lidskosti (2. stupeň)
Návštěva galerie Nicol v Litoměřicích (4. A)
Literární pásmo pro 1. a 2. třídy
Další programy knihovny Karla Hynka Máchy
Vítání občánků – doprovodný program školní družiny
Africký den – koncert tanečníků a bubeníků (celá škola)

f)

Plavecký výcvik 3. a 4. tříd

g)

Dopravní výchova žáků 4. tříd a 1. tříd, školní družiny

h)

Plnění minimálního preventivního programu:
Přednáška – Čas proměn (6. třídy) – problematika dospívání
Přednáška o škodlivosti kouření (3. třídy)
Přednáška o pohlavním zdraví (8. třídy) - Společnost pro plánování rodiny a
sexuální výchovu
Tematická vycházka První pomoc s ČCK
- testy
- preventivní program
(podrobněji viz příloha č. 8)

i)

Spolupráce se středními školami a dalšími subjekty v oblasti náboru
vycházejících žáků:
Šikovné ruce mají budoucnost- projekt Úřadu práce
Škola 2010 - výstava středních škol a odborných učilišť

j)

Sportovní soutěže:
Štafetové plavání
Atletické závody - 1. stupeň školní a okresní kolo (3. místo v okresním kole)
Masaryk cup - florbalový turnaj Masarykovy ZŠ
Atletika nemladšího žactva – okrskové a okresní kolo
Přespolní běh
Turnaj o putovní pohár Masarykovy základní školy v kopané
Turnaj v basketbalu 6. – 7. třídy (1. místo v okresním kole, postup do
krajského kola, 3. místo v kraji)
Coca-cola cup – kopaná 4.-5. třídy
Turnaj v basketbalu 8. – 9. třídy (5. místo v krajském finále)
Orion cup ve florbalu – 1. místo v okresním kole, 1. místo v krajském kole,
postup do kvalifikace do celostátního finále
Preventan cup - turnaj ve vybíjené
McDonald cup v kopané (4. místo v okresním kole)
Hokejbal proti drogám 4. – 7. třídy
Hokejbal proti drogám 8. – 9. třídy
Minikopaná 8.- 9. třídy
Minikopaná 2. – 3. třídy
Jarní regata – soutěž ve veslování na trenažérech
Litoměřická laťka – soutěž ve skoku do výšky

k)

Ostatní soutěže:
Celostátní výtvarná soutěž – Moje Litoměřicko 8. třídy
(1., 2. a 3. místo v kategorii ZŠ)
Celostátní výtvarná soutěž - Tady bydlím, to jsem já 6. - 8. třídy
Celostátní výtvarná soutěž – Dětský svět zvířat
( 1. místo)
Olympiáda z anglického jazyka – 6. – 9. třídy školní a okresní kolo
(2. místo v okresním kole)
Olympiády z německého jazyka – 6. - 9. třídy školní a okresní kolo
(1. místo v okresním kole, 3. místo v okresním kole)
Německé známé osobnosti – soutěž nakladatelství Hueber 7. – 9. ročník
Přírodovědná soutěž - Lesní stezka
(1. a 2. místo v kat. č. 1 a 2. a 3. místo v kat. č. 2)
Hlídky mladých zdravotníků 3 . – 4. třídy školní kolo, okresní kolo
(3. místo školní kolo, 4. a 6. v okresním kole)
Školní výtvarná školní soutěž – Vánoční kapr
Matematický cvrček
(2 x 1. místo v celorepublikovém kole)
Matematický klokan – 4. třídy, 5. třídy školní kolo
Pythagoriáda - 6.-8. třídy školní a okresní kolo
Matematická olympiáda – 6. – 8. třídy školní a okresní kolo

(2. místo v okresním kole, 2.-3. místo v krajském kole)
Logická olympiáda – 5. třídy základní a krajské kolo
(8. místo v krajském kole)
Zeměpisná olympiáda – 7.- 8. třídy školní a okresní kolo
(4. místo v okresním kole)
Výtvarná soutěž – Příběh jara 3. třída
Olympiáda z českého jazyka – 8. – 9. třídy školní a okresní kolo
Olympiáda z dějepisu – 8. třídy školní a okresní kolo
Astronomická olympiáda – 8. třídy – školní a krajské kolo
Chemická univerziáda – 9. třída – školní kolo
Nejlepší chemik Litoměřic - 9. třída
Celostátní přehlídka dětských recitátorů – 4. – 5. třídy
(3. místo v celostátním kole)

l)

Exkurze:
Národní muzeum Praha – Staré pověsti české (3.A, 3.B)
Zeměpisná exkurze Praha (6.A, 6.B)
Historické sklepení Litoměřice (3.B)
Historické sklepení Litoměřice (6. třídy))
Severočeská galerie výtvarného umění (6. B, 9.B) – výstava
Jezuitský kostel (7.A, 7. B) – výstava
Severočeská galerie výtvarného umění (1. – 5. třídy)
Muzeum voskových figurín Praha (4.B)
Gotický hrad Litoměřice
Exkurze po Litoměřicích s průvodcem (4.B)
Exkurze po Litoměřicích - sklepení a dílna ručního papíru (2. A, 2. B, 6.A)
Exkurze Praha (4.A, 4.B)
Exkurze Praha (8. třídy)
Exkurze Praha (8. třídy)
Stomatologická laboratoř (2. A, 2.B)
Planetárium a botanická zahrada Teplice (5. třídy, 6. třídy)
Terezínská pevnost a muzeum ghetta (7.A,7.B)
Vodní dílo Chřibská (1.B, 6.B)

m)

Další aktivity ve prospěch dětí:
Vláčky sira Nicolase Wintona - akce na oslavu 102. výročí narození (12. 5.
2011) (celá škola)
Africký den – (20. 5.) - celá škola + veřejnost
Přednáška o činnosti o.s. Shine Bean a Fair trade
Prodej výrobků Fair trade, titul první Fair trade škola v Litoměřicích
Fairová snídaně ve školní zahradě
Anglická vánoční večeře ve spolupráci se SŠHGT Litoměřice (6. třída)
Anglický piknik v parku (4. třídy)
Podvodní svět - projekt ve VV s přednáškou (1. a 2. třídy)
Halloweeen párty (3. třídy)
Školní projekty: Our capital Prague, Great Britain, Ski course, Adjectives, The
USA
Vánoční trhy a koledy (3.B a 4. třídy)

Přednáška o křesťanských svátcích a zvycích (2. třídy)
Vánoční besídky pro rodiče (2.B, 4.A)
Můj dům, můj hrad – projekt v AJ (4. třídy) pro ostatní třídy
Moje koníčky – projekt v AJ (6.B) pro 4. třídy
Egypt – projekt v AJ (6.B) pro 1. – 2. třídy
Vaření podle vlastní kuchařky v AJ (4. třídy) pro rodiče
Francouzský den – projekt FJ (7. – 9. třídy) pro celou školu i veřejnost +
přednáška rodilého mluvčího o Francii a Paříži
Ruský den – projekt RJ (7. – 9. třídy) pro celou školu i veřejnost
Den Energie + přednáška RWE – projekt VL (3.A)
Mikuláš pro 1. stupeň + diskotéka
Mezinárodní den dětí - Dětský den - zábavné dopoledne pro děti 1. stupně
Pálení čarodějnic
Den armády – vystoupení vojáků na vodním cvičišti
Den Země – doprovodný program k akci pořádané Městem Litoměřice
Karneval na ledě
Ukázka šelem na Masarykově základní škole
Dopravní hřiště – Bezpečná cesta do školy
Čína – Říše mocného draka - prezentace v kině Máj
Pasování čtenářů – Knihovna K.H. Máchy Litoměřice (2. třídy)
Zahrada Čech - Integrovaný záchranný systém
Nácvik 1. pomoci při příležitosti předání pomůcky pro nácvik 1. pomoci –
ČCK (celá škola)
Návštěvy solné jeskyně – školní družina
Pravidelné návštěvy plaveckého bazénu– školní družina
Vystoupení kouzelníka – školní družina
Maškarní ples – školní družina
Bublinová show –školní družina
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2) ZÁJMOVÁ ČINNOST:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Výtvarný ateliér
Savoir-vivre francois – Francouzština
Kroužek zdravotníků
Flétna
Šachy
Matematika pro 9. ročník
Špendlík
Dramaťák
Florbal
Florbal

(1. – 7. třídy)
(6.- 9. třídy)
(3. -4. třídy)
(1. -4. třída, 6. třída)
(1.- 5. třída)
(9. ročník)
(1.– 6. třída)
(1.-6. třída)
(4.-5. třídy)
(1.-3. třídy)

3) VYUŽITÍ ŠKOLY:
4) VYUŽITÍ ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ:
Sportovní soutěže – atletický čtyřboj
Tréninky mužstva basketbalistů Slavoj BKLitoměřice
Tréninky mužstva ,,A,, florbalistů Lovochemie Lovosice LFP
Tréninky mužstva elévů florbalistů Lovochemie Lovosice LFP
Celodenní provoz hřiště pro veřejnost
Soustředění basketbalového družstva – Slavoj BK Litoměřice

18 žáků
8 žáků
15 žáků
16 žáků
14 žáků
17 žáků
14 žáků
11 žáků
17 žáků
24 žáků

